
 

 

Op verhaal met politici 
De mens achter de politiek 

 

• Naam: Luuk Visscher   

• Woonplaats: Balkbrug 

• Leeftijd: 58 jaar 

• Partij: ChristenUnie  

12e op de lijst 

 

Twaalf persoonlijke vragen aan Luuk Visscher 

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

Dat de lokale overheid, met de gemeenteraad voorop, de burger ziet staan. En samen met de 

burgers wil werken aan een samenleving waarin iedereen zijn of haar plaats heeft. 

• Wie of wat inspireert jou?  

De bijbel inspireert mij. Ik geloof dat God alle mensen gemaakt heeft en dat ieder mens uniek 

is. Dat unieke mens, die inwoner van Balkbrug verdient het ook om als uniek persoon 

benaderd te worden. Daarnaast inspireert ook een mens als Desmond Tutu mij. Zijn 

onophoudelijke inspanning om mensen in vrede met elkaar te laten leven is bijzonder 

inspirerend. 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren?  

Door ze op te zoeken en samen met hen oplossingen te bedenken, of samen met hen te 

werken aan gedachten en ideeën om de eigen leefomgeving mooier te maken.  

• Wat is je lievelingsboek? Film mag ook. 

Meest recente boeken: "HOOP, voor een verdeeld land" van Gert Jan Segers en "De meeste 

mensen deugen" van Rutger Bregman. Meest indrukwekkende film: "The Green Mile' 

(gebaseerd op een boek van Stephen King). 

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

Over zingeving, omdat ik er steeds meer van overtuigd raak, dat het de basis is voor heel veel 

zaken. De vraag zou dan heel simpel zijn: 'Waar sta jij 's morgens voor op"? 

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

Niet specifiek een hoofdstuk, misschien mijn tijd op de middelbare school. 

 



 

 

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

Als iemand die geprobeerd heeft om met de ander om te gaan, zoals hij wilde dat er met hem 

werd omgegaan. 

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

Voor Chinees eten en een goed gesprek. 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Mensen die direct een mening hebben over een onderwerp zonder een soort van 

hoor/wederhoor toe te passen of zich te verdiepen in de verschillende kanten van een 

onderwerp. 

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

Tijdens een bijeenkomst een uitspraak doen en later beseffen dat ik iemand pijn had gedaan 

met mijn woorden. 

• Waar ben je trots op? 

Mijn gezin en kleinkinderen. 

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

Ik geniet van het Reestdal, en de eilanden (Texel en Vlieland) vind ik ook prachtig. 

 


