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Van de Bestuurstafel… 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 
jongstleden zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen door de 
aanwezige leden. Theo Vinke en Bert Platvoet, beiden 
afkomstig uit Coevorden en Richard Roosken uit Dalen. Sa-
men met de al in het bestuur zitting hebbende Bert Anholts 
vormen zijn het nieuwe bestuur van onze vereniging.  

Zij hebben de volgende taakverdeling gemaakt: 
Theo Vinke, voorzitter; Richard Roosken, vicevoorzitter; Bert 
Anholts, penningmeester; Bert Platvoet, secretaris.  

Anne Marie Pieters ondersteunt het bestuur bij haar taken. 

Inmiddels heeft het bestuur een start gemaakt met onder 
andere het opstellen van een jaarplanning. 2022 zal voor het 
grootste deel in het teken staan van de gemeenteraadsver-
kiezingen van 16 maart aanstaande. In nauwe samenwer-
king tussen bestuur, huidige fractie en nieuwe kandidaten 
werken we toe naar 16 maart. 

Wens voor de feestdagen 
Het bestuur wenst eenieder goede feestdagen en een heel 
voorspoedig en vooral gezond 2022.  

 

ALV Terugblik 
Op 13 december jongstleden werd een Algemene Ledenver-
gadering gehouden met als doel het vaststellen van het ver-
kiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Met een opkomst 
van 34 leden werd een nieuwe record gevestigd. Het doet 
het bestuur goed dat zoveel leden betrokken willen zijn bij 
onze partij. 

De vergadering werd dit keer gehouden in de Raadszaal van 
de gemeente. Een groot deel van de leden was in de zaal 
aanwezig en een deel nam online deel via een videoverbin-

De leden ontvingen enige dagen voor aanvang van de vergade-
ring het concept verkiezingsprogramma en de concept kandida-
tenlijst. 

Tijdens de vergadering ontstond een levendige discussie over 
de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het was voor het 
bestuur, wethouder en fractie heel prettig om met zoveel  
enthousiasme van inbreng te worden voorzien door een aantal 
leden. Het verkiezingsprogramma werd op hoofdlijnen vastge-
steld met de toezegging dat geleverde commentaren worden 
verwerkt.  

Vervolgens stelden de nieuwe kandidaten zich voor aan de aan-
wezige leden. We zijn verheugd over het feit dat wij naast ne-
gen nieuwe heren ook drie dames mogen verwelkomen op de 
lijst. De totale lijst bestaat uit 20 kandidaten waarvan zeven 
kandidaten zitting hebben in de huidige raad. 
Na de introductie werd de lijst zonder  
wijzigingen vastgesteld.  

De avond werd afgesloten met een dank-
woord aan de interim bestuursleden Jan 
Tempels (op de voorgrond) en Jan Hooge. 
Voorzitter Theo Vinke (rechts) overhan-
digde beiden een bos bloemen. 

 
“Samen Verder Vooruit” 
Er is hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Ge-
meenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Het kreeg de titel 
“Samen Verder Vooruit”. Na ‘Gericht op Evenwicht’ (2014) en 
‘Doorpakken’ (2018) gaan we ons inzetten om samen verder 
vooruit te komen.  
 
We blijven aandacht houden voor een evenwichtige financiële 
verdeling tussen dorpen, wijken en stad. We pakken door op 
onderwerpen die nog op de agenda staan en in 12 speerpunten 
geven wij aan waarmee we verder vooruit willen in de komende 
bestuursperiode. 

Waarom kiezen voor Belangen Buitengebied Coevorden? Kijk 
voor alle speerpunten op onze website. BBC2014.nl. 

 

Kandidaten  

Op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2021 is de 
kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022 vastgesteld. Met maar liefst 20 kandidaten gaat 
Belangen Buitengebied Coevorden de campagnetijd in. 

Met een mooie top-20 lijst gaat BBC2014 de verkiezingscam-
pagne tegemoet. Vertrouwde gezichten, maar vooral ook veel 
‘nieuw bloed’. Bovenal een goede en evenredige afvaardiging 
uit onze gemeente.  
Op onze sociale media kanalen komen de twintig kandidaat-
raadsleden de komende maanden uitgebreid aan het woord. 
Blijf ons dus volgen / of like ons! 

(v.l.n.r.)  
Bert Anholts, Theo Vinke, Bert Platvoet, Richard Roosken 



Onze kandidaten op de trap van het Gemeentehuis. 
Anja Drijfholt  (Erm) en Hans Roos (Aalden) ontbreken op de 
foto. 

Van boven naar beneden 

Links: 

Richard Roosken, Dalen 

Jan Tempels, Dalerveen 

Oebel Ubels, Meppen 

Bert Platvoet, Coevorden 

Dirk Meijer, Geesbrug 

Bea Meppelink-de Jager, Dalen 

 

Midden 

Steven Stegen, 1e Exloermond 

Theo Vinke, Coevorden 

Hans Wering, Dalerpeel 

Mickey Stern-du Chatinier, ‘t Haantje 

 

Rechts: 

Jan Hooge, Aalden en Hans Kamps, Sleen 

Erik Holties, Oosterhesselen en Ton Soppe, Coevorden 

Thieno Nijenbanning, Dalen 

Martin Kramer, Sleen 

Edwin Boxem, Sleen 

Henk Mulder, Schoonoord 

 

BBC2014 ook op sociale media 
Op onze sociale media kanalen Facebook, Instagram en websi-
te informeren wij u over onze partij. De komende periode 
stellen wij daar al onze kandidaten aan u voor. Ook kunt u 
daar kennis nemen van praktijkverhalen 
over verschillende onderwerpen die wij 
belangrijk vinden. 

Gaat u ons ook volgen / liken? 

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van BBC2014. 

Voor vragen mail naar info@bbc2014.nl 

 


