
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart in volle 
gang. D66 Borger-Odoorn heeft de kieslijst en rond; een team van 11 betrokken lokale deskundige 
D66’ers zal zich de komende tijd inzetten om de idealen van D66 in onze gemeente verder te gaan 
realiseren. 

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. 
 
Dit keer is Karel Eggen, onze nummer 3 aan de beurt. We zijn bijzonder blij dat Karel zich weer een 
periode beschikbaar wil stellen om zijn zeer ruime ervaring als raadslid in te zetten voor onze 
gemeente. 
 
Velen kennen Karel als raadslid voor D66 in de gemeente Emmen, waar hij samen met Carmen 
Hoogeveen en andere betrokken D66’ers gedurende maar liefst 3 periodes in de raad zat namens de 
sociaal-liberalen. Karel is zijn politieke loopbaan begonnen in de voormalige gemeente Borger waar 
hij ook 1 periode voor D66 in de gemeenteraad zat. Karel heeft zijn loopbaan bij de Hogeschool 
Stenden, waar hij werkzaam was als docent lichamelijke opvoeding en studiedecaan, onlangs 
beëindigd.  
 

 
 
 
  
Karel kun je jezelf voorstellen, wie ben je, wat doe je en wat drijft je? 
Na twintig jaar in Borger gewoond te hebben, zijn wij vanwege onze werkzaamheden en de toen 
schoolgaande kinderen verhuisd naar Emmen. In Emmen zit ik nu voor het 12e jaar in de 
gemeenteraad. Naast het raadslidmaatschap ben ik onder andere bestuurslid van de KVLO 
(koninklijke vereniging leraren lichamelijke opvoeding) en mantelzorger. Ik woon samen met mijn 



vrouw Hilleen nu nog in Emmen maar vanaf 1 maart weer in Borger. Daarom heb me verkiesbaar 
gesteld voor op lijst van D66 in Borger-Odoorn. 
 
Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in het (dagelijks) leven? 
De slogan “Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen” is mij uit het hart gegrepen. Je bent mijns 
inziens pas echt vrij als je de kans krijgt om iets van je leven te maken en je geen zorgen hoeft te 
maken over je huis of inkomen als het eens even tegenzit. Ik vind het belangrijk om 
kansenongelijkheid aan te pakken en dat begint mijns inziens bij de basis, namelijk het onderwijs! 
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs ongeacht het feit waar zijn of haar wieg heeft gestaan.  
 
Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn? 
Er zijn bijzonder veel mooie plekken in de gemeente Borger-Odoorn. Voor mij als fervent fietser is 
dat toch echt de prachtige ATB-route door onze prachtige gemeente met als hoogtepunt het rondje 
om de voormalige zandafgraving bij Exloo (zandgat van Kremer). 
 
Waarom heb je je (weer) verkiesbaar gesteld voor de lijst van D66? 

Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik graag een bijdrage wil leveren.  Ik vind het belangrijk 
dat we naar elkaar omkijken en om ervoor te zorgen dat het sociaal-liberale geluid van D66 
hoorbaar is. Een partij van het midden. ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is voor mij 
misschien wel de belangrijkste kernwaarde van D66. Er zijn veel onderwerpen van belang in 
deze tijd, ook dichtbij in onze eigen gemeente. 
 
Wat vind je de belangrijkste bijdrage van D66 in de huidige bestuursperiode? 
Met samenwerken in de raad en college kun je veel bereiken. Martin en Albert hebben dat met veel 
inzet gedaan. Het zijn inmiddels bekende ‘D66 resultaten’: de bijdrage aan de te bouwen 
schoollocatie in Borger van het Esdal College en de aanstaande aanleg van nieuwe sportpark Harm 
Kuiper in Odoorn. Daarnaast heeft Martin Hoogerkamp in zijn rol als voorzitter van de werkgroep 2e 
Exloërmond vanuit de raad het initiatief genomen om te komen tot een oplossing voor het 
voetballen in 2e Mond. Dit was en is geen gemakkelijke opgave gebleken in deze periode maar wel 
moedig dat hij deze rol op zich genomen heeft.  
 
Wat zou je graag willen bereiken in de gemeentepolitiek de komende 4 jaren? 
Nu wij weer in Borger komen wonen wil ik graag mijn bijdrage leveren om het sociaal-liberaal geluid 
te laten horen in Borger-Odoorn. Ik heb daar nu ruimschoots de tijd voor. Speerpunten van mijn 
politieke inzet zullen zijn dat ieder kind in de gemeente Borger-Odoorn mee kan doen aan sport, 
educatie en cultuur. Verder vind ik het heel belangrijk dat laaggeletterdheid verder wordt aangepakt.  
 
Wat is je boodschap voor Borger-Odoorn de komende jaren? 

Ik wil mij graag inzetten voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, kan leren, kan 
werken, kan sporten, kan genieten van cultuur en op een veilige manier oud kan worden. 
 
Wat wil je verder nog kwijt? 

Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan de gemeentepolitiek bij D66, maak dat dan 
kenbaar! Je mag altijd aansluiten, meeluisteren en meedoen. Wees welkom.  
 
Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor Borger-Odoorn kijkt u dan op www.d66borger-
odoorn.nl voor ons verkiezingsprogramma; mail met martinhoogerkamp@gmail.com of bel 
met Martin Hoogerkamp, raadslid voor D66 0652490487 of neem contact op John Goeree, 
lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn via john@johnendiane.nl 
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