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> Van de Bestuurstafel… 
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2022. Een lange dit 
keer, maar er is veel te delen. Het is een spannend jaar met 
het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022.  

Het campagneteam is in nauwe samenwerking met alle kan-
didaten, de fractie en het bestuur bezig om onze mooie par-
tij goed voor het voetlicht te brengen.  

In deze moderne tijden speelt de campagne zich voorname-
lijk online af via onze social media kanalen op Instagram, 
Facebook en via onze website.  

We realiseren ons dat niet iedereen beschikt over deze ka-
nalen. Daarom doen we voor u een kleine greep uit de be-
richten die wij in de achterliggende weken op onze social 
media hebben geplaatst.  

Bent u nu nieuwsgierig geworden, neem dan eens een kijkje 
op onze website. Bij de nieuwsberichten zijn leuke achter-
grondartikelen te vinden over een aantal inwoners van onze 
mooie gemeente en verhalen van vrijwilligers op allerlei 
gebied. 

U vindt deze artikelen achter deze link: https://
belangenbuitengebiedcoevorden2014.nl/nieuws/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelronde aantal nieuwe kandidaten 
 
Even voorstellen: Hans Wering uit Dalerveen 
 
“Ik hoop met BBC2014 het verschil 
te kunnen maken voor zaken die ik 
belangrijk vind, zoals het behouden 
of vergroten van de leefbaarheid in 
onze dorpen maar ook het in stand 
houden van de scholen in de kleine 
kernen.” 
 
Sinds vijf jaar ben ik actief in het 
plaatselijk belang van Dalerpeel in de functie van secretaris. 
Samen met alle andere bestuursleden en vrijwilligers zijn we 
actief bezig met het verbeteren en het op peil houden van de 
leefbaarheid in ons mooie dorp Dalerpeel. 
 
Het gaat bijv. om een beleeftuin opzetten samen met de 
school en de aanleg van een outdoor fitness terrein. Maar ook 
om samen met de jongeren uit het dorp de jaarlijkse dorps 
BBQ te organiseren en met starters en gemeente/provincie in 
gesprek te gaan over de mogelijkheden van het bouwen van 
woningen.  Omdat veel van deze onderwerpen ook terug te 
vinden zijn in het verkiezingsprogramma van BBC2014, heb ik 
besloten om mij voor deze partij verkiesbaar te stellen. 
 
 
 
Even voorstellen: Bea Meppelink - de Jager uit Dalen 
 
“Lokale politieke thema’s trok-
ken steeds meer mijn aandacht. 
In de cursus ‘Politiek Actief 
kreeg ik meer inzicht in politieke 
processen en nu krijg ik de kans 
mij voor BBC2014 in te zetten.” 
 
Na een aantal gesprekken met 
bestuursleden en fractieleden 
van BBC2014, wist ik vrij snel 
dat ik graag op de kandidaten-
lijst wilde staan. 
Belangen Buitengebied Coevorden, die de afgelopen jaren DE 
partij is geweest die de kar heeft getrokken om de gemeente 
Coevorden weer positief op de kaart te zetten. Een financieel 
gezonde gemeente, waar wij allen van profiteren. BBC2014 
zegt wat ze doen en doen wat ze zeggen. Ik wil verder vooruit 
met BBC2014. U toch ook?!  
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Even voorstellen: Anja Drijfholt uit Erm 

“Ik wil mijn ervaring en kennis 
gaan inzetten voor de inwo-
ners in de gemeente Coevor-
den; in het bijzonder voor het 
buitengebied waar ik zelf ook 
geboren en getogen ben.” 
 
Dat is de reden dat ik kandi-
daat-raadslid voor BBC2014 
ben. Ik heb altijd al een zeer 
grote betrokkenheid gevoeld bij de lokale politiek. Daarom 
heb ik besloten om mijn ideeën en vaardigheden om te gaan 
zetten in daden en dus verantwoordelijkheid te nemen. 
Hierbij weet ik hoe belangrijk het is om als team te functio-
neren en te groeien. Daarbij is kennis en inzicht wat er 
speelt en leeft bij de inwoners van groot belang. Besluitvor-
ming en handhaving is voor mij een tweede natuur gewor-
den. Dit moet op een eerlijke en duidelijke manier met onze 
inwoners gedeeld worden. Hier wil ik mij graag voor de volle 
100% voor inzetten.  

 

 

 

Even voorstellen: Bert Platvoet uit Coevorden 

“Ik heb altijd tegen mijzelf ge-
zegd dat als ik de lokale poli-
tiek in ga, ik voor een lokale 
partij zou kiezen.” 
 
