
   Hoe belangrijk is úw stem op 15 maart? 
 

    Ontmoeting met Klaas Dijkhoff, onze Brabantse nummer 5 voor de VVD. 
	

Op een zonnige donderdagmiddag treffen we, wethouder John Verheijen en fractievoorzitter Rik Dijkhoff, 
Klaas in het nieuwe centrum van Best voor een kort gesprek.	

 	
John trapt af: 	Klaas, de campagne komt nu goed op stoom en de VVD doet het goed in de peilingen, 
wat is jouw verwachting?	
 
Als je midden in de campagne zit denk je eerlijk gezegd alleen maar aan winnen. En natuurlijk hoop ik dat Mark 
Rutte weer onze premier wordt. Het wordt met al die partijen niet makkelijk een stabiele coalitie te vormen 
straks en van hem weet je tenminste dat hij het kan.  	
	
De economie trekt weer aan en dat merken we ook in Brainport. We zijn nu zelfs economische 
trekker voor Nederland, hoe kijk jij hier tegenaan? 
 
Ja, Brabant doet het gewoon goed. Dat weet in den Haag ook iedereen. De afgelopen jaren waren niet de 
makkelijkste, maar we hebben ons er met z’n allen wel doorheen geknokt. Waar ze in andere landen nog 

vergaderen over crisismaatregelen, groeien wij er alweer uit. En jullie leveren hier in de regio daar een flinke bijdrage aan.	
 	
John besluit met een persoonlijke vraag: je vader is trots op jouw politieke prestaties. Maar hoe vind jij het dat hij 
nu ook op lokaal niveau politiek actief is geworden?	
  
Prachtig! Ik heb zelf in de gemeenteraad van Breda gezeten en dat is hartstikke mooi werk. Toen heb ik het er ook veel met ons 
pa over gehad. Leek me ook echt iets voor hem. Ik zie ook wel dat de politieke stijl in de genen zit: niet in een hoekje alleen 
maar kritiek zitten leveren op de plannen van een ander, maar proberen een betere oplossing te vinden.	
 	
Rik gaat verder: Je bent een belangrijke vertegenwoordiger voor Brabant in het kabinet en de laatste tijd is Brabant 
op gebied van criminaliteit negatief in het nieuws. Op welke wijze kan de VVD bijdragen aan onze veiligheid?	
 
Je zag in Best vorig jaar met die grote inval ook dat drugscriminaliteit helaas in het gewone leven binnendringt. Daarom moeten 
we dat stevig aanpakken. Speciaal voor Brabant hebben we de afgelopen jaren een Taskforce ingesteld. Hierdoor heeft de politie 
extra mensen en is de aanpak harder. Dat werpt ook z’n vruchten af. De komende jaren moeten we nog meer uitgeven aan 
veiligheid. In ons programma reserveren we daar 700 miljoen extra voor.  



	
Best heeft een grote sociale samenhang en een rijk verenigingsleven en dat is goed 
voor de eigen kracht van onze inwoners. Kunnen onze vrijwilligers rekenen op steun 
van de VVD?  
 
Ja, ik ben bij de VVD gegaan omdat ik wil dat mensen zoveel mogelijk ruimte en vrijheid 
hebben. Dan zoeken mensen elkaar vanzelf op om mooie dingen te doen. De overheid maakt de 
samenleving niet, dan doen we met z’n allen. Als je alleen al kijkt naar mijn favoriete feest, 
carnaval: het is goed dat de overheid zorgt dat we het veilig kunnen vieren en dat de rotzooi 
opgeruimd wordt. Maar het feest maken de verenigingen en de feestvierders.	
	
De jeugd is onze toekomst en we vragen ons af of jij een tip hebt voor onze jongeren? 
 
Sowieso gaan stemmen. We hebben nu bij de Brexit en bij Trump gezien dat vooral jongeren 
zich pas na de verkiezingen realiseerden dat ze hun stem hadden laten liggen. Dingen komen 
niet vanzelf goed, ook niet in een democratie. Die miljoenen rood gekleurde vakjes samen 
bepalen hoe Nederland er uit gaat zien, bemoei je ermee!	
	
Klaas, de laatste loodjes wegen het zwaarst, zeker in campagne tijd, dus veel energie 
en vooral liberaal succes gewenst. 
 
Dank! En tot snel in Best. Kom graag terug om op een terrasje te genieten van jullie mooie centrum!	
	
	
	


