
Kom vooral stemmen!

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraads- 
verkiezingen plaats. Iedere inwoner van de gemeente 
Berkelland van 18 jaar en ouder, die niet uitgesloten 
is van het kiesrecht, kan die dag gaan stemmen.  
 
In deze Verkiezingskrant kunt u lezen hoe u uw stem 
uit kunt brengen en welke partijen er meedoen.  
Elke partij presenteert zich op een aparte pagina.  
 

Ook is er speciaal voor deze  
gemeenteraadsverkiezingen  
een handige kieshulp op  
berkelland.kieskompas.nl

Dit katern is een bijlage

van Achterhoek Nieuws Berkelland

Verkiezingsdebatten
Inmiddels zijn er al drie debatten geweest. Ze  
zijn georganiseerd door de Gezamenlijke kerken, 
de LTO en het Platform BV Berkelland + IKB.

Op 8 maart wordt er van 20.00 tot 22.00 uur  
een Politiek café georganiseerd door de kleine  
kernen in de Dorpsaccommodatie DAR, Pastoor 
C.M. van Everdingenstraat 66 in Rietmolen. 

Op 14 maart is er van 19.30 tot 21.30 uur het  
slotdebat in ’t Spieker, Kerkstraat 30 in Eibergen.



Alle kiesgerechtigde inwoners van 
Berkelland hebben als het goed is  
- per post - een uitnodiging om 
te gaan stemmen ontvangen: de 
stempas. Met de stempas kan in elk 
stembureau binnen de gemeente 
Berkelland gestemd worden.  
Op de stempas staat het adres van 
het voor de kiezer dichtstbijzijnde 
stembureau, maar u kunt in elk 
stembureau binnen de gemeente 
gaan stemmen. Het is belangrijk 
dat u de stempas meeneemt naar 
het stembureau, want zonder de 
stempas mag u niet stemmen.

Kunt u zelf niet stemmen? 
Geef iemand anders volmacht

Een gemachtigde kan alleen namens u 
stemmen op het moment dat hij of zij ook zelf 
stemt. Een gemachtigde mag voor maximaal 
twee andere kiezers stemmen. 

 Meer op   
 www.gemeenteberkelland.nl 

Op de website www.gemeenteberkelland.nl 
vindt u onder de button Raadsverkiezingen 
meer informatie.

Neem bij het stemmen naast uw stempas 
ook een geldig identiteitsbewijs mee, 
bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. U bent 
verplicht dit te tonen aan de voorzitter 
van het stembureau. Voor deze verkiezing 
geldt dat het identiteitsdocument 

maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Alle 
stembureauleden hebben instructie gekregen 
geen uitzonderingen te maken op de 
identificatieplicht. 

Als u dus geen geldig identiteitsbewijs kunt 
tonen, mag u niet stemmen!

Stemmen kan op elk stembureau in Berkelland

Neem ook een geldig   identiteitsbewijs mee

Mocht u geen stempas hebben ontvangen 
of bent u uw stempas kwijt, dan kunt u 
schriftelijk, uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, 
een vervangende stempas aanvragen. 
Mondeling aanvragen kan door in het 
gemeentehuis in Borculo in persoon te 

verschijnen. Het mondeling aanvragen 
kan tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 
uur. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas 
terugvinden dan kunt u daarmee niet 
stemmen; dat kan alleen met de nieuwe 
stempas.

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt een Referendum Wet op de  
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 gehouden. Hiervoor heeft u ook  
een stempas ontvangen. 

Referendum tegelijk met gemeenteraadsverkiezingen

Geen stempas ontvangen   of stempas kwijt?



Na afloop van de verkiezingen op 21 maart  
presenteren we vanaf 22.00 uur in het 
restaurant van het gemeentehuis de 
voorlopige uitslagen. Rond die tijd zal er 
nog geteld worden op de stembureaus, 
maar zodra er uitslagen van een stembureau 
bekend zijn zal de burgemeester deze 
presenteren.
 
Iedereen is van harte welkom in  
het gemeentehuis om deze 
spannende avond, onder het  
genot van een hapje en drankje,  
te volgen. 

