waarom beweeg me politiek?
Met het project Beweeg me wil ik de
geschiedenis vastleggen van de inwoner en
bezoeker van
Bergen op Zoom anno 2015-2020 aan de hand
van wat hen beweegt.
Een persoonlijk voorwerp is leidraad voor het
gesprek en het portret wat er op volgt.
Binnen die geschiedenis vinden ook de
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het leek mij
interessant ook dit deel vast te leggen.
Als kunstenaar kijk ik naar ontwikkelingen in
de samenleving. Ik zie dat de mogelijkheid te
stemmen, met name lokaal (te) weinig benut
wordt en er een verharding heeft opgetreden
tussen de zogenaamde ‘gewone’ mens en
politiek.
Met ‘Beweeg me Politiek’ heb ik geprobeerd het
beeld van de politici persoonlijker te maken, door
hen te vragen wat hen beweegt zich in te zetten
voor die lokale politiek.
Waar komt het vandaan? Waar gaat hun hart
sneller van kloppen? Wat beweegt hen?
Ik heb IEDEREEN die zich in de gemeente
Bergen op Zoom verkiesbaar heeft gesteld
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
uitgenodigd zich te laten portretteren met de
vraag: “Wat beweegt je actief te zijn in de lokale
politiek”.
Ik zag het als mijn taak onafhankelijk te zijn en
was niet geïnteresseerd in partijprogramma’s, wel
in de mens en zijn/haar persoonlijke motivatie.
Niet gehinderd door partijkleur, of aannames
kreeg elke politicus de gelegenheid de menselijke
kant van zijn/haar overwegingen te delen.
Na elk interview van een uur maakte ik een
portret, mijn visie op het gesprek.

Hoewel het soms een uitdaging was heb ik vooral
veel geleerd en genoten van deze gesprekken.
De ervaren politicus was hier en daar op zijn
hoede, waardoor ik wat dieper moest graven,
terwijl de jongeren soms nog niet wisten wat het
is wat hen beweegt.
Gaandeweg zag ik overeenkomsten in waar de
beweegredenen vandaan kwamen; vanuit een
politiek nest, het verenigingsleven, geloof, hoop en
liefde, mensen uit het bestuurs- en bedrijfsleven,
mensen-mensen, vanuit creativiteit,
geschiedenis, uit een gevoel van
verantwoordelijkheid of juist saamhorigheid,
vanuit onderwijs en innovatie en mensen die al
op jonge leeftijd hebben moeten knokken om het
hoofd boven water te houden, dat nooit hebben
verleerd en het nu inzetten ten gunste van de
maatschappij.
Kortom, allemaal mensen, zoals jij en ik, gevormd
en gedreven door het leven.
De afgelopen maanden hebben me geleerd dat
iedereen de beste bedoelingen heeft, de
overeenkomsten groter zijn, dan de verschillen en
iedereen zijn of haar kwaliteiten heeft.
Met dit magazine sluit ik weliswaar het project
Beweeg me Politiek (lokaal) af, de mensen zullen
een blijvende indruk achterlaten.
Ik had dit project niet kunnen doen zonder de
politici die hebben deelgenomen. Ze hebben zich
opengesteld en het vertrouwen in mij gehad hun
verhalen met mij te delen, waarvoor dank.
Speciale dank gaat uit naar de griffier
Kees Terstappen, met zijn enthousiasme en inzet
heeft hij me enorm geholpen.

Annemarieke van Peppen

Farid El-Khassim

Farid El-Khassim – BSD

'Dit kaartje is belangrijk voor mij, het belichaamt
wat mij beweegt in mijn persoonlijke en politieke
leven.
Ik wil iets realiseren waar de samenleving
mooier van wordt. Ik hoop dat te bereiken met
Het Adriano Huis, maar ook met mijn politieke
activiteiten.
Ik kijk naar de mogelijkheden, het liefst buiten
de lijntjes. In de politiek heb ik een podium
gevonden, waarmee ik wat kan doen voor de
samenleving.
Hoewel politieke omgangsvormen me soms
kunnen frustreren, probeer ik er toch steeds met
positieve energie in te staan.
Ik hou niet van 'maar..', het ergens mee eens zijn
en er dan een 'maar' aan toevoegen vanwege
politiek gewin vind ik soms frustrerend’.

