
november 2009



Onze houding, ook de komende 4 jaar

De ChristenUnie wil als christelijk-sociale parti j de komende 
raadsperiode de handen uit de mouwen steken. Wij willen 
ons inzett en voor u en voor de gemeente Ommen. Dat 
doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij de 
samenleving en vanuit een christelijke overtuiging.

De ChristenUnie heeft  oog voor mensen, hun welbevinden 
en hun relati es. Niemand leeft  voor zichzelf en niemand mag 
aan zijn eigen lot worden overgelaten. De ChristenUnie wil 
alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun 
recht te laten komen. Maar dat kunnen we niet alleen.

Als inwoners van Ommen zijn we geen losse eenheden die 
met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en 
samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen 
daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin 
zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, 
kerken, bedrijven1 en organisati es van burgers (sportclubs, 
verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. 
Daarin wil de ChristenUnie investeren. 

Religieuze en culturele verschillen kunnen in de prakti jk 
lasti g zijn, maar niet onoverkomelijk. 

1 Ook bedrijven hebben een verantwoordelijkheid voor de samen-
leving. Denk aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
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Als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, dan 
kan diversiteit de gemeenschap versterken. Zo willen wij ons 
inzett en voor onder andere de vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs.

Wij maken ons sterk voor duurzame economische 
ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping en dus voor 
mens, natuur, landschap en milieu heeft  voortdurend onze 
aandacht en betrokkenheid.

Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit 
en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets 
doen tegen huft erigheid op straat en vervuiling van onze 
leefomgeving.

De politi ek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. 
Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van 
op aan.

Als christenen in de politi ek beseff en we ook dat de bloei van 
onze gemeente afh angt van de zegen van God. We zien uit 
naar de komende vier jaar en rekenen daarbij op uw steun!



Bestuur van Ommen

Op Ommen komen vele en vaak nieuwe taken af die vragen om goed 
toegeruste ambtenaren en een effi  ciënte uitvoering. Het Rijk en de 
provincie moeten daar ook voldoende geld voor geven. De gemeente 
Ommen levert zelf ook een te waarderen ambtelijke krachtsinspanning. 
Verschillende processen zijn gestart om de kwaliteit van de dienstverlening 
te verbeteren. Om voldoende bestuurlijke kwaliteit te blijven bieden is 
een inhoudelijke constructi eve samenwerking met andere gemeenten 
onontkoombaar. Bestaande samenwerkingsconstructi es (zoals met 
Dalfsen, Olst, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland) dienen te worden 
geïntensiveerd of te worden vervangen door betere samenwerkingsvormen.
Door schaalvergroti ng en intergemeentelijke bestuursvormen wordt vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is. De burger herkent 
zich niet meer in zijn bestuur. De ChristenUnie Ommen waardeert de lokale gemeenschappen en hecht aan het eigene van die 
gemeenschappen.

Om de afstand tussen het bestuur en de burgers te verminderen pleiten wij voor vroegti jdige inschakeling van de burgers bij 
gemeentelijke plannen. De ideeën van de kiezer nemen wij serieus, zoals past bij een dienstbare overheid zonder te vervallen in 
een ‘u vraagt, wij draaien’-mentaliteit.
De ChristenUnie Ommen wil dat er haast wordt gemaakt met de inrichti ng van de gemeentelijke organisati e waar de 
ondernemers en de burger terecht kunnen bij één loket.

Sinds een aantal jaren is in de gemeente Ommen het dualisme ingevoerd (scheiding tussen het college van burgemeester 
en wethouders en de raad). Maar wij willen ook een duidelijke samenwerking tussen raad en college. De raad dient zich te 
versterken in zijn kaderstellende rol (startnoti es maken, richti ng geven aan het college), volksvertegenwoordigende rol (het 
bezoeken van wijken en buurtschappen, opkomen voor belangen e.d.) en controlerende rol.  
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Veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid krijgt steeds meer aandacht. Veiligheid is subjecti ef. Toch verschijnen er steeds 
vaker veiligheidsmonitors met kengetallen. Deze gegevens zijn goed bruikbaar maar vormen tegelijk wel 
een valkuil voor lokaal ad hoc beleid. Ad hoc beleid moet worden ingezet voor incidenten, het langere 
termijn beleid moet incidenten voorkomen.

