
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Kathleen van Dijk   

• Woonplaats: Dedemsvaart 

• Leeftijd: 28 jaar 

• Partij: VVD  

10e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Kathleen van Dijk 

• Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en Dedemsvaart in het bijzonder?  

Ik zet mij in voor een Dedemsvaart, waar jeugd en starters graag willen wonen. De jeugd 

heeft de toekomst en we moeten ervoor zorgen dat zij hier een prettige woonplek kunnen 

vinden. Dat krijgen we onder meer voor elkaar door het aanbieden van voldoende 

(koop)woningen en het aantrekken van werkgelegenheid: door het creëren van een goed 

ondernemersklimaat. Daarnaast moeten we, naast het aanmoedigen van culturele 

initiatieven, ook zorgen dat er weer meer mogelijkheden komen voor jongeren om gezellig uit 

te gaan. 

• Wie of wat inspireert jou?  

Doeners! Ik vind het geweldig om te zien dat er mensen zijn, die hun schouders onder een 

project zetten en dan gezamenlijk iets neerzetten. Of dat nu het opruimen van zwerfvuil is of 

het opzetten van een route langs Dedemsvaartse monumenten. Iets samen aanpakken en 

toewerken naar een mooi resultaat, geeft mij een kick. 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Ik hoop de kiezers te laten zien dat stemmen heel belangrijk is en dat een stem écht verschil 

kan maken. Samen kunnen wij ons inzetten voor een beter Dedemsvaart.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

Als dochter van boekondernemers vind ik dit een lastige vraag, want ik ben gek op lezen! 

Boeken over geschiedenis, zoals de Century-trilogie van Ken Follett, vind ik prachtig. 

• Als je zelf een boek zou mogen schrijven, waar zou dat dan over gaan?  

Een mooie historische roman over de tijd van Baron van Dedem misschien? Het lijkt me heel 

leuk om de ontstaansgeschiedenis van ons dorp op een aantrekkelijke manier aan nieuwe 

generaties te vertellen. 

 



 

 

• Welk hoofdstuk in je leven zou je nog eens over willen doen?  

Geen enkel hoofdstuk. Ik kijk liever vooruit naar de dingen, die ik nog kan veranderen. 

• Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden? 

Hopelijk word ik later herinnerd als een oprecht mens, met wie je veel plezier kon maken. 

• Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken?  

Voor een mooi boek of lekker eten mag je me altijd wakker maken! 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Ik vind het jammer als mensen negatief zijn en daardoor plannen dwarsbomen, of het goede 

niet kunnen zien. We leven in een mooi land en daar mogen we ons best bewust van zijn! 

• Heb je ooit een moment gehad dat je het liefst door de grond wilde zakken? 

Tijdens een bijeenkomst liep ik eens keihard tegen een glazen pui aan. Voor de mensen aan 

de andere kant van het glas was dat vast een grappig gezicht. Zelf vond ik ’t niet echt om te 

lachen… 

• Waar ben je trots op? 

Onder andere op onze mooie, diverse lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen: het is in mijn 

ogen een behoorlijk goede afspiegeling van onze inwoners! 

• Is er een plek in onze gemeente waar je het liefst naartoe gaat? En daarbuiten?  

Het Gemeentepark in Dedemsvaart! Een mooi stukje natuur waar in de zomer onder meer het 

Strawberry Fields Festival plaatsvindt. Ik kan niet wachten! Buiten ons land ga ik graag naar 

Italië. Napels en Rome zijn mijn favoriete plekken daar, met hun geweldige mix van natuur en 

cultuur. 