Ik hou niet van maar

Stefaan Verheugt
‘Heel veel mensen die iets niet kunnen in
de maatschappij, kunnen het wel met een
hulpmiddel, de rolstoel staat hiervoor symbool.
Hoe kunnen we het voor iedereen zo goed
mogelijk doen?
Ik heb een zorghart, ik heb altijd in de zorg
gewerkt, waardoor ik veel meer in aanraking kom
met behoeftes en mogelijkheden. Het is goed dat
er voorzieningen zijn en dat mogen er zelfs wel
meer worden.
Het zorgen en helpen zat er als kind al in.
Mijn ouders gaven dit mee, mijn vader hielp
door middel van klusjes doen voor anderen,
mijn moeder werkte in de zorg en verleende
veel mantelzorg. Zij gaven daarin het goede
voorbeeld en brachten mij positiviteit,
gezelligheid en het er voor elkaar zijn bij.

Stefaan Verheugt – CDA

Ik ben er trots op dat ik niet praat over zaken
waar ik geen verstand van heb, maar er wel over
wil leren en al veel geleerd heb. Ik kan mensen
helpen door te zorgen dat ze op de juiste plek
komen met hun vragen. De drempel bij mij als
volksvertegenwoordiger is lager dan bij het
stadskantoor. Ik ben een entertainer met een
boodschap.
Het kan me frustreren dat het soms allemaal wat
lang duurt.
Mijn ambitie is het raadslidschap. Ik heb (nog)
niet de bagage om wethouder te worden. Je
moet weten wat je kan, maar ik zeg nooit nooit'.

Geloof is belangrijk voor mij, met name de
achterliggende boodschap die in bijbels verhalen
zit, het moraal van het verhaal, daar geloof ik in.
Mijn leven kan een ander leven zin maken.
Ik keek als kind (en nog) veel naar nieuws en
praatprogramma’s, de onderwerpen wekte mijn
interesse, waardoor ik als twaalfjarige ben gaan
kijken bij de jeugdraad. Zo is het balletje gaan
rollen. Ik denk dat ik op de juiste manier de
wegen van mijn leven bewandel.

Behoeftes en mogelijkheden

Rian van den Eijnden
‘Ik wil graag veel van de wereld zien. Ik reis
veel, heb altijd al willen reizen. Mijn vorige
partner had daar geen behoefte aan. Een
jaar na het eindigen van die relatie had ik een
borrelavondje met Corry Damen. We hadden het
over reizen en besloten samen een grote reis
te gaan maken. We waren vol enthousiasme
die avond en spraken af de volgende ochtend
met elkaar te bellen om er zeker van te zijn
of we dan nog even verwoed waren en dat
was zo. Een paar maanden later maakte ik
mijn eerste intercontinentale reis. Tijdens de
voorbereiding van de reis is het contact tussen
Corry en mij intenser geworden en inmiddels
zijn we eenentwintig jaar samen. Reizen kan
je niet met iedereen, maar wij kunnen dat
samen bijzonder goed. Onze eerste reis was
naar Indonesië, daarna volgde onder andere
Mexico, Guatemala, Tibet, China, Iran, Australië,
Kaapverdië, teveel om op te noemen eigenlijk.
Er is nog zoveel te zien, er staat niet per se iets
op mijn lijstje. Het dient zich aan en dan gaan
we.
De globe was van mijn ouders, ik kan me niet
anders heugen dan dat het thuis op de kast
stond. Misschien staat deze wereldbol wel zo
in mijn geheugen gegrift, omdat ik het als een
uitweg kon zien. Ik was als kind niet helemaal
gelukkig en creëerde mijn eigen wereld waarin
ik me kon terugtrekken. Wie weet, onbewust,
vertelde de globe op de kast mij wel dat er nog
een hele andere wereld dan die van thuis op mij
aan het wachten was.
Het mooiste van reizen vind ik het contact met
de mensen. Ik zou nooit georganiseerd reizen,
zet mij maar op een stoepje en ik geniet van het
observeren van de mensen, hun bezigheden en
hun cultuur. In mijn werk is observeren ook heel
belangrijk. Ik heb heel mijn leven met mensen
gewerkt vanuit een zorgende, ondersteunende
positie. Veel verdriet, onrecht en ellende gezien.
Als je het observeren,

