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Geacht hoofdbestuur,
Naar aanleiding van uw bericht op de site van 50pluspartij om gegadigden voor de
komende landelijke verkiezingen, wil ik bij deze solliciteren als kandidaat voor de Tweede
Kamer voor onze partij.
Mijn werkzame leven vanaf militaire dienst bestond uit politiewerk. Begonnen aan de
basis en al snel (na twee jaar) doorgestoten naar de recherche. Ik ben daarin vaak onderdeel
geweest van rechercheteams (soms leiding gegeven) en samen met collega’s goede successen
geboekt. Daarna chef geworden (commandant van de politie in de gemeente Den Ham) waar
je als postcommandant wekelijks contacten onderhield met de burgemeester en jaarlijks een
aantal keren werd uitgenodigd in de commissie ABZ. In 1991 werd ik als jongste
groepscommandant geïnstalleerd in Vriezenveen/Den Ham. Ik was in al die jaren al
maatschappelijk zeer betrokken bij de lokale samenleving en dat was zeker in gemeentes als
Vriezenveen en Den Ham, met veel achtergestelde gezinnen en een significant analfabetisme
gehalte, geen sinecure. Ik heb daar veel verbeterzaken succesvol in gang kunnen zetten. Ik
heb na de reorganisatie van de politie leiding gegeven aan vele veranderingsprocessen
binnen de organisatie.
Na mijn pensioen wilde ik geen toeschouwer worden maar participant. Vanaf 2012
ben ik lid van 50pluspartij en heb sindsdien diverse provinciale functies bekleed. Allereerst
als vicevoorzitter en later als voorzitter in Overijssel. Daar heb ik een aantal keer te maken
gehad met personen in en buiten het provinciaal bestuur, die op zich telkens
problematische situaties veroorzaakten die, eufemistisch gesteld, nogal wat deining
veroorzaakten. Ik ben daar enerzijds pragmatisch mee omgegaan door de menselijke kant de
ruimte te geven zonder dat dit de partij schade zou berokkenen. Anderzijds door, toen er
sprake was van onoplosbaarheid, door te pakken en het uiteindelijk (ook juridisch) tot een
goed einde te brengen. Ik heb daarbij niet geschroomd om het hogere echelon van onze
organisatie daarin te betrekken. Maar ook door vaak commitment te zoeken tussen mensen
met tegenstrijdige belangen. Tegelijkertijd was ik door omstandigheden (in 2015 overlijden
van een burgerstatenlid) al snel als burgerstatenlid actief in de provincie Overijssel. Daar
heb ik samen met fractievoorzitter Fred Kerkhof met succes de belangen van onze achterban
behartigd en verdedigd door o.a. moties en amendementen in te dienen en debatten in de
commissies te voeren.
Vanaf 2019 ben ik gaan wonen in Gelderland (Putten) en ben in maart gekozen als
statenlid in Gelderland. Ook daar heb ik me tot op heden vol ingezet voor de belangen van
onze achterban; op een zelfde enthousiaste manier als in Overijssel. Ik heb een behoorlijk
aantal moties gemaakt, ingediend en verdedigd, maar ook betogen gehouden en
geïnterrumpeerd tijdens debatten. Dit werk gaat mij steeds beter af en ik voel me erg thuis
in de politieke arena.

Ik ben nooit lid geweest van een andere politieke partij en heb ook geen
werkzaamheden verricht in dat kader. Ik ben wel altijd politiek zeer geïnteresseerd geweest
en volgde die op de voet. Naar mijn vaste overtuiging zou ik in de Tweede Kamer voor
50pluspartij van waarde kunnen zijn. Zeker op veiligheidsaspecten, maar ook verkeer,
natuur, milieu en landbouw zijn onderwerpen waar ik bovengemiddeld van weet. Ik voel me
gezond en fit en heb veel energie. Voor mij zou zo’n vertegenwoordiging van het volk in dit
gremium het summum zijn van wat je maatschappelijk kunt bijdragen. Dat is de reden van
deze sollicitatie. Ik ben iemand die breed ontwikkeld is, gepokt en gemazeld is in een ruim
spectrum van de maatschappij door mijn ervaringen opgedaan in de krochten van de
samenleving. Ik heb een grote passie om belangrijke thema’s in onze samenleving aan te
pakken. Ik ben gewend om in teamverband te werken en loyaal aan de organisatie waarvoor
ik werk.
Als referentie kan ik de volgende personen aandragen:
J.J. van Overbeeke, oud burgemeester van Hellendoorn
F. Kerkhof, statenlid in Overijssel
G. Westerhof, lid van het waterschap Drents-Overijsselse Delta
M. Bruins, statenlid Gelderland
E.J. Meiboom waterschap Vechtstromen

