
 

 

 

De afgelopen 11 weken hebben wij vele thema’s toegelicht, hieronder de 3 belangrijkste  
speerpunten voor de komende bestuursperiode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wonen: het is fijn wonen in Borger-Odoorn, we willen ook dat dit zo 

blijft. Iedereen zou prettig moeten kunnen wonen in een woning die 

past bij de levensfase waarin iemand zich bevindt. Wij focussen ons 

minder op aantallen woningen, maar meer op verspreiding over 

onze dorpen zodat onze jongeren kunnen blijven wonen waar zij 

zijn opgegroeid, oftewel optimaal gebruik maken van 

inbreidingslocaties. 

wonen. 

Klimaat en energie: klimaatverandering klopt aan de deur en is in 

veel gevallen al achter de voordeur te vinden en in de 

portemonnee te voelen. Wij willen samen met de inwoners er voor 

zorgen dat de gevolgen van de energietransitie betaalbaar blijven, 

en voor de inwoners gaat werken, bijvoorbeeld in de hoogte van 

de energierekening. 

 

Wij staan aan de vooravond van de 
verkiezingen voor de gemeenteraad, deze 
zijn op 16 maart a.s.  
D66 Borger-Odoorn heeft een mooie 
kandidatenlijst; een team van 11 betrokken 
lokale deskundige leden zal zich de 
komende periode 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 hebben alle kandidaten zich 
de afgelopen weken aan u voorgesteld. U 
kunt deze artikelen nog eens terug lezen op 
onze facebook pagina of site. Zo kunt u een 
keuze maken voor de voor u juiste 
kandidaat. Hiernaast nog een keer de 
volledige kandidatenlijst. 

 

Nummer Naam Woonplaats 

1 John Goeree Nieuw-Buinen 

2 Arnold van der Holst Exloo 

3 Karel Eggen Borger 

4 Gonnie van Wijk – Niemeijer Exloo 

5 Martin Hoogerkamp Odoorn 

6 Anton Augustijn Exloo 

7 Henk Pragt Odoorn 

8 Erik Belder Borger 

9 Arend Grooten Drouwen 

10 Jan Top Exloo 

11 Albert Trip Nieuw-Buinen 
 



 

 
 
De afgelopen periode heeft de fractie waargemaakt wat zij heeft beloofd. Dankzij onze inzet komt er 
een nieuw Esdal college in Borger, wordt het sportpark Harm Kuiper in Odoorn fors gerenoveerd, is 
er een gezond financieel beleid gevoerd en is er ook aandacht voor wonen in de kleinere kernen van 
onze gemeente zoals in Klijndijk en Buinen.  
 
Daarnaast is er nog meer aandacht gekomen voor het belang van sporten en bewegen in onze 
gemeente en voor het terugdringen van laaggeletterdheid.  
 
Kunt u zich vinden in de idealen en ambities van een lokaal stevig gewortelde sociaal liberale partij, 
die iedereen vrij laat maar niemand laat vallen, stem dan op 14, 15 en 16 maart op D66 Borger-
Odoorn.  
 
Bent u geïnteresseerd in onze idealen voor Borger-Odoorn kijkt u dan op www.d66borger-odoorn.nl 
voor ons verkiezingsprogramma;  hebt u vragen of opmerkingen wij zijn altijd aanspreekbaar. Of wilt 
u zich de komende periode actief inzetten voor onze sociale en democratische waarden die juist in 
deze tijden meer dan ooit belangrijk zijn ook op gemeentelijke niveau; mail of bel met Martin 
Hoogerkamp (Raadslid D66) via martinhoogerkamp@gmail.com / 06-52490487 of neem contact op 
John Goeree, lijsttrekker van D66 Borger-Odoorn via goereed66@gmail.com / 06-46900717 
 

 

Veiligheid: een 30 km zone is bedoeld voor de veiligheid van 

de kwetsbare weggebruikers, maar de huidige inrichting, 

eigenlijk het gebrek aan inrichting zorgt juist voor 

schijnveiligheid. Veel te vaak gebeuren er nog ongelukken 

waarbij gelukkig tot op heden alleen nog maar materiële 

schade is. Er zijn meer dan voldoende manieren beschikbaar 

om een 30km zone goed in te richten. Veel bewoners van 

een dergelijke 30km zone hebben zelf ook mooie ideeën 

hiervoor aangedragen. 

Wij gaan dus voor 30km zones in de dorpskernen waarbij de 

juiste inrichting een belangrijk onderdeel moet zijn.  

 

 

 

Maar ook meer zichtbare kenmerken zoals herhaling van de 30km zone borden in plaats van 

alleen aan het begin en einde van een zone. Uitgangspunt hierbij is voor ons dat langzaam 

verkeer met voorrang behandeld moet gaan worden en dat er oog is voor de spelende 

kinderen. 30km per uur moet ook daadwerkelijke het maximum zijn.  

 

Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor de andere onveilige situaties in onze gemeente. 

Heb je voorbeelden van onveilige situaties mail mij deze dan op goereed66@gmail.com. Dat 

helpt ons om deze in beeld te brengen en kijken wat er gedaan kan worden om aan te 

pakken. 
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