De ChristenUnie Ommen vindt het zinvol om deelname van Ommen bij Burgernet te onderzoeken ter 
bevordering van de veiligheid in onze woon- en werkomgeving. Handhaving en preventi e dienen in 
evenwicht te zijn. Partners in preventi e zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezond-
heidszorg, politi e en brandweer. Het is goed dat onlangs de samenwerking tussen instellingen binnen het 
jeugdbeleid en de jeugdzorg in een convenant is vastgelegd. Samenwerking tussen al deze instellingen is 
van belang, maar mag niet uitmonden in overleg zonder resultaten. De gemeente dient hierin een (pro-)
acti eve en regisserende rol te vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzake-
lijk. De gemeenteraad stelt daarvoor de gewenste kaders vast. 

Burgers zijn acti ef betrokken bij veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Overlastgevend en crimineel 
gedrag moeten daarom blijvend gemeld worden bij de politi e. Burgers spreken hun medeburgers aan op 
ongewenst en asociaal gedrag waarbij hun eigen veiligheid natuurlijk niet uit het oog mag worden verlo-
ren. Burgers hebben respect voor hun medeburger, andermans eigendommen en de leefomgeving. 

De ChristenUnie Ommen waardeert de blijvende inzet van een voldoende sterk en geoefend brandweer-
korps. Als één van de manieren om het korps voldoende op sterkte te houden, bepleit de ChristenUnie 
Ommen het instellen van een jeugdbrandweer.
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Bereikbaarheid van Ommen

De wegen waarover de gemeente het beheer heeft  moe-
ten duurzaam veilig worden ingericht. De wegen moeten 
in goede staat van onderhoud worden gehouden. Ook de 
openbare ruimte en de voorzieningen daarin, zoals pleinen, 
parkeerplaatsen, openbaar groen, waterparti jen, speelvoor-
zieningen. In de begroti ng dienen structureel voldoende 
middelen voor onderhoud en eventuele reconstructi es 
beschikbaar te zijn. Voor nieuwe voorzieningen dienen ti jdig 
middelen te worden gereserveerd, eventueel in een fonds, 
zoals de reserve stadsuitleg.

Wij pleiten voor duurzaam veilig ingerichte wegen en toe-
komstgericht. Het invoeren van snelheidsbeperkingen door 
alleen het plaatsen van een bord is onvoldoende. Een weg 
zal zo moeten worden ingericht dat de weggebruiker de 
maximaal toegestane snelheid ook als logisch ervaart. Bij de 
inrichti ng moet de voorkeur uitgaan naar oplossingen zonder 
verkeersdrempels, zoals visuele versmalling met belijning,  
beplanti ng en andere maatregelen. Voor het parkeren moet 
op korte termijn een parkeerverwijzingssysteem worden 
ingevoerd, dat verwijst naar de parkeerplaatsen buiten 
het centrum. Een ondergrondse parkeergarage onder de 

Voormars verdient nadere studie op korte termijn.
Bijzondere aandacht moet worden geschonken aan kwets-
bare verkeersdeelnemers, met name fi etsers en voetgangers. 
Voor fi etsers hebben, waar dat kan, vrijliggende fi etspaden de 
voorkeur. Waar dat niet mogelijk is kan een fi etsroute worden 
aangegeven via wegen met weinig verkeer en zonder grote 
voertuigen, zoals landbouwmachines en vrachtverkeer.
De gemeente heeft  weinig invloed op het openbaar vervoer. 
Wij vinden het van groot belang dat in de gemeente voldoen-
de openbaar vervoer wordt aangeboden. Daarom moet de 
gemeente in contact blijven met de aanbieders van openbaar 
vervoer, om op te komen voor de belangen van de inwoners 
die er gebruik van maken. De gemeente kan openbaar vervoer 
faciliteren door het beschikbaar stellen van ruimtes voor hal-
teplaatsen en voor parkeerruimte bij het stati on en fi etsenstal-
lingen bij bushaltes.

