
D66 vindt het belangrijk dat u weet op wie u stemt en waarvoor hij/zij zich in wil zetten, daarom 
stellen de kandidaten zich de komende weken aan u voor.  

 

Als 6e is aan de beurt onze nummer 5, Martin Hoogerkamp uit Odoorn. Martin is de afgelopen twee 
raadsperiodes gemeenteraadslid geweest voor D66 in onze gemeente. Hij nam inderdaad het ‘sociaal 
liberale geluid’ in onze gemeente over van Jan Top.   

Martin is al jaren woonachtig in Odoorn en maatschappelijk betrokken. Hij was jarenlang lid van de 
medezeggenschapsraad van basisschool De Weiert in Odoorn en vertegenwoordigde De Weiert ook 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Ook was hij een aantal jaren lid van de WMO-
raad in onze gemeente. In zijn rol als gemeenteraadslid is het hij voorzitter van werkgeverscommissie 
van de griffie en lid van de agendacommissie. 

Dankzij de deskundige inzet van Martin is het initiatief om te komen tot nieuwbouw van het Esdal in 
Borger-Odoorn van de grond gekomen. Ook maakte de door hem ingediende motie de weg vrij om 
een start te maken met de renovatie van het Harm Kuiper sportpark in Odoorn.  

In dit artikel blikt Martin terug en vooruit en vertelt hij over de wijze waarop hij de idealen van D66 
vorm geeft in onze gemeente. 

Martin kun je jezelf voorstellen, wie ben je, wat doe je en wat drijft je? 
Ik woon samen met mijn gezin in het Oosterveld in Odoorn en ben opgegroeid in Exloo, vanaf mijn 
11e. Heb een aantal jaren in Groningen gewoond om 19 jaar geleden weer neer te strijken in onze 
gemeente. In het dagelijkse leven ben werkzaam als adviseur bedrijfsvoering bij het leerwerkbedrijf 
Menso in Emmen, waar ik het erg naar mijn zin heb. In deze functie draag ik mijn steentje bij om 
inwoners mee te laten doen in samenleving, als het kan middels het realiseren van een (betaalde) 
baan. 

Wat drijft mij?   
Wat mij drijft is een sociale en rechtvaardige wereld waarin het gezond wonen en werken is. Een 
wereld waarin ieder individu zich maximaal kan ontwikkelen en ontplooien met oog voor de mensen 
die (tijdelijk) achterblijven. Een goed sociaal vangnet is hierbij essentieel. 
Voor mijn inzet voor de gemeente Borger-Odoorn betekent dit luisteren naar inwoners, me inzetten 
voor inwoners en organisaties die hier om vragen en het nodig hebben. 
 
Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in het (dagelijks) leven. 
Ik zet me in voor een gezonde, sociale en veilige leefomgeving. Goed onderwijs, gezonde leefstijl, 
sport en bewegen en een schone omgeving zijn hierbij essentieel. Deze punten heb ik in deze 
raadsperiode gekozen tot speerpunten van mijn politieke inzet.  
Ik maak mij zorgen over het feit dat er zo slecht naar elkaar wordt geluisterd en over de verharding 
van onze samenleving. Helaas speelt dit in onze gemeente ook. Ook maak ik me zorgen over de 
vervuiling van onze samenleving en de achteruitgang van onze biodiversiteit. 
 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.gemeenteraadborger-odoorn.nl/informatie/de-raadsleden/partijlid/raadslidBorgerOdoorn/46-hoogerkamp.html&ved=2ahUKEwjw0_qevMz1AhXI8qQKHTAyA64QqoUBegQIDhAB&usg=AOvVaw298xX-FEfyBddpYox_kI_a


Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn. 
Borger-Odoorn is een prachtige gemeente en er zijn veel mooie plekken. Als regelmatig hardloper en 
fietser ken ik onze gemeente goed. Twee plekken die er wat mij betreft uitspringen zijn het 
schapenpark in de boswachterij Odoorn en het Molenveld in Exloo. Elk jaargetijde is het er mooi en ik 
mag er graag mijn rondjes rennen of fietsen.  
 
Waarom heb je je beschikbaar gesteld voor de lijst van D66? 
De afgelopen periode heb ik me maximaal ingezet voor onderwijs, sport en bewegen. Een nieuw 
Esdal en de renovatie van het sportpark Harm Kuiper stonden op de lijst van D66 om te realiseren. 
Verder vind Ik vind het belangrijk dat er in de gemeenteraad een krachtig sociaal en liberaal geluid 
wordt gehoord en dat er naar inwoners wordt geluisterd en initiatieven uit de samenleving worden 
opgepakt. D66 is daarvoor de juiste partij. Ik ben er van overtuigd dat we met de huidige lijst 
wederom een perfecte vertegenwoordiging in de gemeenteraad zullen krijgen om dat geluid te laten 
horen en verder te werken aan onze idealen.  
 
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van D66 in de huidige bestuursperiode? 

De belangrijkste bijdrage van de huidige bestuursperiode is de voorgenomen nieuwbouw 
van het Esdal college Borger. Goed en bereikbaar onderwijs is essentieel voor onze jeugd. 
Hier heeft de fractie van D66 de afgelopen periode maximale inzet op gepleegd; met 
resultaat. Volgend jaar gaat ‘de schop’ de grond in. In dit thema heb ik de afgelopen jaren 
heel veel tijd en energie gestoken. Veelal is dit het ‘stille’ werk achter de schermen van de 
politiek. Ik heb mooie en goede gesprekken gevoerd met onderwijsdeskundigen, financiële 
mensen en bestuurders. Dit heeft (mede) geleid tot het besluit in de gemeenteraad om te 
besluiten tot nieuwbouw. Hiermee blijft het voortgezet onderwijs voor de komende 
generaties geborgd voor onze gemeente. Op dit resultaat ben ik oprecht trots.  
 
Als inwoner van Odoorn, gecombineerd met mijn rol als raadslid heb ik me hard gemaakt 
voor een de nieuwbouw en renovatie van het Harm Kuipersportpark in Odoorn. Dankzij mijn 
motie die ik indiende namens D66  kon de besluitvorming definitief worden gemaakt voor 
het realiseren van het nieuwe sportpark. Er komt een heel mooi sportpark in Odoorn, niet 
alleen voor de voetballers maar ook voor tennis, padel en andere breedte sporten. Odoorn 
en omgeving kan vooruit met de sport de komende jaren, hoe mooi is dat! 
 
Wat zou je graag willen bereiken in de gemeente politiek de komende 4 jaren? 

Het werk is nooit af. Binnen de gestelde financiële kaders zou ik graag mijn bijdrage leveren 
aan de realisatie van een gezond binnen- en buitensport klimaat in onze gemeente. 
Renovatie van de sporthallen in Valthe, Nieuw-Buinen en Odoorn zijn hierbij essentieel. Ook 
wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de verdere verbetering van het onderwijs en de 
huisvesting hiervan. Verder zou wil ik me graag blijven inzetten voor een gezonde 
leefomgeving in onze gemeente. Thema’s als verkeersveiligheid bijvoorbeeld in Klijndijk en 
Exloo, maar ook in andere dorpen is een belangrijk issue. Ik wil graag een en veilige 
gemeente waar onze kinderen op een gezonde manier kunnen opgroeien en waar het voor 
eenieder goed wonen is. 
 
Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor Borger-Odoorn kijkt u dan op www.d66borger-
odoorn.nl voor ons verkiezingsprogramma; neem dan contact op met John Goeree, lijsttrekker voor 
de verkiezingen via john@johnendiane.nl of 06-46900717 
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