Let op: het zijn voorlopige uitslagen. 
Omdat de stemmen met de hand worden 
geteld lukt het na de eerste tellingen alleen 
de uitslagen per partij te presenteren en nog 
niet de voorkeurstemmen. Die zijn pas later 
bekend. 
Tegen middernacht weten we dan hopelijk 
het voorlopige aantal zetels per partij. 

Welke personen precies raadslid worden 
weten we dan nog niet. Op 23 maart stelt 
het centraal stembureau om 10.00 uur in een 
openbare zitting de uitslag definitief vast. 

De Berkellandse gemeenteraad 
telt 27 zetels. Die zijn bij de laatste 

gemeenteraadsverkiezingen in 2014 
naar 7 politieke partijen gegaan.

CDA     7
D66    5
Gemeentebelangen   5
VVD     3
PvdA     3
Ondernemend Berkelland  2 
GroenLinks   2 

Huidige gemeenteraad

Presentatie voorlopige uitslag 21 maart 
 
vanaf 22.00 uur in gemeentehuis

29 maart nieuwe 
gemeenteraad
Op 29 maart komt de nieuwe 
gemeenteraad voor het eerst bij elkaar. 
Naar verwachting in april worden de 
nieuwe wethouders gekozen die samen 
met burgemeester Joost van Oostrum  
het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders vormen.

Waarop te stemmen? Dat weet u misschien 
nog niet precies. U kunt natuurlijk de 
verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen lezen en de verschillende 
verkiezingsdebatten bijwonen. Maar  
voor Berkelland is er ook een handige 
kieshulp beschikbaar. Er staan 30 stellingen 
in waarop u kunt aangeven of u het er 
helemaal mee eens, mee eens, neutraal,  
niet mee eens, helemaal niet mee eens  
bent of geen mening hebt. Als uitslag  
ziet u dan met welke partij u de meeste 
overeenkomsten heeft.

Kieskompas: handige kieshulp



Alle stembureaus zijn  
‘s ochtends vanaf 7.30 uur  
tot ‘s avonds 21.00 uur 
geopend. U hebt dus  
ruim de tijd om uw  
stem uit te brengen.  

Hulp nodig?
Als een kiezer door een visuele 
beperking hulp nodig heeft bij het 
stemmen, dan kan hij hulp krijgen van 
een lid van het stembureau of een door 
hemzelf aangewezen persoon. Deze 
hulp houdt in dat het stembiljet door die 
andere persoon wordt ingevuld, volgens 
de nadrukkelijke instructie van de kiezer 
met de visuele beperking.

Stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur

Stembureaus  
in Berkelland
Borculo
Gemeentehuis Marktstraat 1
Zorgcentrum J.W. Andriessen  Koppeldijk 40
School Noord Heer Rudolfstraat 1
H.W. Heuvelschool Kronenburgerstraat 3a
Kiezel en Kei school ‘t Hambroek 54

Geesteren
Dorpshuis De Zunnekamp Zonnekamp 11

Gelselaar
Centrum De Klokslag Pastorieweg 10

Haarlo
Kulturhus ‘t Stieltjen Wolinkweg 12

Ruurlo
Kerst Zwartschool Schoolstraat 11
Wooncentrum De Bundeling ‘t Rikkelder 101
OBS De Driesprong Batsdijk 23
CBS Wonderwijs Beatrixlaan 27
Kulturhus Ruurlo Nieuwe Weg 5

Eibergen
Zalencentrum de Huve Grotestraat 52
Woonzorgcentrum De Meergaarden Willem Sluyterstraat 6
RK Basisschool De Regenboog Lariksweg 25
RK Basisschool de Schakel Ketteringsteeg 2b
Centrum Goud Hondevoort 18
De Pickerhal Kerkstraat 28

Rekken
Centrum d’n Hof Lindevoort 14

Beltrum
Woonzorgcentrum Hassinkhof Dorpsstraat 2
Kulturhus Beltrum Mariaplein 6b

Neede
De Hofmaat Hofmaat 4
Het Assink Lyceum Julianastraat 12
OBS De Hofmaat Kievitstraat 112
Kard. Alfrinkschool Koordsteeg 11
Basisschool de Marke Bosstraat 10

Rietmolen
Dorpsaccommodatie Rietmolen Past. C.M. van 
 Everdingenstraat 66a

Noordijk
Gemeenschapshuis ‘t Haarhoes Haardijk 2b

Alle stembureaus toegankelijk  
voor mensen met een beperking
In Berkelland zijn alle 29 stembureaus zoveel mogelijk toegankelijk voor mensen met een 
lichamelijke beperking. U kunt daarbij denken aan een oprijplank bij opstapjes/drempels,  
een ruim toegankelijk stemhokje voor mensen in een rolstoel of met een rollator, goede 
verlichting in het stembureau en de beschikbaarheid van een loep voor mensen die het 
stembiljet niet zo goed kunnen lezen. 



