
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Ineke van de Logt   

• Woonplaats: Dedemsvaart 

• Leeftijd: 64 jaar 

• Partij: Christen Unie  

21e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Ineke van de Logt 

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

Dat vind ik een lastige vraag. Heel lang heb ik gedacht dat politiek een ver-van-mijn-bed-

show was, dat ik alles kon bereiken zonder de politiek. Maar het is de politiek die de besluiten 

maakt, en de uiteindelijke beslissingen neemt. Ik wil daarin een stem hebben. Ik wil een stem 

zijn voor de mensen, die dit zelf niet kunnen. 

• Wie of wat inspireert jou?  

Er zijn veel mensen die mij inspireren. Ik ben Christen, dus Jezus Christus in de eerste plaats. 

Maar ik heb heel veel bewondering voor mensen als Ds. Martin Luther King, Nelson Mandela 

en op dit moment natuurlijk Volodymyr Zelensky, de president van de Oekraïne. Wat een 

geweldig motiverend mens is dat. Wat een held. 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Door te laten zien, dat je dromen waar kunt maken. Dat ik sta voor mijn idealen.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

De boeken van de Libanese dichter/schrijver Khalil Gibran, onder meer ‘Gebroken Vleugels’ en 

‘De Profeet’. 

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

Over mijn leven en de lessen die ik daarin heb gehad. Het zou een inspirerend boek moeten 

worden, waarin je kunt lezen dat je dromen waar kunt maken. 

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

Dat vind ik lastig. Er is in mijn leven veel verdriet geweest, maar er waren ook heel veel mooie 

dingen. Ik ben blij met alles wat ik heb mogen meemaken, dankbaar. Maar ik hoef het niet 

over te doen. Ik geniet van het nu. 

 



 

 

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

Als iemand die het verschil wist te maken. Iemand die mensen verder heeft kunnen helpen en 

stond voor haar idealen. 

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

Als het nodig is, als er hulp nodig is, ben ik er, ook midden in de nacht. 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Soms mijn gebrek aan geduld. Ook binnen de politiek, dat het soms zo lang duurt voordat 

zaken opgepakt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de achterstanden in de jeugdpsychiatrie, 

de woningbouw voor alleenstaande. Maar ik denk dat wij in de gemeente Hardenberg ook 

erg boffen met een stel beleidsmedewerkers met een groot hart. Trots op. 

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

Ja, mijn man wist mij ooit over te halen om met hem op te treden, ergens binnen in een 

gebouw. Ik zing. Toen wij daar aankwamen, bleek dat het podium buiten was opgesteld. Ik 

voelde mij echt zo onzeker toen. Maar ik heb het wél gedaan. 

• Waar ben je trots op? 

Op onze vrijwilligers, onze mantelzorgers. Er zijn in de gemeente Hardenberg zoveel mensen 

om trots op te zijn. Maar ook op het realiseren van De Oase, ons door de Samenwerkende 

Kerken Dedemsvaart opgerichte inloophuis. 

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

Ik houd van de Kotermeer (ons eigen strand in Dedemsvaart), van ons dorp Dedemsvaart en 

van onze mooie kerken, zoals de Sint-Vitus en de Van Dedemkerk. En daarbuiten? Houd ik 

heel veel van deze provincie, maar ook van onze Noordzeekust en de eilanden. Buiten 

Nederland houd ik van Frankrijk en Spanje. 


