
Kennismaken met raadsleden  
 

Ben van der Linde 

 
1. Wie is Ben van der Linde?  

Ik ben raadslid sinds 1982 en zit voor de fractie van de ChristenUnie SGP in de gemeenteraad. Ik ben ruim 
34 jaar gehuwd geweest met Marieke, die in 2008 is overleden, heb 5 getrouwde kinderen en 12 
kleinkinderen. Sinds een aantal jaren ben ik gepensioneerd. Ik ga graag met de caravan op stap en tuinier 
graag. Verder ben ik erg geïnteresseerd in geschiedenis. Dit koppel ik aan het verzamelen van oude 
ansichtkaarten van Wapenveld en munten en postzegels. 
 

2. Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap?  
Ik was bij de politie en daardoor enorm betrokken bij de mensen. In de politiek kan je wat betekenen voor 
de omgeving waarin je woont en werkt. Ik wilde voor de bevolking wat terugdoen.  
 

3. Wat zijn de onderwerpen die jouw volle aandacht krijgen?  
Met name de leefomgeving en de veiligheid. En niet alleen de sociale veiligheid maar ook de fysieke 
veiligheid. Van veilige woningen tot goede en veilige wegen en straten. 
 

4. Wat zou je het liefst vandaag nog veranderen in de gemeente Heerde? 
Ik ben voor een intensievere samenwerking tussen gemeenten, met de restrictie dat er wel een 
zelfstandige gemeente Heerde blijft. Ik ben van mening dat de gemeente daardoor met minder geld en een 
kleiner ambtelijk apparaat meer voor de burger kan betekenen. Dat is in de huidige tijd van automatisering 
goed te doen.  
 

5. Wat is de meest ingrijpende situatie geweest in je loopbaan als raadslid? 
De MKZ crisis. De grote ellende die er was voor de burger en het relatief weinige wat je er als politicus voor 
kunt doen. Die machteloosheid was wel eens enorm frustrerend. 
  

6. Voor wie heb je bewondering?  
Politiek gezien voor André Rouvoet en Arie Slob. Er komt heel veel op die mensen af. En voor alle 
vrijwilligers in de gemeente die belangeloos heel veel voor de samenleving betekenen.  
 

7. Hoe ben je voor de burger bereikbaar? 
Telefonisch 038  4478341, mensen mogen bij mij aan de deur komen of me aanspreken op straat. Ook via 
mijn persoonlijke e mail v.d.linde@12move.nl of via de website van de fractie www.heerde.christenunie.nl 
ben ik bereikbaar. 
 

8. Welk boek ligt er op je nachtkastje? 
Het meisje uit de trein van Irma Joubert. Een aangrijpend verhaal over de Tweede Wereldoorlog. 
 

9. Wat is je favoriete vakantieland? 
Frankrijk. 
 

10. Welke tv uitzending mis je liever niet? 
Knevel en Van de Brink en de wedstrijden van het Nederlands voetbalelftal. Die laatste zet ik zelfs in mijn 
agenda.  

Verder moeten wij ……. 
als politiek heel dicht bij de burger blijven staan. Daar is de gemeentelijke politiek een uitstekende plek voor. 
Daarom is de bereikbaarheid ook belangrijk. Daarbij moeten we zorgen voor voldoende werkgelegenheid en het 
grote belang inzien van toerisme voor de toekomst van ons dorp. 
 
Wat ik nog kwijt wil ……. 
is dat ik het een voorrecht vind in deze prachtige omgeving te wonen en te werken en dat mijn kinderen hier 
zijn opgegroeid. Tijdens de avond van de dorpswerkgroep voor het dorpsplan trof ik een sticker met de tekst 
“Wij wonen waar anderen op vakantie gaan”. Die tekst sprak mij enorm aan. En ik zou de mensen willen 
oproepen tot meer verdraagzaamheid, om de verharding in de maatschappij tegen te gaan.  
 
 
 