De samenleving voorop!
Goed leven in Berkelland - Waar iedereen zich thuisvoelt   
De kracht van onze inwoners en de vitaliteit van Berkelland staan bij het CDA centraal. Dit vraagt van een ieder om een 
bijdrage te leveren aan de eigen omgeving en de samenleving. Wij vormen samen een gemeente waar het aantrekkelijk 
wonen, werken en recreëren is. 

Goed wonen in Berkelland - Voor jong én oud  
We gaan met innovatieve ideeën aan de slag! Maatwerk in wonen en creatieve oplossingen gericht op leefbaarheid.  
Het gaat erom dat we de goede woning op de goede plaats toevoegen en de bestaande woningvoorraad aanpassen aan 
de huidige wensen én aan de toekomstige behoefte.We hebben specifiek aandacht voor nieuwe woonmogelijkheden voor 
senioren en starters. 

Goed werken en ondernemen in Berkelland - Kansen voor iedereen 
Er komt krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, bouw en techniek. Het CDA wil in samenwerking met scholen en werkgevers 
jongeren laten kiezen voor de zorg- bouw- of techniekopleiding. 
Ondernemers zijn de motor van onze economie 
Het stimuleren van ondernemers om zich hier te vestigen en het geven van voldoende ontwikkelingsruimte voor bestaande 
ondernemers heeft onze prioriteit. We starten een actieve promotiecampagne om o.a. de strategische ligging door de  
nieuwe N18 te promoten: Ondernemers zijn welkom in Berkelland!
Een gezonde agrarische sector 
Onze agrariërs leveren een grote bijdrage aan de economie en zorgen in de volle breedte voor een leefbaar platteland. 
Het CDA is dé partij die zich inzet voor de toekomst van een vitaal buitengebied, waar plaats is voor agrarische  
ondernemers, bewoners en toeristen. 

Een duurzaam Berkelland - Goed rentmeesterschap voor de toekomst van onze kinderen
Het CDA maakt zich sterk voor een samenleving die lang mee gaat en dus niet afhankelijk is van bijvoorbeeld fossiele 
grondstoffen. CDA wil initiatieven hierin van inwoners en bedrijven ondersteunen. 

Besturen mét onze inwoners - Waar inwoners centraal staan en niet de regels
Een andere samenleving vraagt om een andere overheid. Voor ons is het uitgangspunt dat de samenleving en het initiatief 
vanuit inwoners voorop staat. Dus een gemeente die luistert naar de inwoners, slimme initiatieven ondersteunt en samen 
werkt aan oplossingen.

De financiën op orde - Investeren in de samenleving
Het CDA wil de financiële ruimte inzetten voor de samenleving; voor leefbaarheid, goed leven en goed wonen. Uitgangspunt 
is dat we zorgvuldig en transparant omgaan met het belastinggeld van onze inwoners en structureel niet meer uitgeven dan 
dat er binnenkomt.

STEM LIJST 1 www.cdaberkelland.nl STEM CDA

Het CDA geeft prioriteit aan vijf thema’s:
• wonen & leefbaarheid 
• toekomst voor onze jeugd 
• ondernemen & werkgelegenheid 
• senioren & zorg 
• duurzaamheid 1



D’RAN!

NR. 1

HAN BOER
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JOLANDA KUIPERS
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JAQUELINE BUSSINK
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LIJST 2

D’RAN!