Wij voorzien een ingrijpend vraagstuk bij het Varsener viaduct, 
dat wel vóór de gereedkoming van de omleiding N36 moet zijn 
opgelost. Hoewel Rijkswaterstaat en de provincie de wegbe-
heerders zijn, vinden wij het een taak van de gemeente doel-
treff ende initi ati even te nemen richti ng het Rijk en de provincie 
ter voorkoming van mogelijke verkeersproblemen.

Voor het parkeren van  vrachtauto’s buiten de kom van 
Ommen dient in 2010 een oplossing te worden gevonden. De 
behandeling van het bestemmingsplan Buitengebied biedt 
een unieke aanpak voor een goed ingericht Cargocentrum.
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Ontwikkeling bevolking van Ommen
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Woningbouw

Van groot belang is een lange termijn visie op de vraag naar 
woningen in Ommen. De komende 10 - 15 jaar neemt de 
bevolking wel toe, maar de samenstelling verandert: Ommen 
vergrijst. Om die visie inhoud te geven is een meerjarenpro-
gramma voor de ruimtelijke plannen nodig. Bij bestemmings-
planprocedures is naast een goede planning ook een goede 
voorbereiding van belang. 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet duurzaam 
bouwen vanzelfsprekend zijn. De huidige technische  moge-
lijkheden bieden de gelegenheid om bestemmingsplannen 
relati ef snel en eenvoudig actueel te houden. Daarvan moet 
gebruik gemaakt worden. Actuele bestemmingsplannen bie-
den zekerheid voor eigenaren en gebruikers in het gebied. 

De gemeente dient voorwaarden te scheppen voor huis-
vesti ng van zowel ouderen als startende jongeren in een 
betaalbare woning van voldoende kwaliteit. Levensloop 
bestendig en duurzaam bouwen moeten voorop staan. In 
uitbreidingsplannen moeten de aantallen en typen woningen 
worden afgestemd op de lange termijn behoeft e. Daarbij gaat 
het vooral om kwaliteit en minder om kwanti teit. Derden die 
woningen willen bouwen, bijvoorbeeld projectontwikkelaars, 
moeten ook aan die eisen voldoen: alleen de gemeenteraad 
bepaalt wat er wordt gebouwd. 

Het verdient de voorkeur dat de gemeente bouwkavels zelf 
rechtstreeks verkoopt aan parti culiere gegadigden. Het geeft  
hen meer keuzevrijheid, zowel wat betreft  de groott e en inrich-
ti ng van de woning, de totale kosten als het te kiezen bouwbe-
drijf.

Ook in de kleine kernen moet de mogelijkheid blijven – soms op 
beperkte schaal – om nieuwe woningen te bouwen. Dat draagt 
bij aan het in stand houden van lokale voorzieningen.
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“De Brug” in Beerzerveld

sfeer een taak heeft .
In kleine kernen is de sociale cohesie een zeer belangrijk aspect 
voor de leefb aarheid. 
De ChristenUnie Ommen is van mening dat het gemeentebeleid 
invulling moet geven aan een duurzame samenleving. 
We willen als politi eke parti j geen inbreuk maken op het 
persoonlijke leven van de burger. Wij vinden het wel belangrijk 
dat verschillende groepen met elkaar in gesprek komen en 
blijven. Sociale cohesie ontstaat voor ons pas als er sprake is 
van samenwerking tussen inwoners van een wijk of een kleine 
kern, onderlinge solidariteit ervaren wordt en er sprake is van 
betrokkenheid op elkaar. Wij zijn van mening dat verenigingen 
en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren. 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning willen we als (één van 
de) instrumenten hiervoor gebruiken. 
Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn op zoek te gaan 
naar kwetsbare medeburgers.