mijn werk en mijn zeer betrokken vrouw bij elkaar
optelt, kan het niet anders dan dat ik op mijn
manier mijn bijdrage wil leveren aan een lievere
wereld. Ik ben zeker voor groen, ben een mens
van de natuur en het buiten, maar de sociale,
rechtvaardige kant van Groen Links weegt toch
het zwaarst voor mij.
Wij hebben het geluk hier geboren te zijn met
zoveel rijkdom en privileges. Ik heb veel van de
wereld mogen zien en gezien dat niet ieders
wiegje op de beste plaatst staat. De wereld is
van iedereen, ik begrijp niet waarom we die niet
zouden delen met elkaar.
Ik ben zo trots op Corry en haar bewogenheid,
ze is zo begaan en gedreven. Ik ben trots dat ik
met haar mag leven en dat ze mij op politiek vlak
zoveel heeft geleerd.
Ik vind het lastig dat we als kleine partij niet
zomaar iets voor elkaar kunnen krijgen. Toch ben
ik ervan overtuigd dat we ook als kleintje onze
bijdrage hebben geleverd. Nu duurzaamheid
zo hip is ben ik ervan overtuigd dat we gaan
groeien, daar kijk ik naar uit.
Ik ben blij met de rol die ik als supporter en
meedenker heb binnen de partij. Het is goed zo’.

Rian van den Eijnden - Groen Links

Een hele andere wereld was
nog op mij aan het wachten

Jovita Dorigo
'Ik wilde altijd architect worden en dat is me ook
gelukt. Bij architect-zijn hoort wat mij betreft de
geodriehoek, met name voor het schetsen en
ontwerpen.
Het is mooi om dingen die je ziet en voelt
tastbaar te maken. Het vormgeven van die
gedachten; mensen willen wat en hebben daar
ideeën bij, het maken van die vertaalslag vind ik
het leukste. Het spannendste is het reflecteren
van de wensen, het verbinden, zorgen voor,
zorgen dat. Het puzzelen doe ik met de geo,
met rechte lijnen, parallellen, haakse hoeken,
uiteindelijk kom je altijd tot de vorm.
De driehoek is een belangrijke vorm, zowel
een piramide als een trechter. Als je het als
trechter bekijkt is het een afspiegeling van de
samenleving. De bovenzijde is de samenleving,
de zijdes die naar de punt leiden staat voor het
noodzakelijk verband en de punt staat voor de
overheid, wat nodig is om hetgeen wat bovenaan
gewenst is te realiseren.
Ik heb vanuit mijn werk geleerd om verbinding te
maken tussen vraag en uitvoerbaarheid.
Vijf jaar geleden was ik op zoek naar een nieuw
anker die ik ontwikkeld had in mijn beroep.
Destijds waren er landelijke verkiezingen waarin
de extremen meer geluid maakten. Ik had het
idee dat die uitersten vast zaten in hun eigen
gelijk.
Ik wilde bij gaan dragen het maken van de
verbinding, het weer met elkaar communiceren.
Als we als samenleving niet meer gehoord
worden, moeten we ons hoorbaar moeten
maken.
Mijn ouders gaven mij mee dat ruimte voor eigen
ontwikkeling, het zelf denken, vasthouden aan
je eigen kern, je eigen waarde en je eigen weg
zoeken belangrijk is. Ook de gemeenschap van
het gezin, de maatschappij en iets voor elkaar
over hebben stonden centraal in mijn opvoeding.