NR.14

PETER HEUTINCK
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               D66  D’RAN

STEM    D66

Bouwmogelijkheden in alle kernen

Stimuleren werkgelegenheid en ondernemersklimaat

Goede zorg voor onze ouderen

Eigentijdse binnensportaccommodaties 

Duurzaam afvalbeleid en duurzame energie 

Begroting op orde houden, lage lasten

Niet herindelen maar samenwerken

Behoud cultureel erfgoed, gebouwen en gebruiken

Herstel coulisselandschap, bermen en biodiversiteit

Investeren in jeugd, sport en onderwijs 

Inspraak en informeren inwoners 

Herinrichten centra

Voor het volledige programma zie: www.d66berkelland.nl



Gemeentebelangen Berkelland ziet 
Berkelland voor zich als gemeente waar 
men graag woont en werkt. Een plek waar 
ouders hun kinderen met een gerust hart 
naar school laten gaan en zien opgroeien. 
Berkelland moet een plek zijn waar je kunt 
sporten, fietsen, wandelen, zwemmen, 
musiceren en deel kunt nemen aan ver- 
schillende creatieve en culturele activitei- 
ten. Kortom, een gemeente waar met veel  
plezier en kwaliteit kan worden geleefd.

We zien hier mensen genieten van de om-
geving waarin ze zijn opgegroeid en om die 
reden een band mee hebben. We zien ook 
mensen die hier naar toe zijn verhuisd voor 
rust en ruimte. Jong en oud leven met en  
bij elkaar in wijken en zorgen er samen voor 
dat de leefbaarheid op prettige wijze in  
stand wordt gehouden.

In het grote buitengebied van onze platte- 
landsgemeente zien we een fraai coulissen 
landschap met een waardevolle, rijke natuur 
die optimaal gedijt naast uiteenlopende 
agrarische activiteiten.
Mensen accepteren en respecteren elkaar  
en de omgeving en wonen, werken en  
recreëren er met veel plezier. Een buiten- 
gebied met een ruim woningaanbod en  
voldoende werkgelegenheid.

Dit is het Berkelland waar Gemeente- 
belangen wil opgroeien en oud wil worden; 
waar onze kinderen opgroeien en kunnen  
genieten van het leven. Hiervoor zijn de 
lokale overheid én inwoners samen ver- 
antwoordelijk. Dat is ons toekomstbeeld!

Gemeentebelangen Berkelland is een on- 
afhankelijke partij. Niet gebonden aan een 
landelijke partij of stroming. Dit betekent: 
geen sturing of inmenging ‘van boven’.  
Wij zijn een lokale partij die zich graag  
laagdrempelig presenteert met maar één  
doel: het belang van alle inwoners en de 
omgeving waarin wij wonen. Dit staat bij  
ons altijd voorop. Wij kunnen dat niet alleen. 
We kunnen dit alleen samen met u!

Onze speerpunten:
• Toegankelijke goede zorg en voorzieningen 

voor iedereen
• Woningaanbod voor jong en oud, liefst in 

gemixte vorm
• Iedereen doet mee in de samenleving
• Duurzaamheid als uitgangspunt voor alle 

beleid en initiatieven
• Toegang tot sport, cultuur en muziek voor 

iedereen
• Cultureel erfgoed is belangrijk en moet 

behouden blijven
• Kansen voor nieuwkomers en meebewegen 

met bestaande ondernemers
• Waarborging veiligheid in wijken en  

verkeer en op scholen
• Wij kiezen voor veiligheid thuis
• Een goed onderhouden infrastructuur, 

aangepast aan de omgeving
• Ontwikkelingen van kernen en platteland  

in samenspraak met alle betrokkenen
• Openbaar vervoer voor alle doelgroepen
• Het stimuleren van een gezonde leefstijl
• Indien nodig, ondersteuning aan  

vrijwilligers
• Aandacht voor kwetsbare groepen in  

onze samenleving

• Een intensievere, bij ons landschap  
passende recreatie die kan bijdragen  
aan een economisch sterkere positie  
voor Berkellandse ondernemers

• Een evenwichtige samenstelling van  
het onderwijsaanbod

• Een meedenkende, gastvrije en  
klantgerichte overheid.

Anjo Bosman

Lijst 3

Stem 21 maart 2018 op Gemeentebelangen Berkelland, lijst 3:

“Lokaal doen wat lokaal kan”
Kijk ook op onze website www.gbberkelland.nl 

of volg ons op Facebook.