Hoogachtend,

L.H.B. Lodder
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Scholing:
*Diverse debattrainingen

2012 - 2019

*Teamleider explosieve veiligheid
Certificaat
*HBO-bestuurskunde
Diploma + propedeuse
*ISW voorber. hogermanagement non profit
organisaties Diploma
*Diverse kader opleidingen
Diploma/getuigschrift
*Recherche opleiding
Getuigschrift
*Politiediploma A en B
Diploma
*Electro techniek
Diploma
Werkervaring:

2004
1994

1989
1986-1989
1978
1974-1976
1965-1970

* 2019 tot heden statenlid Gelderland van de fractie 50
pluspartij.
* 2015 tot 2019 burgerstatenlid van de fractie 50 pluspartij
Overijssel.
* 2014 tot 2016 voorzitter afdeling 50 pluspartij Overijssel
(2013 – 2014 vice voorzitter en voorzitter)
* 2010 tot 2015 hulpofficier van justitie op het regionaal
arrestantencomplex te Borne. Coördinator recherche, was
daarvan een onderdeel. Als nevenfunctie was ik teamleider
explosievenverkenning en lid van het team dat
verantwoordelijk is voor de beveiliging van NSS 2014 Den
Haag.
* 2009 tot 2010 werd ik ingezet bij de EULEX missie in
Kosovo. Ik was daar Regional Chiefadvisor in Mitrovica.
Dat hield in dat ik chef was van meer dan 70 internationale
politiemensen in Noord Kosovo en tevens advisor van de
korpschef van Politie aldaar. Beide missies waren
Engelstalig.
* 2008 tot 2009 Eenjarige Politiemissie in Bosnië in EUPM
verband.
Taken in deze missie waren inspecties bij de (landelijke)
Border police en deputy Chief van het inspection
department EUPM in Sarajevo. Tevens was ik
contingentscommandant van het Nederlandse
politiecontingent in Bosnië, hetwelk bestond uit uitsluitend
politie officieren.

* 2007 tot 2008 Chef hondenbrigade met als taak de
hondenbrigade voor het korps Twente op te richten en
verder vorm te geven.
* 2003 tot 2007 Afdeling Bijzondere Taken NWT (72
mensen) van de regiopolitie Twente.
* 1998 tot 2003 Afdelingschef Enschede Noord en het laatste
jaar tevens interim chef afdeling Haaksbergen.

* 1995 tot en met 1997 afdelingschef Borne/Hasselo,
* 1991 tot 1994 groepscommandant (is korpschef)
Vriezenveen en Den Ham (48 mensen), beide in het
toenmalige district Zwolle van de rijkspolitie. In 1994
bevorderd tot hoofdinspecteur van politie.
* 1984 tot 1991 postcommandant Vroomshoop/Den Ham (19
mensen) .
* 1974 tot en met 1984 basispolitie zorg, waarvan 8 jaar
rechercheur in het district Apeldoorn van de rijkspolitie.
* 1971 tot en met 1972 in militaire dienstplicht vervuld
(verbindingsdienst) in Ede.
* 1967 tot 1971 Elektrotechnisch bureau in Rotterdam.
Verder:
Sinds 2012 lid van 50 pluspartij.
Als bijzondere vaardigheid ken ik het principe van Z & R
management, heb daar een aantal jaren mee gewerkt, naast
nog diverse andere management systemen.
Vanaf 2004 ben ik gediplomeerd teamleader explosieven
verkenning (veiligheid) en in dat verband coördinator voor
de oostelijke politieregio’s inclusief Flevoland. Ik was lid van
de landelijke klankbordgroep explosieve veiligheid en
maakte deel uit van het team ter voorbereiding op NSS 2014
in Den Haag.

In mijn functie als afdelingschef, ben ik lid geweest van de
diverse management teams in de diverse districten van de
regiopolitie Twente en van het stadsdeelteam Enschede
Noord. In die periode heb ik politieke ervaring opgedaan op
gemeentelijk niveau.

Ik ben oprichter en ruim 7 jaar lang (1988 – 1996) voorzitter
geweest van de locale (gemeentelijke) VVN en 6 jaar (1990 –
1996) voorzitter van Vluchtelingenwerk Den
Ham/Vroomshoop.

Ik ben in mijn vrije tijd auteur. Ik heb inmiddels drie boeken
geschreven en uitgegeven.