 

Cultuur is van groot belang 
voor de samenhang in onze 
gemeente. De bibliotheek 
en de buurthuizen 
(verenigingsleven!) moeten 
gesti muleerd worden. De 
ChristenUnie is van mening 
dat de overheid in de 
voorwaardenscheppende 

De Ommer samenleving

Op dit moment hebben we te maken met een economische 
crisis. Een toenemende werkloosheid (denk hierbij maar aan 
Pacton), het voorkomen dat een jonge generati e ‘verloren’ 
gaat en om gaan met een ruime arbeidsmarkt zijn uitdagingen 
waarmee de sector ‘sociale zaken’ te maken krijgt. Daarnaast 
hebben we te maken met een groei in het aantal sociale re-
gelingen waardoor de toegankelijkheid er voor de burger niet 
eenvoudiger op wordt. Ook de grotere vraag naar vrijwilligers 
en de toename van de alleenstaanden (eenzaamheid) stelt ons 
de komende jaren voor de nodige uitdagingen.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er vanuit de gemeen-
te aandacht is voor de kwetsbaren in de Ommer samenleving. 
Kwetsbare burgers moeten in staat gesteld worden hun eigen 
levenspatroon vorm te geven. Na de invoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning is nog duidelijker geworden 
dat sterk georganiseerd vrijwilligerswerk noodzakelijk is. Voor 
de ChristenUnie geldt het gezin als hoeksteen van de samen-
leving. Daarnaast moeten we ook aandacht hebben voor de 
sterk groeiende groep alleenstaanden. 
Sport speelt in onze huidige samenleving een belangrijke rol. 
Veel mensen genieten van het beoefenen van een sport of het 
kijken er naar. De ChristenUnie ziet voor de gemeente vooral 
een faciliterende rol weggelegd. Daarnaast kan de sport een 
gunsti ge invloed hebben op het terrein van gezondheid, inte-
grati e, bevorderen gemeenschapszin e.d. 
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De jeugd = de toekomst voor Ommen

In de visie van de ChristenUnie is het gezin de basis van kinderen; ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen. De ChristenUnie wil zich inzett en voor het versterken van de directe omgeving rond gezinnen. Een Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) gaat ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Door de komst van een Centrum 
voor Jeugd en Gezin kan de gemeente werk maken van preventi e door de zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij 
ontsporingen ti jdens de opvoeding. 

Scholen moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. De opvoedings-
verantwoordelijkheid ligt bij de ouders en mag niet worden uitbesteed aan de school of aan andere instellingen rond het kind. 
Het is belangrijk dat kinderen onderwijs aangeboden krijgen op hun niveau en dat ze een diploma kunnen halen. Het onderwijs 
dient alle wett elijke mogelijkheden te benutt en om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Ouders (en vooral ook de jonge-
ren) moeten ervan doordrongen worden dat schooluitval veel minder kansen in de samenleving biedt door het ontbreken van 
startkwalifi cati es. De gemeente kan een bemiddelende rol spelen bij lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven. Het resultaat hiervan kan een betere aansluiti ng op de arbeidsmarkt zijn.
De ChristenUnie zet zich in voor een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in Ommen.

De problemati ek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. De 
ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en steunt daarom initi ati even die gezond gedrag sti muleren. Gok-, game- en 
drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan.
Aanpak van probleemjongeren: zacht als het kan, hard als het moet. 