 



Solidariteit, altijd!
Zeker zijn. Berkelland is steeds in 
beweging. Juist daarom moet ieder-
een zeker zijn van kansen om zich te 
ontwikkelen, en ook van een woning 
en zorg. Daarom willen wij een ster-
ke welzijnsorganisatie, die met ver-
stand van zaken de samenleving kan 
verbinden. De Partij van de Arbeid 
vindt dat Berkelland een vertrouw-
de, veilige en leefbare woonplaats 
moet zijn voor alle inwoners. Wij 
zetten ons in voor goede samenwer-
king tussen inwoners, bedrijven en 
overheid, voor een duurzame toe-
komst. De PvdA wil dat de gemeente 
investeert in alle Berkellanders. 

Daarom kiezen wij voor solidariteit, 
altijd!

Drie van onze speerpunten:

• Niet bankieren, maar besturen: 
investeren in zorg,  
sport en cultuur!

• Berkelland aantrekkelijk voor 
jongeren: betaalbare woonruimte 
voor starters!

• Geen armoede: extra steun voor 
mensen met een inkomen tot 
130% van het wettelijk sociaal 
minimum! 

Tijd voor verandering:  
een nieuwe lente  
en een nieuw geluid! 

21 maart: Stem

verkiezingsprogramma:  
berkelland.pvda.nl

1. Betsy Wormgoor (Neede)

3. Ron Smits (Eibergen)

5. Rein Fleischeuer (Ruurlo)

2. Peter Brugman (Borculo)

4. Hans Pelle (Eibergen)

6. Jan Zappeij (Borculo)



Ondernemend Berkelland is reeds 8 jaar 
vertegenwoordigd in de Berkellandse 
politiek en laat als enige partij een ander 
geluid horen. 
In 2010 deden wij,  OBL, voor het eerst 
mee. Met twee raadszetels maakten wij ons 
debuut. Een ongekend resultaat wat we in 
2014 wisten te herhalen. De derde raads- 
zetel misten we op een haar na, maar in 
2018 gaan we voor de derde raadszetel!

Ons uitgangspunt is en zal ook voor de 
komende jaren zijn: 
Berkelland kan alleen goed functioneren bij 
een onafhankelijk en transparant bestuur. 
Besturen is innoveren, loyaal aan de inwoners 
en de tijd vooruit zijn.
De burger heeft recht op goede, heldere 
communicatie met de gemeente, goede  
dienstverlening en proactieve ondersteuning 
bij initiatieven. Berkellanders hebben het 
recht gehoord te worden door een loyaal 
meedenkend bestuur.
Er moet zeker worden samengewerkt met 
andere gemeenten, maar we willen wel  
baas in eigen Berkelland blijven!

Enkele speerpunten   
waar we de komende   
4 jaar voor gaan: 

 Krimp ombuigen      
 naar kansen: 

We worden er een beetje moe van dat de 
Achterhoek (en Berkelland in de voorhoede) 
zichzelf heeft uitgeroepen tot krimpregio en 
dat te pas en te onpas uitdraagt. Gemeente- 
raadsleden en wethouders gaan op bezoek  
in krimpregio’s in Groningen en Limburg om 
te leren hoe het moet, in plaats van te leren 
van groeiregio’s. Dit moet anders!  

We stoppen met het doemdenken en gaan 
gas geven om de krimp om te buigen naar de 
kansen die er volop aanwezig zijn in Berkel-
land. Het gaat er bij OBL niet in dat 100 
meter over de grens van de Achterhoek de 
krimp als sneeuw voor de zon is verdwenen.

 Onmiddellijk opheffen  
 van de bouwstop  
 in Berkelland: 

We laten het aan de markt over wie, wat 
en waar bouwt. Door het minder bouwen 
van woningen trekken mensen weg naar 
regio’s waar ze wel hun woonwensen kunnen 
realiseren, en zo komt de voorspelde krimp 
vanzelf uit!

 We gaan Berkelland  
 positief uitdragen: 

Hoe vaak horen we niet van ondernemers: 
We durven ons bedrijf niet te vestigen in 
Berkelland: Krimp, dus geen personeel  
meer . . . Leegloop van de Achterhoek . . . 
Hier moet een einde aan komen. Berkelland 
heeft alles voor een goed woon/werkklimaat, 
ruimte genoeg, uitstekende verbindingen 
met de nieuwe N18. Dit gaan we positief uit-
dragen! . . . Afgelopen met het doemdenken!

