
D66 stelt zich aan u voor
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de verkiezingen voor de gemeenteraad van 
16 maart in volle gang. De fractie van D66 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. 

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat u 
weet op wie u stemt en waarvoor hij/ zij zich 
in willen zetten, daarom stellen de kandidaten 
zich de komende weken aan u voor. Als 9e is 
aan de beurt Arnold van der Holst uit Exloo, 
onze nummer 2. Arnold is zo’n twee jaar 
geleden in Exloo komen wonen.

In deze relatief  korte tijd heeft Arnold zich 
ten volle ingezet om goed ingeburgerd te 
raken in het dorp Exloo en onze gemeente. 
Zo is hij betrokken bij de dorpsraad binnen 
de honingraat Wetenschap, Cultuur, Kunst 
& Muziek, algemeen bestuurslid bij de 
Ondernemersvereniging Exloo en sinds 
1 januari jl. penningmeester van Stichting 
Klassiek in ’t Veen. Vanuit zijn rol binnen 
de dorpsraad heeft hij vorig jaar een reeks 
concerten georganiseerd in het kader van 
het D’Exels festival in Exloo. Arnold is al 
lange tijd actief  lid voor D66. In zijn vorige 
woongemeente (Westerkwartier) was hij 
onder andere afdelingsbestuurder en fractie 
assistent. Verder was hij tot zijn komst naar 
Exloo secretaris van D66 regio Groningen.

Ik ben opgegroeid in Wassenaar met uitzicht 
op de duinen. Hier is denk ik mijn voorliefde 
voor de natuur ontstaan. Samen met mijn 
vrouw Imca woon ik met veel plezier 
in Exloo, we hebben bewust voor deze 
omgeving gekozen vanwege de mooie natuur. 

Beroepshalve ben ik managementadviseur 
bij de Dienst Uitvoering Onderwijs in 
Groningen. Met de vele deskundige collega’s 
van deze afdeling organiseren we examens 
en toetsen in Nederland (o.a. staatsexamens). 
Mijn rol hierin is voornamelijk gericht op 
planning en control van de afdeling.

Wat zijn in je persoonlijke drijfveren in 
het (dagelijks) leven? 
Een belangrijke persoonlijke drijfveer is dat 
ik me graag inzet voor mijn omgeving. Ik ben 
geen klager, ga niet zitten reageren op allerlei 
sociale media. Ik steek veel liever de handen 
uit de mouwen om zelf  iets aan een probleem 
te doen en iets te veranderen. Het glas is bij 
mij altijd half  vol, ik denk in kansen.

Ik stipte al even de natuur aan. Inzet voor 
behoud en ontwikkeling van biodiversiteit 
vind ik belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat 
de natuur ons ook oplossingen kan bieden 
voor onze problemen. Een heel simpel 
voorbeeld is misschien dat een boswandeling 
of  -fietstocht een deel van onze (corona-)
stress weg kan nemen. De natuur kent allerlei 
mechanismes om ‘te recyclen’. Een mooie 
ontwikkeling is bijvoorbeeld dat er een 
bacterie is ontdekt die een rol kan spelen bij 
de afbraak van PFAS.

Wat is je mooiste plek in de gemeente 
Borger-Odoorn?
Met de hardloopgroep Run4Fun uit Exloo 
kom ik op veel mooie plekken, en ik ken 
nog lang niet alle ‘paadjes’. Mooie plekken 
vind ik het Molenveld en het schapenpark. 
Poolshoogte is ook heel bijzonder en geeft 
een mooi uitzicht over het gebied.

Waarom heb je je (weer) beschikbaar 
gesteld voor de lijst van D66?
Wat doe je als gemeente en wat laat je aan 
de inwoners? Deze vraag intrigeert me, 
en, in mijn nog korte periode als fractie 
assistent waarbij ik mag deelnemen aan de 
oriënterende raadsbijeenkomsten, probeer ik 
op de verschillende dossiers het credo “laat 

iedereen vrij, maar niemand vallen” toe te 
passen. D66 is een progressieve partij die de 
wil heeft om dingen te veranderen en dat ook 
doet. Daar voel ik mij sterk mee verbonden 
en dat is ook de reden om mij kandidaat te 
stellen.

Wat vind je de belangrijkste bijdrage van 
D66 in de huidige bestuursperiode?
De belangrijkste bijdrages van de huidige 
bestuursperiode is de voorgenomen 
nieuwbouw van het Esdal college Borger en 
de renovatie van het Harm Kuipersportpark 
in Odoorn. 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 aanpak 
armoede en laaggeletterdheid bestrijding door 
D66 en heeft de fractie bijgedragen aan een 
gezond economisch en financieel beleid in 
onze gemeente. 

Wat zou je graag willen bereiken in de 
gemeentepolitiek de komende 4 jaren? 
Komende raadsperiode wil ik me graag met 
John (Goeree) en natuurlijk ook de andere 
leden van onze lijst inzetten voor een goed 
hoorbaar D66-geluid in deze gemeente. Er is 
door Albert en Martin en de huidige fractie 
al veel bereikt, ik denk met name aan de 
nieuwbouw van het Esdal. 

Er staan de komende jaren flinke dossiers op 
de agenda van deze gemeente, denk aan de 
komst van omgevingswet - ondanks deze wet 
wederom is uitgesteld - waarin participatie 
goed gestalte moet gaan krijgen, en ook de 
energietransitie, waarvoor eigenlijk hetzelfde 
geldt, met name dat ook iedereen mee kan 
doen. 

Wat wil je verder nog kwijt?
De verharding van het landelijke politieke 
debat vind ik erg zorgelijk. Luisteren naar 
elkaars argumenten en daar open voor staan 
vind ik een kernwaarde voor de politiek in 
onze mooie gemeente.

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