De woonomgeving moet voor jongeren een positi eve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke veilige wijken, waar 
ruimte is om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten.
De ChristenUnie wil dat in de zorgketen de regierol op het inzett en van interventi es van verschillende instanti es bij het college 
van burgemeester en wethouders komt te liggen. Het jeugdbeleid vraagt om visionaire, inhoudelijk regie en niet alleen om 
stroomlijnen van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid en volksgezondheid en zorg zullen onderling afge-
stemd moeten worden om het jeugdbeleid tot een succes te laten zijn.
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Duurzaam Ommen

De landbouw vormt in Ommen een economische factor van betekenis. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van 
een robuuste economische structuur met de agrarische sector als sterke regionale economische pijler. De toegenomen belang-
stelling voor eerlijke streekeigen producten maakt het mogelijk die producten nog meer te vermarkten. Daarbij heeft  de sector 
steeds meer oog voor het belang van duurzaamheid en is ook bereid een bijdrage te leveren aan een kwalitati ef goed beheer van 
het buitengebied. 

Zowel landbouw, natuur, recreati e als landschap zijn belangrijke functi es voor de ge-
meente Ommen. De ChristenUnie levert graag een bijdrage aan de onderlinge harmonie 
en afstemming, zodat functi es elkaar kunnen versterken.
Duurzame land- en tuinbouw vormen hèt fundament van een gezond platt eland. Agra-
rische ondernemers hebben tegenwoordig te maken met veel economische en maat-
schappelijke veranderingen. De ChristenUnie zet zich in voor een evenwichti ge en reële 
belangenbeharti ging van de sector.
Dit komt onder andere tot uiti ng bij:
• De Natura 2000-doelen spelen een belangrijke rol. Bij het bereiken aan de natuur-

doelstellingen zal zo veel mogelijk  rekening worden gehouden met de ontwikkeling 
van bestaande agrarische bedrijven. 

• De realisati e van de Ecologische Hoofdstructuur vindt in principe plaats op basis van 
vrijwilligheid. De provinciale natuurdoelen dienen wel te worden bereikt.

• In de Landbouwontwikkelingsgebieden is plaats voor nieuwe intensieve veehoude-
rijbedrijven. Er worden duidelijke eisen gesteld aan ruimtelijke kwaliteit, landschap-
pelijke inpassing en capaciteit van de wegen.

• Bij grote ingrepen in het landelijk gebied kan een LandbouwEff ect Rapportage (LER) 
worden opgesteld. Dit kan input leveren voor kavelruil of herstelplannen.

• Nieuwe niet-agrarische functi es worden zorgvuldig in het buitengebied ingepast.
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Recreati e in Ommen

Ommen ligt in een uniek en groen stuk van Nederland. Ommen laat zich daar ook op voorstaan. Dat schept ook 
verplichti ngen. Jaarlijks trekt Ommen grote aantallen bezoekers. Om die bezoekersaantallen te behouden en zo 
mogelijk te vergroten, moet een aantrekkelijk programma worden geboden. En dat niet alleen in de zomermaanden, 
maar ook in het voor- en naseizoen. In eerste instanti e ligt hiervoor een taak bij de Ommer ondernemers. Maar ook 
de gemeente heeft  hierbij verschillende belangen. 

Kern van de zomeracti viteiten vormen de Bissinghdagen. Deze zijn van groot belang voor ondernemers in Ommen 
(winkeliers en horecaondernemers) en daarbuiten (recreati eondernemers). 
Het is dan ook van groot belang dat de gemeente zich bewust blijft  van en betrokken blijft  bij de Bissinghdagen en 
wat daarmee samenhangt.
De gemeente Ommen biedt een verscheidenheid aan recreati eve mogelijkheden. Jong en oud kunnen in Ommen 
terecht. De bezoekers komen vooral om de rust en gezelligheid. Op deze speerpunten moet de gemeente Ommen 
zich van haar kant dan ook toespitsen. De ChristenUnie maakt zich sterk voor evenementen die passen bij Ommen. 
Overdaad schaadt, ook in recreati ef opzicht.