 Bestemmingsplan  
 buitengebied: 

De blamage van de afgelopen jaren: Nog 
steeds geen nieuw bestemmingsplan en 
100.000-en euro’s schade. OBL wil dat er met 
de grootste spoed een nieuw bestemmings- 
plan wordt gerealiseerd.

 Ruim baan voor  
 (nieuwe) bedrijvigheid: 

Bedrijven zijn de motor van de economie  
dus we geven ze alle ruimte waar mogelijk 
en kan. We pleiten voor een onafhankelijk 
onderzoek om vermeende willekeur bij  
vergunningverlening te laten onderzoeken.

 Realistisch milieubeleid: 

De gemeente gaat niet langer onnodig  
geld spenderen aan marginale zaken.
Zo voldoet het huidige afvalinzamelings- 
systeem prima en gaan we geen geld uit-
geven om zaken te veranderen en afval zelf 
scheiden als de afvalverwerker dat over een 
paar jaar beter en goedkoper kan.

 

Waarom Ondernemend Berkelland   stemmen op 21 maart ?



ONZE 9 PUNTEN VOOR VERANDERING
1 DE INWONER BEPAALT
Inwoners staan centraal bij nieuwe vormen 
van democratisch bestuur. Alle plannen 
beginnen en eindigen in samenspraak met 
alle betrokken inwoners.

2 DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Jongeren kunnen leren, studeren, wonen 
en werken in de Achterhoek. We hebben 
goede banen en fi jne huizen beschikbaar. 
We praten met jongeren over zaken die 
met hen te maken hebben.

3 DE VOEDSELBANK 
      WORDT OVERBODIG
Armoede, schulden en sociale uitsluiting 
worden fundamenteler aangepakt. Een 
voedselbank moet overbodig worden 
en de schuldsanering moet beter 
werken. Scholing en (aangepast) werk 
leiden tot minder uitsluiting.

4 100 HECTARE EXTRA BOS
Ons landschap sterft langzaam 
uit. Het oogt fraai, maar dieren en 
planten vind je er steeds minder. 
Een 40-jarenplan voor herstel van 
de natuur is nodig.

5 9000 WONINGEN 
       ENERGIENEUTRAAL
In 10 jaar tijd worden 9000 
woningen energieneutraal. 
Isolatie en schone energie 
zorgen voor minder gebruik 
van gas en stroom. We willen 
vooral bestaande (huur-)
huizen verbeteren.

6 DE BLOEIENDE BOERDERIJ
Het dictaat van de internationale markt 
vermaalt onze boeren. Voor veel boeren zit er 
weinig toekomst in hun vak. GroenLinks wil dat 
méér boeren een eerlijke boterham kunnen 
verdienen. Kringloopboerderijen hebben de 
toekomst.

7 MEER VUUR VOOR CULTUUR
Kunst en cultuur geeft inhoud aan het leven en 
verdient daarom aandacht. Jongeren van 18 
krijgen van ons een cultuurbon. Dat geeft ze de 
mogelijkheid om hun eigen smaak en visie te 
ontwikkelen.

8 DE SCHOOL BEWEEGT 
Bewegen is belangrijk. Zeker voor kinderen. 
Het kan overgewicht helpen voorkomen en 
leerprestaties verbeteren. GroenLinks 
stimuleert meer bewegen op school (en 
daarbuiten). Rekenen kun je ook leren zonder 
dat je stil zit!

9 WE MAKEN GEBRUIK 
        VAN LEVENSERVARING 
Levenservaring van ouderen of mensen met 
een lichamelijke of psychische beperking zetten 
we in om beter beleid te maken. We houden 
rekening met elkaar en helpen elkaar verder.

VERANDEREN DOE JE SAMEN! DOE MEE!
LEO MORREN, LIJSTTREKKER

Meer informatie over GroenLinks Berkelland:  

www.facebook.com/groenlinksberkelland 

www.berkelland.groenlinks.nl.