Dat ik koos voor Belangen Bui-
tengebied Coevorden is omdat 
de standpunten van deze partij 
het dichts bij me liggen. Poli-
tiek heeft m.i. de functie om 
maatschappelijke vraagstukken 
te behandelen, te beoordelen en een oplossing ervoor te 
vinden. Ik vind het een uitdaging om deze op te pakken, te 
benoemen en uiteindelijk daar waar het kan, op te lossen. 
En dat samen met fractieleden en de andere partijen in de 
raad. 
 
Samenwerken is iets wat mij past. Invloed uitoefenen om de 
samenleving van Coevorden beter en aantrekkelijker te ma-
ken is wat mij aantrekt in de politiek.  

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Dirk Meijer uit Geesbrug 

“De keuze voor BBC2014 is voor 
mij eigenlijk vanzelfsprekend. 
“Deze lokale partij staat veel dich-
ter bij de inwoners dan de landelij-
ke partijen en voelt veel beter aan 
wat er speelt in onze dorpen en 
stad." 
 
Meijer is er trots op dat hij in één 
van deze mooiste dorpen van de 
gemeente Coevorden woont. 
BBC2014 is voor hem de juiste partij om dat karakter en eigen-
heid van Geesbrug te waarborgen. “De partij heeft ook nu weer 
een degelijk en realistisch verkiezingsprogramma , met krachti-
ge speerpunten. Het maakt duidelijk waar de partij voor staat: 
Samen Verder Vooruit. Daar zet ik graag mijn schouders onder.”  

 

 

Even voorstellen:  Richard Roosken uit Dalen 

“Mijn steen(tje) bijdragen aan een 
gemeente waar in samenwerking 
mooie dingen ontstaan. Dat is 
voor mij de motivatie om mij ver-
kiesbaar te stellen voor de ge-
meenteraad in de verkiezingen 
van 2022. 
BBC2014 is de beste partij voor 
mij omdat zij heeft bewezen in de 
laatste twee bestuursperiodes 
dat, door verbetering van samen-
werking tussen politieke partijen, samenwerking tussen ge-
meente en  inwoners en balans tussen stad en dorpen, hele 
mooie dingen gerealiseerd zijn.”  

 

 

Een greep uit berichten van de afgelopen weken 

Mickey Stern: “Moeten er dan eerst ongelukken gebeuren…?! 

“Moeten er dan eerst ongelukken gebeuren!” Mickey Stern-Du 
Chatinier wijst op de gevaarlijke plattelandswegen in onder 
meer ’t Haantje, Kibbelveen en Dalerveen.” 
“Wanneer onbelijnde wegranden afbrokkelen en overgaan in de 
berm kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De bin-
nenwegen moeten echt veiliger worden gemaakt”, is het plei-
dooi van het kandidaat-raadslid voor Belangen Buitengebied 
Coevorden (BBC2014). 
 
Bermverharding staat niet voor niets hoog op de prioriteitenlijst 
van de grootste partij in de gemeenteraad van Coevorden. “De 
slechte staat van de bermen baart onze partij zorgen. Het zorgt 
voor onveiligheid en het voelt bepaald niet comfortabel. Vooral 
ook voor automobilisten die niet bekend zijn met de routes is 
het soms een hachelijk avontuur.” 

 

Even voorstellen: 

Anja Drijfholt 
 

uit Erm 



Mickey vervolgt: “Kijk eens naar de situatie in Kibbelveen 
waar de 60-kilometerweg heel smal is. Daar kunnen twee 
voertuigen elkaar niet fatsoenlijk passeren zonder dat er 
een voertuig de berm in moet. Dat geldt ook voor een ver-
gelijkbare situatie aan de Verlengde Landschapsweg in 
Dalerveen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ze woont al bijna dertig jaar in ’t Haantje en maakt zich 
steeds meer zorgen over de verkeerssituatie in haar dorp. 
“Vooral in de wintermaanden moet je op de plattelandswe-
gen iedere keer weer je hart vasthouden. De slechte staat 
van de bermen leveren geen positieve bijdrage om veilig te 
rijden. Als automobilist ben je de macht over het stuur zo 
verloren en is het kiezen tussen twee kwaden: een bomenrij 
of een modderige sloot…” 
 
“Het is daarom belangrijk onze verantwoordelijkheid te ne-
men voor de verkeersveiligheid, want met veiligheid mag je 
nooit risico’s nemen!” 
 
