
 

 

Op verhaal met politici 

De mens achter de politiek 

 

• Naam:  Wilfred Brommer 

• Woonplaats: Balkbrug 

• Leeftijd: 52 jaar 

• Partij:  OpKoers.nu, 

                            11e op de lijst 

 

 

Twaalf persoonlijke vragen Wilfred Brommer 

• Wat wil jij beteken voor de gemeente Hardenberg en voor Dedemsvaart en Balkbrug in het 

bijzonder?  

Graag wil ik me inzetten voor de kernen buiten Hardenberg, met name voor meer betaalbare 

woningen. 

 

• Wie of wat inspireert jou? 

Ik heb niet echt iemand of iets wat me inspireert, het gaat mij juist meer om het betrokken 

zijn bij wat er speelt in je eigen woonplaats. 

 

• En hoe hoop jij de kiezers te inspireren? 

Ik ben sinds kort betrokken bij de politiek en op dit gebied ben ik dus nog zoekende.   

 

• Wat is je lievelingsboek? (film mag ook) 

Boek: alles van Dan Brown, met name de DaVinci code. 

 

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

Dat boek zou denk ik een thriller zijn, liefst een boek met verrassende wendingen. 

 

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

Dan zou ik kiezen voor de leeftijd van 15-25 jaar, volgens mij de mooiste jaren uit je leven. 

 

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

Ik zou graag herinnerd willen worden als een betrokken persoon, die ook echt wat heeft 

bereikt. 

 

 



 

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

Voor een lekker barbecue. 

 

• Wat is jouw grootste ergernis? 

Mensen die hun eigen gang gaan en daarbij anderen tot last zijn of dat anderen zich hierdoor 

ongewild aan moeten passen. 

 

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

Ik denk dat iedereen die momenten wel heeft gehad, dus ik ook zeker. Dat ik in de bioscoop 

in de verkeerde zaal zat, maar zelf overtuigd was dat dit niet het geval was. Ik bleek er 

inderdaad naast te zitten en op dat moment kon ik inderdaad wel door de grond zakken. 

 

• Waar ben je trots op? 

Ik ben er wel trots op dat ik kan staan voor wie ik ben. 

 

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

Binnen onze gemeente ga ik graag naar het bos/heide gebeid bij de visvijver in Balkbrug, 

daarbuiten wil ik graag nog een keer naar Noorwegen gaan, als het goed is gaat dat deze 

zomer gebeuren. 

 

 

 

 