Ommen dient zich te ontwikkelen waar zij sterk in is. Dat zijn vooral acti viteiten die te maken hebben met landschap 
en natuur. De Vecht maakt daarvan onlosmakelijk deel uit. De ChristenUnie wil zich enerzijds inzett en voor 
bescherming van waardevolle natuurgebieden in het Vechtdal; anderzijds mogen bezoekers ook volop gebruikmaken 
van de recreati eve mogelijkheden die de Vecht en haar dal aan de inwoners en de bezoekers van Ommen biedt.
Waar mogelijk dient de gemeente Ommen de promoti e van Ommen en haar (recreati e) acti viteiten te sti muleren. 
Dat kan goed plaatsvinden in regionaal verband. 
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1. Burgers veel meer en ti jdig betrekken bij plannen met grote gevolgen voor de Ommer samenleving.
2. Bij samenwerking met andere gemeenten zoeken naar meerwaarde en effi  ciënti e. Herindeling is niet aan de 

orde. 
3. Inrichti ng van een meldpunt voor overbodige regelgeving in Ommen. 
4. Geschillen tussen de inwoners en de gemeente eerst proberen via “mediati on” op te lossen.
5. Structurele lasten moeten met ‘structurele middelen’ worden gefi nancierd.
6. Betrek de inwoners bij het beheer van zowel het oppervlaktewater als het grondwater. 
7. Zoveel mogelijk zorgen dat er een gecombineerde zorginstelling, polikliniek en huisartsenpost komt, rekening 

houdend met de vergrijzing van Ommen.
8. Alle openbaar vervoerhaltes (daar is de gemeente verantwoordelijk voor!) moeten toegankelijk worden 

gemaakt voor mobiliteitsbeperkten. 
9. Een fi etsers- en voetgangersbrug ten westen van de Hessel Mulertbrug en ter hoogte van de nieuwe toegang 

tot de markt.
10. Parkeren mogelijk maken vlak bij het centrum. Dat trekt mensen en verlevendigt het winkelcentrum.
11. Zorgen dat er een aantrekkelijk en gevarieerd winkelbestand in Ommen blijft .
12. Vesti ging van winkelcentra in het buitengebied (‘weidewinkels‘) wordt zoveel mogelijk voorkomen om een 

levensvatbare middenstand overeind te houden.
13. Eén loket waar de ondernemer met alle (aan)vragen terecht kan. 
14. Tegengaan van drank- en drugsmisbruik vooral onder de jeugd.
15. De Millenniumdoelstellingen moeten behaald worden zonder te vervallen in bemoeizucht en het voor de 

burger te willen oplossen. Waar wij als gemeente zelf aan zet zijn geven wij het goede voorbeeld.
16. Het instellen van een jeugdbrandweer. 
17. Acti ef werken met Burgernet en SMS-alert.
18. De gemeente ‘verdient’ een eigen monumentenbeleid, met aandacht voor de lokale identi teit en geschiedenis.
19. De gemeente draagt verantwoordelijkheid bij het functi oneren van het Natuur- en Milieu Educati ef centrum 

(NICO) en is dat aan haar stand verplicht.
20. Winkels, scholen en dergelijke moeten bij APV worden verplicht om het ‘eigen erf’ schoon te houden.
21. De gemeente moet in haar voorbeeldfuncti e moderne technieken bij verlichti ng in de openbare ruimte (o.a. 

LED-verlichti ng) toepassen.
22. Investeringen in onderwijshuisvesti ng, herinrichti ng van N34, verkeersveiligheid en dergelijke dienen zo 

mogelijk eerder te worden uitgevoerd.

CONCREET:

c h r i s t e n u n i e . n l 11



K a n d i d a t e n l i j s t
v e r k i e z i n g e n

g e m e e n t e r a a d
O m m e n

3  m a a r t  2 0 1 0
Frans van der Mooren 

(Ommen)

Richard Veurink 
(Ommen)

Harry Burema 
(Ommen)

Johan Wind 
(Ommen)

David Pos 
(Ommen)

Gerard Marsman 
(Ommen)

Wiecher Glas 
(Beerzerveld)

Dick van der Horst 
(Witharen)

Jaap Siertsema 
(Ommen)

Gerrit Jan Bolks 
(Ommen)
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David Pos, lid
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