
 

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 5e is aan de beurt Henk Pragt uit Odoorn, onze nummer 7. Henk is al jaren zeer gedreven 
in zijn bijdragen aan de publieke zaak. Henk is in de gemeente Borger-Odoorn en daarbuiten 
geen onbekende. Hij is voormalig voorzitter tennisvereniging Okko in Odoorn, voorzitter van 
de Vriendschapskring, ambassadeur van de Voedselbank Zuidoost Drenthe; lid raad van 
advies Moedige dialoog; lid van het Drentse parlement voor D66 en schrijver van opinie 
artikelen over onder meer armoede en schulddienstverlening. 

Dankzij de deskundige inzet van Henk is in de vorige bestuursperiode 6 miljoen euro extra 
vrijgemaakt voor het wegwerken van achterstanden en onveilige situaties ten aanzien van 
onze wegen in Borger-Odoorn. Van deze gelden is onder meer de weg van Drouwen naar 
Borger geheel vernieuwd. 

  

Henk kun je jezelf voorstellen, wie ben je, wat doe je en wat drijft je? 

Ik woon samen met mijn partner Jankie met veel plezier in Odoorn en ben opgegroeid in 
Emmer-Compascuum. Ik ben werkzaam als ZZP-er met mijn eigen administratie- en 
advieskantoor. Hiervoor heb ik een accountantsopleiding afgerond. 



Wat drijft mij? 

Ik vind het belangrijk dat we in een wereld leven waar het prettig wonen is en we respect 
voor elkaar hebben. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn maar laten we wel het 
fatsoen opbrengen om naar elkaar te luisteren. Tevens vind ik het erg belangrijk dat 
iedereen mee kan doen en vind ik het onacceptabel dat er honderden duizenden mensen in 
Nederland in armoede moeten leven. Op verschillende terreinen maak ik mij sterk voor deze 
mensen en probeer ik ze te helpen. 

Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in het (dagelijks) leven? 

Mijn belangrijkste drijfveer is om de wereld en dus Drenthe en Borger-Odoorn een beetje 
mooier te maken. Dit betekent concreet het bestrijden van kansenongelijkheid en armoede. 
Zorgen voor een veilige en schone leefomgeving. 
 
Ik maak mij dan ook grote zorgen om de biodiversiteit, stikstofproblematiek, Pfas en overige 
vervuiling van onze leefomgeving. Ik ben vanuit mijn rol als Statenlid actief betrokken om 
voor deze thema’s aandacht te vragen. 

Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn? 

Er zijn vele mooie plekken in Borger-Odoorn en het is dus moeilijk kiezen, vooral omdat de 
diversiteit zo groot is. De heide, bossen, dorpen en hunebedden zijn allemaal schitterend, 
maar ook de weidsheid en leegte van het veengebied vind ik schitterend. 

Waarom heb je je beschikbaar gesteld voor de lijst van D66? 
 
Ik vind het belangrijk, nee: noodzakelijk, dat er in de gemeenteraad een krachtig sociaal en 
liberaal geluid wordt gehoord en daar is D66 de juiste partij voor. Ik ben ervan overtuigd dat 
we met de huidige lijst wederom een perfecte vertegenwoordiging in de gemeenteraad 
zullen krijgen om dat geluid te laten horen.  
 
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. 

Verder is er aandacht gevraagd voor aanpakarmoede en laaggeletterdheid bestrijding door 
D66 en heeft de fractie bijgedragen aan een gezond economisch en financieel beleid in onze 
gemeente. 

Tot slot de nieuwbouw en renovatie van het Harm Kuipersportpark in Odoorn. Hier heeft ons 
raadslid Martin Hoogerkamp zich met succes hard voor gemaakt en dankzij de motie die hij 
indiende afgelopen najaar kon de besluitvorming definitief worden gemaakt voor het 
realiseren van het nieuwe sportpark.  



Wat zou je graag willen bereiken in de gemeente politiek de komende 4 jaren? 

Inrichten van toekomstbestendig en duurzaam sportpark Odoorn met zowel mogelijkheden 
om te tennissen maar ook de peddel sport te introduceren in Odoorn.  

Verder, de armoede in Borger Odoorn naar nul brengen en de aanpak laaggeletterdheid 
verder intensiveren.  

Ik wil graag een veilige gemeente waar het voor eenieder goed wonen is! 


