Ik ben Klaas Agricola, geboren en getogen in Roodhuis ( Friesland) waar mijn ouders
een melkveehouderij hadden waar nu mijn broer boert met zijn gezin. Ik ben 51 jaar
oud en inmiddels al weer 21 jaar getrouwd met Thea. We hebben samen 2 dochters,
Janneke (20) die studeert in Groningen en Vera ( 18) die een middelbare
beroepsopleiding volgt in Zwolle.
Na mijn agrarische opleiding ben ik aan het werk gegaan bij Zuivelconcern Nestlé in
Sneek en Scharsterbrug ( Joure) als melkwinningsadviseur. In 1990 ben ik Hoofd
Buitendienst geworden bij de Wessanen zuivelbedrijven, Van Heel in Kampen/
Salland b.v. in Dalfsen. Om die reden zijn we in 1992 verhuisd en gaan wonen in
Dalfsen omdat wij het een mooi dorp vonden. We wonen er inmiddels al weer 19 jaar
met veel plezier, voelen ons betrokken en zijn actief binnen de lokale gemeenschap.
Zo ook werd ik actief in de plaatselijke politieke partij, “Gemeentebelangen”.
U zult zich afvragen waarom Gemeentebelangen?
De reden is dat deze partij dichtbij en betrokken is bij de inwoners en de samenleving
van onze gemeente. Toenmalig wethouder Veldhuis en de raadsleden waren
toegankelijk, er waren geen drempels en je werd serieus genomen.
Van het een komt het ander, ik werd bestuurslid van de vereniging
Gemeentebelangen en later voorzitter van datzelfde bestuur.
Van schaduwfractielid werd ik in 2007 tussentijds Raadslid om reden dat Theus v.d.
Brink vanwege gezondheidsredenen stopte met het raadswerk.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 ben ik Wethouder namens
Gemeentebelangen
in het college van B&W van de gemeente Dalfsen.
Ik kan u zeggen dat het een veelzijdige en uitdagende baan is welke ik met veel
plezier vervul. De samenwerking en verstandhouding met de andere leden van B&W,
de fracties en de ambtelijke organisatie zijn goed.
Als wethouder wil ik open, transparant en gemakkelijk benaderbaar zijn. Ik sluit mij
niet op in het gemeentehuis. Een ieder die mij wil spreken, waar over dan ook, is
welkom. Via het bestuurssecretariaat in het gemeentehuis kan altijd een afspraak
gemaakt worden, zodat ik voldoende tijd voor u heb. ( tel.488302)
Mijn doel is en blijft, ondanks dat we minder financiële middelen tot onze beschikking
hebben de komende jaren, mij in te zetten om het welzijn van alle inwoners van de
gemeente Dalfsen te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Zodat onze gemeente
een aantrekkelijke gemeente is en blijft voor onze inwoners waar het goed werken,
wonen en recreëren is.