 
 
 
BBC2014 wil extra coronasteun evenredig over alle 23  
wijk- en dorpshuizen verdelen 
 
Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) wil de extra 
coronasteun van ruim 16.000 euro die door het Rijk be-
schikbaar is gesteld als tegemoetkoming voor de wijk- en 
dorpshuizen, evenredig over alle 23 accommodaties verde-
len. 
De partij heeft hierover afgelopen week schriftelijke vragen 
gesteld aan het college. 

Uit de septembercirculaire van het Rijk, waarin bekend 
werd gemaakt op hoeveel coronasteun de gemeente kan 
rekenen, is een bedrag van 16.000 euro ingeruimd voor wijk
- en dorpshuizen. BBC2014 wil dat de gemeente Coevorden 
dit bedrag rechtstreeks doorsluist en dat dit niet in de alge-
mene reserves mag belanden. Omgerekend gaat het om 
een bedrag van circa 700 euro per accommodatie. 

 

Kloppend hart 
Net als in andere sectoren van de maatschappij ziet BBC2014 de 
zorgen die daar nu leven: “We beseffen dat we als lokale over-
heid ook de komende periode de helpende hand moeten bie-
den. Buurt- en dorpshuizen in onze stad en in de buitendorpen 
moeten verzekerd zijn van hun voortbestaan. Ze vormen als 
plek van samenkomst het kloppend hart van onze dorpen en 
wijken. Dankzij de versoepeling van de maatregelen is ontmoe-
ting gelukkig weer mogelijk, maar dat geldt evenzeer voor de 
steun”, zegt BBC2014-raadslid Erik Holties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorig jaar konden vrijwilligersorganisaties, waaronder de wijk- 
en dorpshuizen, ook een beroep doen op de provinciale Frisse 
Start-regeling. De provincie legde toen 50.000 euro op tafel en 
de gemeente verdubbelde deze provinciale bijdrage. 
Verder werd eind vorig jaar nog een eenmalige bijdrage aan alle 
buurt- en dorpshuizen uitgekeerd van € 1.000,-. 
 

 
 

Onze standpunten nog een keer op een rij 
 
1. Wonen 
“Wij vinden het belangrijk dat u trots bent op uw dorp, wijk of 
stad. Wij pleiten nadrukkelijk voor meer bouwen met oog voor 
de omgeving en wensen van dorpsbewoners.” “Geen dorp op 
slot!” 

2. Investeren 
“Initiatieven vanuit de inwoners en ondernemers stimuleren.” 

3. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
“Wij zijn een groot voorstander van een lagere maximumsnel-
heid in de dorpen en wijken; samen met inwoners knelpunten in 
kaart brengen en aanpakken. Openbaar vervoer mag niet ver-
der uitgehold worden. 

4. Zorg 
“Wij willen dat iedereen zo veel mogelijk op eigen kracht kan 
meedoen in onze gemeente. Voor wie dat niet kan is adequate 
ondersteuning aanwezig.” 



 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van BBC2014 

of onderdeel van een dorpsbelangenvereniging. Voor vragen 

mail naar bestuur@bbc2014.nl 

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? 

5. Onderwijs 
“Voor ons staan ontwikkeling en educatie van het kind centraal. 
We zijn voor kindcentra, waarin kinderopvang, peuterspeelzaal 
en basisonderwijs samenkomen.” 

6. Recreatie en toerisme verder stimuleren 
“In ons buitengebied draagt vooral toerisme bij aan werkgele-
genheid en behoud van voorzieningen en daarmee aan de 
leefbaarheid in de dorpen in vele vormen.” 

7. Leefomgeving en duurzaamheid 
“Wij zijn trots op onze woon- en leefomgeving en dat moet zo 
blijven! Voor ons is een duurzame en gezonde leefomgeving de 
norm.” 

8. Goede regionale samenwerking en inzetten op werkgele-
genheid 
“Goed ondernemersklimaat en werkgelegenheid belangrijke 
drijfveren. Coevorden moet samenwerken.” 

9. Versterken cultuur en natuur 
“Een gevarieerd cultureel aanbod voor al onze inwoners.” 

10. Stimuleren lokale voorzieningen en verenigingsleven  
“Wij vinden de wijk- en dorpsverenigingen zeer belangrijk en 
ondersteunen ze.” 

11. Afval 
“BBC2014 ziet geen noodzaak voor Diftar (gedifferentieerd ta-
rief).” 

12. Financieel gezonde gemeente 
“Mede dankzij BBC2014 is Coevorden een financieel gezonde 
gemeente; dat moet zo blijven!” 

13. Verbindend besturen 
“Verbindend besturen moet vanzelfsprekend zijn!” 

 