 Lijst 1 
 CDA  
 1 Hilhorst, G.D. (Gerard)  (m) Gelselaar
 2 Hoytink-Roubos,  
  R.P. (Patricia)  (v) Ruurlo
 3 Bolster-ter Woerds, 
  A.G.M. (Marian)  (v) Eibergen
 4 Helmers, T.A.M. (Theo)  (m) Beltrum
 5 van der Neut, M. (Maikel)  (m) Neede
 6 Tenhagen-Pelle, 
  M.M. (Martine)  (v) Rietmolen
 7 Jonk, F.J. (Frank)  (m) Borculo
 8 Erinkveld, W.T.M. (Wily)  (m) Geesteren
 9 de Ruiter, G.W. (Wim)  (m) Neede
 10 Bos, S.H. (Stefan)  (m) Rekken
 11 Arink, M.A.G. (Marco)  (m) Beltrum
 12 Meijerink, R. (Rebecca)  (v) Haarlo
 13 Koens, A. (Bert)  (m) Eibergen
 14 van Gijssel, A.K. (Arjen)  (m) Ruurlo
 15 te Raa, G.A. (Bertus)  (m) Eibergen
 16 Podde, A.H. (Allard)  (m) Borculo
 17 Cornelissen-Nijenhuis, 
  J.M.E. (Joke)  (v) Ruurlo
 18 Markerink, H. (Henk)  (m) Neede
 19 van der Meulen, 
  J.D. (Jaap)  (m) Haarlo
 20 Schot, J. (Johan)  (m) Eibergen

 Lijst 2 
 Democraten 66 (D66)  
 1 Boer, J.B. (Han)  (m) Neede
 2 Kuipers-Berfelo,  
  J. (Jolanda)  (v) Neede
 3 Bussink, J.G. (Jacqueline)  (v) Ruurlo
 4 Slotboom, E.J. (Erik)  (m) Neede
 5 Berends, M.J.H. (Marc)  (m) Eibergen
 6 Aartsen, P.G. (Petra)  (v) Borculo
 7 te Velthuis, B. (Bas)  (m) Gelselaar
 8 de Brouwer, J.J.M. (Arjan)  (m) Rietmolen
 9 Salden-Otten, E. (Eliane)  (v) Rekken
 10 Bloemen-van Lanschot, 
  M.L. (Mirjam)  (v) Ruurlo
 11 ten Berge, F.H.G. (Frank)  (m) Geesteren
 12 van Woudenberg,  
  H.J. (Erik)  (m) Ruurlo
 13 Florijn, J.E.H. (Egbert)  (m) Eibergen
 14 Heutinck, P.P.M. (Peter)  (m) Borculo
 15 Leferink, B.A.M. (Bert)  (m) Neede
 16 te Raa, A. (Arjen)  (m) Neede
 17 van Wijck, W.J. (Wilco)  (m) Ruurlo

 Lijst 3 
 Gemeentebelangen    
 Berkelland  
 1 Bosman, H.J. (Anjo)  (v) Borculo
 2 Ordelman, H.J. (Erika)  (v) Neede
 3 van Dijk, I. (Ingrid)  (v) Ruurlo
 4 van de Esschert, R. (Rudi)  (m) Geesteren
 5 Kion, A.J. (Arnold)  (m) Eibergen
 6 Vedder, C. (Kees)  (m) Borculo
 7 Pot-Klumper, J.A. (Joke)  (v) Borculo
 8 Pot, A.A.H. (Aline)  (v) Borculo
 9 Hulshof, G.H.P. (Patrick)  (m) Neede
 10 Stoltenberg, A.G. (André)  (m) Gelselaar
 11 Garritsen, I.S. (Ivo)  (m) Borculo
 12 Dollekamp-Dijkman,  
  G.H. (Gerry)  (v) Borculo
 13 Steinkamp, B. (Bas)  (m) Eibergen
 14 Petiet, M. (Rinus)  (m) Ruurlo

