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Van het Bestuur 
Het is jammer dat we al zo lang geen contact met u -
onze leden- konden hebben. Het ziet er naar uit dat 
we u voor de ALV van mei 2021, net als in mei en 
november 2020, weer niet kunnen ontmoeten. Het is 
een belangrijke ALV voor onze partij omdat we in het 
komende jaar ons richten op de gemeente-
raadsverkiezingen van 2022. Het bestuur zoekt naar 
mogelijkheden om toch een ALV te kunnen houden. 
 

Het komende jaar gaan we eraan werken om weer de 
grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden te 
worden. Helpt u mee? Heeft u zin en interesse om op 
de kieslijst te komen, maar weet u niet zo goed wat 
het raadslidmaatschap inhoudt, dan wil ik u wijzen op 
de ‘cursus Politiek Actief’ (zie elders in deze nieuws-
brief) die de gemeente organiseert. 
 

Wilt u op een andere manier meewerken aan de 
campagne, u bent van harte welkom. We horen u 
graag via info@bbc2014.nl. 

Jos Govaarts, voorzitter BBC2014       
 
Wat hebben we bereikt in deze bestuursperiode 

• Lokale lasten niet of nauwelijks verhoogd 

• Woonvisie: inbreidingsmogelijkheden dorpen 

• Instellen van herstructureringsfonds dorpskernen  

• Ontwikkelingen stadscentrum/stationsgebied 

• Niet bezuinigd op sport en recreatie 

• Aanleg fietspaden buitendorpen 

• Aanleg Glasvezel in buitengebied 

• Meer BOA’s 

• Geen grote windmolens en parken erbij 

• Documenten thuis bezorgen 
 

Meer weten over een van deze onderwerpen? Mail 
naar info@bbc2014.nl. 
 
 

Uit de fractie… 
BBC2014 wil zich sterk maken voor verduurzaming 
MFC De Brink in Sleen 
Met de ingrijpende dakrenovatie zijn de gebruikers 
van het MFC De Brink in Sleen weer jarenlang 
gegarandeerd van droge voeten. Dat betekent echter 
niet alle wensen zijn ingevuld: op het gebied van 
verduurzaming ligt er nog een behoorlijke opgave op 
tafel. Voor het gehele artikel bezoek de website. 
 
 

Uit de fractie… 
Snel groen licht voor (nieuwe) fietspaden… 
De gemeente Coevorden gaat de komende periode 
aan de slag met een aantal fietspaden. Zo komt er 
een fietspad vanaf het Aelderholt tot aan de 
bebouwde kom van Aalden (Gelpenberg). En 
tussen  Sleen en Erm aan de Hengstmeerweg wordt 
het fietspad verbeterd. Voor het fietstracé tussen 
Zweeloo – Broekstukkenweg – Schoonoord 
(Schapendijk) liggen er een zestal varianten op tafel, 
waarover de raad een knoop door wil hakken. Voor 
het gehele artikel bezoek de website.  
 

 
 

Uit de fractie… 
De Nieuwe Veste: BBC2014 wil alle opties 
openhouden. 
De nieuwbouw van De Nieuwe Veste in Coevorden is 
nog geen uitgemaakte zaak. 
Voor de fractie van BBC2014 is een ingrijpende 
renovatie van de scholengemeenschap aan de Van 
Heeckerenlaan – in plaats van nieuwbouw – nog 
steeds een serieuze optie. Voor het gehele artikel 
bezoek de website. 
 
Nieuwe fractie-ondersteuner 
Eind vorig jaar heeft Anne-Marie de 
Wolff afscheid genomen als fractie-
ondersteuner. Zij heeft deze 
functie met plezier zes jaar vervuld 
en vond een opvolger in de 
persoon van  Beatrix Copier uit 
Aalden. Met enthousiasme is zij 
aan de slag gegaan. 
 
Een kijkje in de keuken… 
De gemeenteraad van Coevorden organiseert in het 

voorjaar van 2021 weer een 
cursus Politiek Actief. 
Iets voor u? Meer 
informatie vindt u hier. 
 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van 

BBC2014. Voor vragen mail naar info@bbc2014.nl. 

http://www.bbc2014.nl/algemeen/bbc2014-wil-zich-sterk-maken-voor-verduurzaming-mfc-de-brink-in-sleen/
http://www.bbc2014.nl/algemeen/snel-groen-licht-voor-nieuwe-fietspaden/
http://www.bbc2014.nl/algemeen/bbc2014-wil-alle-opties-de-nieuwe-veste-openhouden/
https://raad.coevorden.nl/