Jovita Dorigo – D66

Wat dat betreft zat het er altijd wel in, ik gebruikte
het maatschappelijke in het creatieve proces van
mijn werk.
Ik kom uit een groot gezin met zeven kinderen.
Ik ben de op een na oudste en gedroeg me een
beetje als een kloek, dat ben ik eigenlijk nog wel.
Mijn vader was ook architect, mijn creativiteit en
manier van denken heb ik van hem. Mijn moeder
was meer verbindend in en buiten het gezin. Ze
wist er altijd voor te zorgen dat mensen elkaar
wisten te vinden.
Netwerken is een deel van mij.
Ik ben wel een netwerker, maar vanuit mijn eigen
kracht. Ik denk dat ik goed de wensen uit de
maatschappij kan reflecteren en analyseren van
en naar het gemeentelijk bestuur.
Ik ben er trots op dat ik af en toe verbinding heb
kunnen maken tussen bijvoorbeeld de zorg of het
onderwijs en het gemeentebestuur.
De wijze waarop mensen naar je kunnen kijken
en je in hokjes kunnen stoppen kan me wel
eens frustreren. De terughoudendheid van de
burger naar een raadslid. Het is goed dat we
ons realiseren dat deze communicatie van beide
kanten nodig is en beter kan.
Het is mijn ambitie de communicatie tussen
burger, raad en bestuur te verbeteren, om zo de
driehoek sluitend te maken'.

Rechte lijnen
parallellen
haakse hoeken
uiteindelijk kom je tot de
vorm

Tineke mets
' Ik ben medisch pedicure en kom in mijn werk
schandalig veel misstanden tegen, met name
door het tekort aan zorg, er zijn te weinig
mensen.
Mensen moeten hele dagen in hun eigen shit
liggen.
Het is de slechte zorg op landelijk en lokaal
niveau die me veel zorgen baart, het maakt me
verdrietig,
zo ga je niet met mensen om. Ik vind dat het
beter moet en hoop dat een politieke weg daar
een bijdrage aan kan leveren.
Ik heb van mijn vijftiende tot mijn vijftigste als
administratief medewerkster gewerkt. Door de
crisis in 2008 raakte ik mijn baan kwijt, ik wilde
niet mijn hand ophouden, daar ben ik te trots
voor. Ik ben weer een opleiding gaan volgen,
eerst als pedicure, later als medisch pedicure. Ik
werk nu als zzp-er, dat klinkt vrij, maar eigenlijk
ben je nooit klaar. Helaas zijn de zaken voor zzpers nog niet goed geregeld.
Ik word strijdbaar als er oneerlijke zaken
gebeuren, dat heb ik altijd al gehad, als kind al.
Het kwam pas echt goed naar voren toen ik een
kind met een beperking kreeg. Ik moest eerst
bewijzen dat er wat mis was, vervolgens wordt
je als moeder vaak niet op waarde geschat. Als
moeder vecht je dan als een leeuwin voor haar
welp.
Ik ben ook altijd ondernemend geweest, dat
heb ik van mijn vader. hij was een hardwerkend
man, een duizendpoot, ook dat heb ik van hem.
Van kijken, kijken, kijken kun je heel veel leren.
“Kennie bestaat niet, doe het met je handen”.

Tineke Mets - Steunpunt Bergen op Zoom

Ik ben trots dat ik ondanks alle tegenslagen toch
nog mijn eigen bedrijf heb en nooit mijn hand
heb op hoeven houden. We kunnen als mensen
veel meer dan we denken en iedereen kan zijn
steentje bijdragen.
De slechte zorg frustreert me.
Het ondernemende en strijdbare zijn ingrediënten
die ik wil gebruiken om de zorg te verbeteren.
Het is mijn ambitie strijdbaar te blijven.
De zorg moet beter, daarom hoop ik met
voorkeursstemmen in de raad te komen.’