 Lijst 4 
 VVD  
 1 Klein Willink, J.W.G. (Wim)  Geesteren
 2 Teselink, G.J. (Gerjan)  Eibergen
 3 Hauser, K. (Kevin)  Neede
 4 Boxem, J.C. (Hans)  Borculo
 5 Kropman, M.J.M. (Marcellino)  Ruurlo
 6 Hasselo, B.B. (Ben)  Eibergen
 7 Roekevisch, W.G.J. (Wim)  Ruurlo
 8 Timmer, H.C. (Huub)  Eibergen
 9 Oonk, G.H.J. (Gerbert)  Neede
 10 Luimes-Arentsen, 
  W.H. (Jolanda)  Geesteren
 11 te Geershuis, E.J. (Erik)  Gelselaar
 12 Nijen Es, W. (Ineke)  Ruurlo
 13 Hogemans, R. (Roy)  Eibergen
 14 Wolfs, E. (Erwin)  Borculo
 15 Florijn, A.E. (André)  Geesteren
 16 Beernink, J.B.R.M. (Joan)  Beltrum
 17 Gransberg, J.W.F. (Joost)  Ruurlo
 18 Raaben, R. (René)  Borculo
 19 Geessink, H.J. (Henry)  Eibergen
 20 Luttikhold, G.J.H. (Gerard)  Neede
 21 Kuenen, J.H. (Jan)  Beltrum
 22 te Velthuis, H.W.J. (Jan)  Borculo
 23 Walvoort, F.H. (Rik)  Geesteren
 24 Weenk, D.C. (Dinant)  Ruurlo
 25 Breukers, G.J.H. (Gerjan)  Geesteren
 26 Brinkerink, B.L. (Bas)  Ruurlo
 27 Markink, J. (Jan)  Borculo

 Lijst 5 
 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 
 1 Wormgoor, W.A. (Betsy)  (v) Neede
 2 Brugman, P.W. (Peter)  (m) Borculo
 3 Smits, R. (Ron)  (m) Eibergen
 4 Pelle, H. (Hans)  (m) Eibergen
 5 Fleischeuer, M.R. (Rein)  (m) Ruurlo
 6 Zappeij, J.J.W. (Jan)  (m) Borculo
 7 Rietman, N. (Niels)  (m) Eibergen
 8 Lurvink, N.B.J (Nick)  (m) Eibergen
 9 Bakker, E. (Edwin)  (m) Eibergen
 10 Bos, A. (Albert)  (m) Eibergen
 11 van Eijkel Brouwer-Janszen, 
  S.(Sietske) (v) Borculo
 12 Hofman, R.J.P. (Rob)  (m) Neede
 13 Hulshof, A.J. (Arne)  (m) Eibergen
 14 Kelder, J.G.P. (Peter)  (m) Borculo
 15 Ribbels, G.J. (Geert)  (m) Eibergen
 16 van Teeseling-Mulder, 
  J.E.W. (Annelies) (v) Ruurlo
 17 Goudbeek, H.J. (Henk)  (m) Borculo
 18 Meijerink, D. (Dennis)  (m) Eibergen

 Lijst 6 
 Ondernemend Berkelland 
 1 Morsink, B.H.J.M. (Bennie)  (m) Neede
 2 van der Holst, 
  A.G.M. (Fred)  (m) Eibergen
 3 Bruins, J.E.M. (Jacky)  (v) Neede
 4 Roosenboom, 
  R.G.J.E. (Rens)  (m) Ruurlo
 5 Driessen, M. (Martin)  (m) Neede
 6 Pragt, E.C. (Lies)  (v) Borculo
 7 Langelaar, G. (Gerrit)  (m) Haarlo
 8 Beusink, B.B.J. (Ben)  (m) Eibergen

 Lijst 7 
 GROENLINKS  
 1 Morren, L. (Leo)  (m) Borculo
 2 Lenselink, J. (Jan)  (m) Ruurlo
 3 Eisink - Weg, A. (Andra)  (v) Ruurlo
 4 Brockötter, S.F.J. (Siebe)  (m) Neede
 5 Kalkman, M. (Marissa)  (v) Borculo
 6 Knuvers, P.T.M. (Paul)  (m) Borculo
 7 Groenman, L.L. (Lisanne)  (v) Neede
 8 Heinen, H. (Erik)  (m) Eibergen
 9 Kolbeek, N.S. (Natasha)  (v) Eibergen
 10 Philippens, 
  M.W.H. (Michel)  (m) Borculo
 11 Sampiemon, A.H. (Anne)  (v) Ruurlo
 12 Leussenkamp, J. (John)  (m) Eibergen
 13 Plooij, A.R. (Arnold)  (m) Borculo
 14 Duursma, J. (Janet)  (v) Haarlo
 15 Wierda, J. (Jelle)  (m) Ruurlo
 16 Nijhuis, S. (Stefan)  (m) Eibergen

Kandidatenlijsten


