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Van de Bestuurstafel… 
Eindelijk kunnen we weer samen komen voor de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering.  
Deze zal worden gehouden op woensdag 13 oktober 2021, 
van 19.30 tot 21.30 uur (Zaal De Loo, Looweg 38, 7741 
EJ  Coevorden). Ongeveer een week van te voren ontvangt u 
de agenda. 
Wanneer u de vergadering komt bijwonen, verzoeken wij u 
zich aan te melden via e-mail bij bertanholts@home.nl. 
Het bestuur hoopt u op 13 oktober te kunnen begroeten. 
 

 

Kandidatenlijst 
Sinds de vorige editie van de Nieuwsbrief zijn de fractiele-
den en de kandidatencommissie aan de slag gegaan met het 
werven van kandidaten voor de lijst voor de Gemeente-
raadsverkiezingen van maart 2022. 
We hopen dan ook op de komende ALV de stand van zaken 
te kunnen geven. 
 

 

Henk Mulder, nieuwe fractievoorzitter 
Na een werkzaam en nogal uithuizig leven van 37 jaar Konin-
klijke Marine, wilde Henk Mulder wat nieuws doen. Iets be-
tekenen voor zijn omgeving. Politiek had altijd al zijn interes-
se, en redelijk snel na de oprichting van BBC2014 werd hij lid 
van de partij.  
 

“Het lokale sprak mij direct aan en al 
snel kwam de vraag of ik iets wilde doen 
voor Dorps Belang Schoonoord. Iets 
doen voor het dorp en meehelpen aan 
Reuzenbreedband, snel internet. Door 
goede adviezen van de toenmalige 
BBC2014 wethouder Jan Zwiers,  en sa-
men met de andere 5 dorps-initiatieven 
heeft dit geresulteerd in Glasvezel 
Zuidenveld. Snel internet voor de gehele 
gemeente Coevorden.” 
 

Lokaal geïnteresseerd… 
“Daarna kwam ik op de lijst voor BBC2014 voor de verkiezin-
gen 2018. We behaalden een goed resultaat en samen met 
acht leuke en goede collega’s werd ik ook gekozen in de 
raad.  Zo mag ik mee beslissen hoe de gemeente Coevorden 
op een ordentelijke en verantwoorde wijze bestuurd 
wordt.” 
  

Uitdagend en betekenisvol 
Henk geeft eerlijk toe dat deel uitmaken van de gemeente-
raad een leuke en bij tijd en wijle een uitdagende functie is.  

“Er komt een veelheid aan onderwerpen langs waar je iets van 
kan, mag en moet vinden.”  

“Voor de huidige fractie mag ik vanaf september de fractievoor-
zitter zijn, om van daaruit door te gaan met ons raadswerk na de 
verkiezingen in 2022.” 
 

Van harte aan te bevelen… 
Hij besluit met: “Als je iets wilt betekenen voor je eigen omge-
ving en er direct invloed op wil uitoefenen, kan ik een ieder van 
harte aanbevelen om deel uit te gaan maken van BBC2014, of 
dat nu op de lijst is of in het bestuur.” 
 

Uit de fractie... 
Nog even en we presenteren op de Algemene Ledenvergadering 
van 13 oktober a.s. het concept verkiezingsprogramma 2022-
2026. Hier alvast een paar prikkelden uitspraken. 
 
Een stem op BBC2014 betekent… 
… kiezen voor evenwicht, voor doorpakken en oogsten met vol-
doende financiële buffer voor behoud van voorzieningen in dor-
pen en stad, beter openbaar groen en een OZB-aanslag die we-
derom niet of nauwelijks stijgt. 
 

Geen stress meer… 
Niet rijk rekenen, maar we kunnen een stootje verdragen… 
Verbinder: zichtbaar en betrokken bij inwoners en organisaties… 
 

Steven Stegen, onze wethouder: “We zijn positief over de toe-
komst, zitten vol ambitie en willen met onze inwoners verder 
bouwen aan een toekomstbestendig Coevorden waar het goed 
wonen, werken en recreëren is, oftewel:  

SAMEN VERDER VOORUIT!” 
 
 

Thieno Nijenbanning, Raadslid  

“We moeten onze eigen inwoners voorrang geven op de lokale 
woningmarkt”  

‘Samen zorgen dat de gemeente Coevorden aantrekkelijk blijft 
voor jonge gezinnen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!` 
Een citaat uit de visie van Thieno Nijenbanning (60) in de aan-
loop naar de verkiezingen van 2018. Vier jaar later blikt de 60-
jarige Dalenaar terug op de afgelopen bestuursperiode en kijkt 
vooruit naar een nieuwe uitdagende periode.  

