
 

 

 

 

Op verhaal komen met politici 

De mens achter de politiek 

 

• Naam: Falco Bruinsma  

• Woonplaats: Dedemsvaart  

• Leeftijd: 35 

• Partij: Opkoers.nu 

9e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Falco Bruinsma 

1. Wat wil jij betekenen voor de gemeente Hardenberg en voor Dedemsvaart in het 

bijzonder? 

 

Gemeente Hardenberg is een grote gemeente met een oppervlakte van 31.723 hectare en 

bijna 30 kernen. Iedere kern heeft aandacht nodig en bepaalde kernen vragen zelfs meer 

aandacht dan andere kernen. Aandacht, tijd en geld van de gemeente moet dus verdeeld 

worden over alle kernen en de gemeente moet hier echt keuzes in maken. De gemeenteraad 

bepaalt deze keuzes en Dedemsvaart is slechts 1 van de bijna 30 kernen.  

Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik het heel belangrijk vind dat Dedemsvaart goed 

vertegenwoordigd wordt in de raad. Voor Dedemsvaart gaat mijn aandacht de komende vier 

jaar uit naar de volgende onderwerpen: 

 

- Bouw van voldoende woningen voor starters en senioren; 

- Voldoende parkeergelegenheid in het centrum; 

- Meer sfeer en groen in het centrum; 

- Behoud en versterking van cultuur en recreatie in Dedemsvaart; 

- Onderhoud aan wegen en groen; 

- Openbare veiligheid in Dedemsvaart; 

- Verkeersveiligheid in Dedemsvaart zoals de fietsveiligheid en gevaarlijke kruisingen;  

- De mogelijkheid dat ook de bouwmarkt, tuincentra en meubelwinkels op zondag open 

mogen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Wie of wat inspireert jou? 

Op dit moment zijn we getuigen van een hele wrede en bloederige oorlog in Oekraïne. Een 

ongekende aanval op een democratisch land en rechtstaat. De standvastigheid van de 

Oekraïense burger en hun president die vechten voor hun vrijheid maken diepe indruk op mij.     

 

3. En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

 

Doe maar normaal, dan doen we al gek genoeg…. Als mensen op mijn stemmen dan kunnen 

de mensen ervan op aan dat ik hen de komende vier jaar ga vertegenwoordigen in de raad. 

 

4. Wat is je lievelingsboek? (film mag ook) 

 

‘De meeste mensen deugen’’ van Rutger Bregman is een fascinerend boek, of je het nou eens 

of oneens bent, lees het. 

 

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

 

Een bestseller dat gaat over Dedemsvaart. Zou toch leuk zijn als het boek meer aandacht 

geeft aan ons dorp. 

 

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

 

Ervaring is gewoon een optelsom van alle fouten die je in het leven maakt en het leven zou 

wel erg leeg zijn als je nergens spijt van zou hebben. Dus nee ik zou niks over willen doen.  

 

7. Hoe wil jij geschiedenis schrijven? Oftewel, hoe wil jij herinnerd worden? 

 

Geen idee, misschien kun je de vraag over 60 jaar weer stellen?   

 

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

 

Jullie mogen het proberen, ik slaap diep en de deur zit `s nachts echt op slot. 

 

9. Wat is jouw grootste ergernis? 

 

Onverdraagzaamheid.  

 

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

 

Ik denk dat iedereen zulke momenten wel eens heeft gehad. Ik zat laatst te zoeken naar mijn 

telefoon, overal gezocht en uiteindelijk zat de telefoon gewoon in mijn broekzak.  

 

 



 

 

 

 

 

 

11. Waar ben je trots op? 

 

Ik ben trots dat we het voorrecht hebben om in een land te leven waar we met elkaar in vrede 

kunnen leven en waar iedereen de kans krijgt om zijn eigen leven te leven. Dat is 

tegenwoordig een groot voorrecht.  

 

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

 

Voor het grote publiek is het Reestdal een onontdekte parel. Ik loop graag door het Reestdal, 

zoals de Takkenhoogte, Oud-Avereest en De Wijk.   

 

 

 

 


