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Gemeentebelangen Berkelland:
‘Lokaal doen wat lokaal kan,
maar niet allemaal zelf het wiel
uitvinden’
BORCULO - De slogan ‘Lokaal doen wat lokaal kan’ kunnen ze
dromen. Toch zitten de Berkellandse GB-politici niet op een eiland,
vinden ze. „Het is niet zo dat we op elk gebied het wiel zelf willen
uitvinden.”
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Met nog ruim twee maanden te gaan, lopen de GB-kandidaten warm voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. De afgelopen raadsperiode
hadden ze vijf zetels in de raad; na het CDA de tweede partij qua grootte. In
de persoon van lijsttrekker Anjo Bosman levert GB voor de tweede periode
op rij als coalitiepartij een wethouder, na Joke Pot in de jaren 20142018. „Gemeentebelangen is een bestuurspartij. Niet alleen zeggen wat
anders moet, maar het ook doen”, zegt Bosman. „Dat willen we graag nóg
een periode waarmaken.”
Gemeentebelangen voor/met burgers
GB. Gemeentebelangen Berkelland. Het is in 2022 vijftig jaar geleden dat
de Borculose voorloper van de ‘club’ werd opgericht. Lijsttrekker Anjo
Bosman (62) zegt het niet zonder trots: „In 1976 werd mijn vader de eerste
wethouder.” Dat was in Borculo. Ook de gemeenten Neede en Ruurlo
hadden een lokale partij met de naam Gemeentebelangen. Al dan niet met
een hoofdletter B in de naam. Met de vorming van Berkelland in 2005 hoeft
er geen discussie te zijn over hoe je de partijnaam afkort: GB.

Het gaat bij ons niet primair óver mensen: mét
mensen komt voor ons op de eerste plaats
Anjo Bosman

Het Eibergse smaldeel, zoals dat onderdeel werd van GB, heette
BurgerBelangen. Toch is er anno nu geen discussie meer over de
naam. „Ons belang is het belang van onze inwoners”, zegt Bosman. „Het
gaat bij ons niet primair óver mensen: mét mensen komt voor ons op de
eerste plaats. Alles is gebaseerd op vertrouwen in onze inwoners.”
IJslands model
Lokaal doen wat lokaal kan. Het is de GB-partijslogan die een paar keer
terugkeert in het gesprek. Net als verschillende provinciale en landelijke
projecten trouwens. „Het is niet zo dat we op elk gebied het wiel zelf willen
uitvinden”, zegt Bosman. „Neem preventie in het jeugdbeleid om alcoholen andere verslavingen te voorkomen. Daar haken we graag aan bij het

IJslandse model. Er lopen in Nederland al op vijf plaatsen pilots mee. Op
Urk, in Hardenberg, Amersfoort, in de Kempengemeenten en op Texel. Als
het daar goed werkt met preventieve aanpak op het gebied van cultuur,
sport, onderwijs en opvoeding, dan zeggen we als GB: laten we dat dan
hier ook proberen.”
Dorpendeal
De Rekkense Diane Kuenen (52) is, op plek 6, één van de nieuwe talenten
op de GB-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op die lijst
prijken onderaan drie raadsleden uit de afgelopen periode als lijstduwer. Zij
willen niet op het pluche terugkeren. „Het is goed dat uit alle kernen
mensen zich inzetten om voor de hele gemeenschap het beste te
bereiken”, zegt Kuenen. „Voor Rekken is de Dorpendeal vanuit de provincie
belangrijk. We hebben twee kerkgebouwen die voor nieuwe doelen worden
hergebruikt, en een woningbouwplan op de plek van Kerkemeijer, dat
eerder horeca was. Betaalbaar in eigen dorp kunnen blijven wonen is een
belangrijke basis.”

Met elkaar kennismaken, in gesprek gaan,
kijken wat leeft. Als je dat maar consequent
doet, ben je ook problemen voor zoals we die nu
uit grote steden kennen.
Ingrid van Dijk

Ingrid van Dijk (57) uit Ruurlo is zittend raadslid en wil als nummer 2 op de
lijst zeker nóg eens vier jaar raadslid blijven. „Als GB bedrijven wij moderne
politiek, maar altijd met lokaal gedragen ideeën als basis. Een actueel
thema is bijvoorbeeld de nieuwe manier waarop landbouw wordt bedreven.
We gaan met agrariërs in gesprek om te overleggen wat beter en anders
kan. Er is best wil om te veranderen, waarbij inkomsten blijven
houden belangrijk is voor de economische basis van het buitengebied. Je
ziet daar nieuwe afgeleiden als een ijsboerderij, camping en kinderopvang.
Wat is nog meer mogelijk en wat is onmogelijk?”

Naoberschap
Persoonlijk vindt Diane Kuenen bijvoorbeeld het netwerk van AED’s automatische externe defibrillators - belangrijk: apparaten die kunnen
worden ingezet bij incidenten waarbij hartfalen speelt. „AED's hebben alles
te maken met veiligheid. En met bereikbaarheid van hulpdiensten. Hoe is
onderhoud van die apparaten geregeld en hoe zorg je ervoor dat je zoveel
mogelijk handen in de buurt hebt om er snel hulp mee te kunnen bieden.”
Eigenlijk is dat AED-systeem een georganiseerd afgeleide van Achterhoeks
naoberschap, waarbij wordt omgezien naar elkaar. „Of het nu via het
verenigingsleven loopt, in de buurt of op dorpsniveau: het komt aan op
lokale voelsprieten”, zegt Van Dijk. „Met elkaar kennismaken, in gesprek
gaan, kijken wat leeft. Als je dat maar consequent doet in plaats van langs
elkaar heen te leven, ben je ook problemen voor zoals we die nu uit grote
steden kennen. Of die spelen waar het over ondermijning op het platteland
gaat. Ook op dat vlak kan naoberschap preventief werken.