Thieno Nijenbanning sprong vier jaar geleden als onervaren poli-
ticus in het diepe als raadslid van Belangen Buitengebied Coevor-
den (BBC2014). Hij kwalificeerde zich destijds niet als een poli-
tiek dier, maar voelde zich wel uitermate betrokken bij de Coe-
vorder samenleving.  

“Ik ben niet de persoon die aan de zijlijn van alles roept en van 
commentaar voorziet. Ik heb me aangemeld bij de partij die mij 
qua uitgangspunten het meeste lag. In mijn rol als raadslid van 
BBC2014 heb ik samen met de partij in de voorbije periode  een 
zinvolle bijdrage kunnen leveren. 

LEES VERDER >>> 



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van BBC2014. 
Voor vragen mail naar info@bbc2014.nl 

> vervolg verhaal Thieno Nijenbanning 
 

Dynamiek behouden 
De in Aalden geboren en getogen Nijenbanning 
zoekt graag de verbinding en de samenwerking. 
Dit alles om doelen te bereiken. “Eén van die 
doelen is dat we jonge gezinnen de mogelijkheid 
en kansen moeten bieden in onze dorpen een 
toekomst op te bouwen. Om de dynamiek in 
met name in onze dorpen te behouden - en 
daarmee de toekomst te waarborgen - moeten 
we hen kansen en mogelijkheden bieden om 
zich in onze buitengebieden te vestigen. Dit 
hangt af van twee belangrijke factoren:  woning-
aanbod voor starters en werkgelegenheid in de 
regio. 
 

“Werk in onze regio is niet het probleem meer, 
maar de krapte op het woningaanbod is alleen 
maar schrijnender geworden. Bij mijn aantreden 
als raadslid werd er nog uitgegaan van krimp, 
maar nu is de situatie 180 graden gedraaid. Het is onge-
kend. Voor de inwoners van onze gemeente wordt het steeds 
moeilijker om in de eigen gemeente nog een betaalbare wo-
ning te vinden.  
 

Meer betrokkenheid 
Ook de komende jaren wil hij deze thema’s hoog op de ge-
meentelijke agenda zetten, maar hij wil ook eerder betrokken 
worden bij de besluitvorming. “Ik vind het belangrijk dat we 
als raad ook aan de voorkant van belangrijke thema’s meer 
betrokken worden en dan al in vroegtijdig stadium met inwo-
ners, bedrijven en organisaties in gesprek kunnen gaan. 
Dit leidt tot een betere kaderstelling” aldus Thieno, die in het 
dagelijks leven werkzaam is als salesmanager Industrie van 
Machinefabriek Emmen. 
 

Gezonde mix… 
Dat het volgens hem anders moet is een zekerheid: "Ik wil de 
eigen inwoners waar mogelijk voorrang geven op de lokale 
woningmarkt. In de nieuwe bestuursperiode moeten we dan 
ook ‘alle wettelijke mogelijkheden’ onderzoeken om de eigen 
inwoners en voormalige inwoners van de gemeente Coevor-
den een grotere kans te geven op het vinden van een betaal-
bare wo- ning bin-

 “In andere delen van het land zijn ge-
meenteraden volgens Thieno inmid-
dels akkoord gegaan met een zogehe-
ten ‘voorrangsregeling’ voor eigen 
inwoners. "Uiteraard wil 
BBC2014  geen afbreuk doen aan het 
principe van vrije vestiging, want ie-
mand die bijvoorbeeld in Gelderland 
woont en hier bij Forbo werkt, moet 
ook gewoon de kans krijgen om hier 
een huis te vinden. Het gaat ons om 
een gezonde mix.”  
 

Samen Verder Vooruit! 
BBC2014 verwacht dat met de nieuwe 
Woonvisie oplossingen en alternatie-
ven kunnen worden gecreëerd. “Dit is 
nog wel een uitdaging, maar we gaan 
er voor!" 

 
 

 
Agenda  
De agenda van alle fractievergaderingen, commissie- en raads-
vergaderingen vind je op onze website. 
 
Spreekuur 
Het is ook weer mogelijk om voorafgaand aan de fractieverga-
dering in te spreken.  Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan 
contact op met het fractiesecretariaat via ons e-mailadres  
info@bbc2014.nl. 
 

Dorpshuizen vergaderlocatie 
In het najaar - nu het weer kan- zullen we onze vergaderingen 
ook weer in de verschillende dorpshuizen plannen.  We zijn blij 
dat dit weer mogelijk is en hopen dat het zo blijft. 
Bij de vergaderdata op de site zullen we vermelden op welke 
locatie deze plaatsvindt. 
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