
 
 
Overzicht 1998 - 2021 
 
Progressief Westerveld is 23 jaar geleden opgericht (1998) bij de gemeentelijke 

herindeling (de samenvoeging van Havelte, Vledder, Diever en Dwingeloo) op basis van de 

bestaande samenwerking in Havelte tussen D66 en GroenLinks (ProSa).  

In de loop van haar bestaan groeide de partij van 1 zetel (1998) via 2 zetels (2002) naar 

3 zetels (2006-2010-2014). Maar ook bij die drie verkiezingen bleef de partij groeien in 

percentage. In 2014 werd PW de grootste partij van Westerveld met 20,36%. En in 2018 

groeide de partij door naar 4 zetels en een percentage van 22,4%   

 

 
 

In de periode 1998 – 2002 werd Progressief Westerveld in de Raad vertegenwoordigd door 

Klaas de Vries, van 2002 tot 2006 door Rien Cardol en Alok van Loon; van 2006 tot 2010 

door Alok van Loon, Jan van Dalen en Paul Wijers; en van 2010 tot 2014 door  Alok van 

Loon, Jan van Dalen (in 2011 opgevolgd door Marjolein Vogel) en Paul Wijers (in 2012 

opgevolgd door Jan Langenkamp). In 2014 werden Jan Langenkamp, Rob den Hollander 

en Toos Bierhoff in de raad verkozen. Begin 2017 werd Jan Langenkamp opgevolgd door 

Gerard Goedhard.  
 

Bij de verkiezingen van 2018 trad een volledig nieuwe fractie aan, bestaande uit Anke 

Oosterhuis, Michiel van de Kasteelen, Wilfred Beets en Hans de la Mar. 

Van 2006 tot 2014 nam Progressief Westerveld deel aan het College van B&W. In 2006 

werd Gea Timmer de PW-wethouder, maar zij trad in 2007 met het gehele College af. Van 

2007 tot 2014 was Anry Kleine Deters wethouder namens PW. Ondanks dat PW bij de 

verkiezingen van 2014 de grootste partij was geworden in stemmenaantal, werd zij bij de 

college-onderhandelingen buitenspel gezet. 
 

Na de verkiezingen van 2018 vormde Progressief Westerveld wel een College met DSW en 

Gemeentebelangen; Wilfried de Jong werd in dat College de PW-wethouder. In de zomer 

van 2019 ontstond een college-crisis, waarbij Wilfried de Jong ontslag nam als wethouder 

en de VVD de plaats innam van Progressief Westerveld als collegepartij. 

 

Begin 2021 trad D66 uit het samenwerkingsverband van Progressief Westerveld; vanaf dat 

moment maakte Anke Oosterhuis ook geen deel meer uit van de PW-raadsfractie. 
 

 


