
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Liam Borger   

• Woonplaats: Dedemsvaart 

• Leeftijd: 23 jaar 

• Partij: VVD  

9e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Liam Borger 

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

Dedemsvaart heeft een bijzonder karakter met zijn mooie huizen aan de vaart, maar ook met 

creatieve en inspirerende plekken als The Fellowship of Acoustics en de Tuinen van Mien Ruys. 

Dat onderscheidende karakter mogen wij koesteren en wat mij betreft ook uitbreiden, door 

bijvoorbeeld in ons dorp onderscheidend te bouwen voor ouder en nieuwe generaties. Die 

wijze van bouwen hanteerden wij vroeger ook al. Denk bijvoorbeeld aan het pand van 

Drukkerij Gerrits & Leffers: dat is dus een echte Rietveld! Laten we dus opnieuw de stoute 

schoenen aantrekken en kijken naar hippe woonculturen voor jonge gezinnen, zoals 

ecodorpen - en waardige woningen voor ouderen in de vorm van hofjes. Dedemsvaart 

verdient als tweede kern extra aandacht, dus daarom hebben wij ons als VVD ook hard 

gemaakt voor een toekomstbestendig sportpark. Wij willen graag de ambities aanjagen en 

gaan voor een gemeente die meedenkt zonder tegen te stribbelen. Daarnaast zie ik helaas 

ook veel hangjongeren, maar is dat ze aan te rekenen? Uitgaansgelegenheden als Takens 

bestaan helaas niet meer. Dedemsvaart moet ook voor deze jongeren een dorp zijn, waar zij 

zich zinvol kunnen uiten door bijvoorbeeld deel te nemen aan sportactiviteiten op een 

sportpark waar niet alleen wij, maar ook toekomstige Voarters trots op kunnen zijn. 

• Wie of wat inspireert jou?  

Dedemsvaart bracht al veel inspirerende personen voort. Denk aan Sanne Hans die ondanks 

haar stotteren toch een machtigmooie zangcarrière van de grond tilde. Of aan Mien Ruys, die 

als eerste Nederlandse tuinarchitecte doorbrak in een door mannen gedomineerde wereld: zij 

geldt vandaag de dag nog steeds als inspiratiebron. En tenslotte aan de man aan wie ons 

dorp de naam te danken heeft: baron Van Dedem. Stuk voor stuk zijn dit figuren die ondanks 

tegenslagen dóórgingen en vochten voor hun idealen. Dat inspireert mij! Daarnaast telt ons 

dorp veel familiebedrijven die nog steeds naam maken in tijd die draait om massa en niet om 

ambacht. Ik denk daarbij aan Banketbakkerij Dorgelo, die al bijna 200 jaar bestaat en zelfs 

bekend bleek te zijn bij medestudent van mij uit Amsterdam. Dedemsvaart inspireert! 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  



 

Dedemsvaart houdt het credo ’Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ hartstochtelijk 

in ere. Maar dat mag niet betekenen dat je nalaat je dromen na te jagen of je niet uitspreekt! 

Laat je horen als je iets wilt veranderen in je leefomgeving.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

‘De meeste mensen deugen: een nieuwe geschiedenis van de mens’ van Rutger Bregman. 

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

Lastige vraag! Ik studeer Cultureel Erfgoed en vanuit die gedachte lijkt het mij interessant om 

een boekje te schrijven over de grote vervenerswoningen aan de vaart en haar voormalige 

bewoners. 

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

Mijn basisschooltijd aan Sluis 6. Dat was echt een fantastische periode. Ik realiseer mij nu 

bijvoorbeeld dat het een enorme luxe is om als kind, tijdens de grote pauze, te kunnen spelen 

in het Colenbrandersbos. 

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

Ik geloof sterk in vrijheid en gelijkwaardigheid. Ik wil graag dat mensen zich niet tegen laten 

houden door conventies, bijvoorbeeld omdat ze bepaalde zaken niet zouden kunnen doen 

vanwege hun geslacht, geaardheid of geloof. Ik probeer al een lange tijd jongeren en 

vrouwen uit de dagen om politiek actief te worden: dat hoeft niet eens voor de VVD te zijn. Ik 

zou het mooi vinden om voor iemand uit deze twee groepen een deur te openen naar een 

landelijke politieke functie. 

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

Voor een goed gesprek. 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Deze uitspraak: ‘Dat hebben we toch altijd al zo gedaan!’ 

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

Door het coronavirus stond ik pas op mijn allerlaatste vergadering achter het spreekgestoelte. 

Toevallig was ik ook de enige VVD’er in de raad, vanwege ziekte onder mijn fractiegenoten. 

Toen ik daar eenmaal stond, merkte ik dat ik de verkeerde tekstversie voor mij had en de 

knopjes van het spreekgestoelte niet wist te vinden. Dat vond ik zelf nogal klungelig. 

• Waar ben je trots op? 

Het klinkt misschien gek uit de mond van een 23-jarige, maar ik houd dus van tuinieren. Na 

een paar jaar van hard werken zie je dan ineens tweemaal zoveel vogels en insecten in je tuin. 

Op zo’n moment merk ik dat je als individu wel echt het verschil kan maken in je directe 

omgeving. 

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

Ik ben opgegroeid aan de Van Haeringenstraat, pal tegen het Gemeentepark. In datzelfde 

park mocht ik meewerken aan het Strawberry Fields Festival. Dat prachtige stukje groen, met 

al die mooie bomen, koester ik als een soort van tweede thuis. 


