
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart in volle 
gang. D66 Borger-Odoorn heeft de kieslijst 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. 
 
Dit keer is Gonnie van Wijk-Niemeijer, onze nummer 4, aan de beurt. Voor velen geen onbekende, 
omdat zij al het grootste deel van haar leven in de gemeente Borger-Odoorn woonachtig is en al 
jarenlang onderdeel uitmaakt van de afdeling D66 in deze gemeente. Verder was ze intensief 
betrokken bij muziekvereniging SDG Juliana en heeft ze onderdeel uitgemaakt van de ledenraad van 
de Rabobank in ons gebied. 
 

 
 
  
Gonnie kun je jezelf voorstellen, wie ben je, wat doe je en wat drijft je? 
Ik ben Gonnie en ik woon samen met mijn echtgenoot en kinderen in het mooie Exloo. In werk in het 
onderwijs en dat doe ik al geruime tijd bij NHLStenden Hogeschool als adviseur. In die rol begeleid ik 
schoolbesturen bij schoolontwikkeling en veranderingen. Ik ben ook verbonden aan de 
lerarenopleiding en heb daarbij de uitdaging om het samen werken tussen scholen en de 
lerarenopleiding te verbeteren.  
  
Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in het (dagelijks) leven. 
Mijn drijfveer in het dagelijks leven is misschien wel om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. 
Dat kan in allerlei vormen. Ik kom in beweging wanneer het gaat over vernieuwing, innovatie en 
creativiteit, op allerlei gebieden.  
  
Wat is je mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn 
De mooiste plek in de gemeente Borger-Odoorn, dat is voor mij niet maar 1 plek. Laatst wandelde ik 
langs de bosrand van Exloo naar het Buinerveld en van daar richting Bronneger. Dat is wel een heel 
mooi stukje natuur.  
  
Waarom heb je je (weer) beschikbaar gesteld voor de lijst van D66? 
Ik heb me beschikbaar gesteld omdat ik graag een bijdrage wil leveren. Omdat ik het belangrijk vind 
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’ dit 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? 
Het is al eerder genoemd; de bijdrage aan de te bouwen schoollocatie in Borger van het Esdal 
College. En goed om te noemen is de bereidheid om samen te werken met alle partijen in de 
gemeenteraad. D66 heeft nu ‘maar’ 1 zetel. Dat is natuurlijk heel mooi maar het zegt ook iets over 
dat je moet samenwerken om iets te kunnen bereiken. Met 1 zetel haal je natuurlijk geen 
meerderheid. Dat samenwerken in de raad en daar omheen hebben Martin en Albert met veel inzet 
gedaan. 
  
Wat zou je graag willen bereiken in de gemeente politiek de komende 4 jaren?  
Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we het onderhoud van de schoolgebouwen op peil houden. 
Sportieve voorzieningen willen we graag behouden en op peil houden. Dat kost geld. Het is juist in de 
afgelopen jaren gebleken hoe belangrijk bewegen en sporten is. Ik wil altijd een lans breken voor de 
culturele sector (+ verenigingen) en innovatie daarbinnen. Het culturele leven in een gemeente is 
belangrijk voor het welbevinden van mensen en voor de leefbaarheid van een gebied.  
 
Stimuleren van innovatieve ideeën en initiatieven. Mensen, verenigingen of bedrijven die willen 
ontwikkelen en vernieuwen ondersteunen waar dat kan. Daarin kan de gemeente actief zijn.  
Ook kunnen we allemaal een bijdrage leveren aan het klimaat vraagstuk. Ik wil graag bereiken dat dit 
voor iedereen realiseerbaar is. En dat brengt ons bij het vraagstuk Wonen. Dat is ook een belangrijk 
onderwerp. Veel jongeren willen graag een huis kopen maar dat is vaak best ingewikkeld. 
Daarentegen zijn er ook wel ouderen (of jonge ouderen) die willen doorstromen naar een kleiner 
huis maar daar dan vaak financieel niet goed uitspringen. Daar ligt een belangrijke opdracht.  
  
Wat is je boodschap voor Borger-Odoorn de komende jaren 
Ik hoop dat we met elkaar voor een mooie gemeente willen gaan. Dat betrokkenheid gewaardeerd 
wordt en dat we gaan voor verbinding. Die mooie gemeente maken we namelijk voor een groot deel 
met elkaar. Er zit zoveel drive in de inwoners van deze gemeente; denkkracht en innovatiekracht. Dat 
kunnen we nog veel slimmer inzetten. 
  
Wat wil je verder nog kwijt? 
Mocht jij ook je bijdrage willen leveren aan de gemeente politiek bij D66, of bij een andere partij, 
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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