Het maakt me verdrietig

Regine van den Kieboom
De speeltuin heeft me aangezet politiek
betrokken te zijn. Het was een burgerinitiatief
waar we een lange adem voor nodig hadden,
maar wat ons wel gelukt is. Dat is wat voor mij
gemeentepolitiek is. Met drie moeders moesten
we altijd met de bus naar Roosendaal om naar
de speeltuin te gaan. Uit het gemis van een
lokale speeltuin is het initiatief ontstaan.
Ik heb altijd wel vrijwilligerswerk gedaan bij
sportverenigingen, maar was nooit eerder zo
betrokken bij iets als bij het ontwikkelen en
mogelijk maken van deze speeltuin. Het is
veel strijd geweest, veel geleerd, veel grenzen
verlegd. Als jonge moeder moest ik opeens
sponsoren zoeken, voor groepen mensen
praten en zelfs voor een volle raad onze droom
begrijpelijk uitspreken.
Toen het project van de speeltuin eenmaal
stond en de kinderen groter waren bleef de
behoefte een bijdrage te leveren bestaan. Met
Johan Bernaards heb ik in ‘t Fort/Zeekant de
Buurtpreventie en Rangers opgericht. Ik hou
van het bedenken en ontwikkelen van nieuwe
projecten, vooral het netwerken wat erbij komt
kijken. Als het eenmaal loopt heb ik een nieuwe
uitdaging nodig, daar zit mijn kracht.
Ik ben door GBWP gevraagd bij de partij te
komen. Los van het feit dat ik wel weer toe was
aan een nieuwe uitdaging, sprak het idee actief
te kunnen zijn in de wijk en van daaruit echt wat
kunnen veranderen mij aan.
Mijn oma had vroeger een cafe, ik heb haar nooit
gekend, maar het moet een sociaal en lief mens
geweest zijn. Mijn ouders hadden later ook een
horecabedrijf waar die eigenschappen ook naar
voren kwamen.

Regine van den Kieboom - GBWP

Ik zal dat sociale deel op mijn beurt hebben
overgenomen. Ik heb geleerd te luisteren naar
mensen met allerlei uitlopende verhalen en
achtergronden. Ik ben verpleegkundige en
docent, deze beroepen vragen naast het zorgen
ook weer het luisteren.
Ik vind het fijn belangrijk te kunnen zijn voor
iemand, iets na laten. Het gaat me niet om de
erkenning (al is dat best fijn), maar vooral om
trots te kunnen zijn op mezelf en vanuit mezelf.
Het idee dat je leven er toe doet.
Ik ben natuurlijk heel trots op de realisatie van de
Stadsspeeltuin.
Onderling gekonkel en handjeklap kan ik lastig
vinden in het politieke. Ik snap dat het geven en
nemen is en ik zal moeten leren hierin mijn weg
te vinden. Ik laat niet graag mijn principes varen.
Mijn ambitie is veel stemmen binnen te halen
en wat kunnen betekenen in mijn eigen wijk en
op het gebied van zorg. Met andere woorden:
genoeg stemmen om mijn kennis en talent in te
kunnen zetten’.

Als het eenmaal loopt
heb ik een nieuwe
uitdaging nodig,
daar zit mijn kracht

Tom Cats
‘Ik neem goede drank mee, omdat wat mij betreft
alles om proeven gaat. Ik wil niet alleen weten
wat ik eet of drink, maar ook wat voor vlees ik
in de kuip heb. Proeven gaat over het verhaal
achter de komma, verder kijken dan een eerste
indruk.
Als je iets verkoopt, of dat nu een product is,
een ideaal of een verhaal, je moet weten waar
je het over hebt en verder kunnen kijken. Je zal
bereid moeten zijn om breed naar kennis en
oplossingen te kijken om een zo mooi mogelijke
smaak te kunnen beleven.
Ik heb tweeënveertig jaar bij Hotel de Draak
gewerkt en zag de inhoud van het stadhuis van
dichtbij voorbij komen. Ondanks dat ik destijds
niet vanuit een politieke rol dicht op het vuur zat,
kreeg ik tussen de regels toch wel van alles mee.
Het boeide mij.
Toen ik stopte met werken zocht ik een manier
om mijn achtergrond en kennis in te zetten om
wat voor een ander te kunnen betekenen. Ik
begon twee keer in de week als vrijwilliger te
koken voor
De Stuijvenburgh. Oud collega’s uit de horeca
sprak ik natuurlijk ook nog wel en het was
duidelijk dat er een enorm tekort aan koks,
was, is, en zal blijven groeien. Praktisch en
oplossingsgericht als ik ben, ben ik gaan
kijken waar we koks vandaan konden halen. Ik
ontmoette statushouders die in hun thuisland
kok waren geweest. Ik ben gaan proberen
Nederlandse opleidingen voor ze te regelen,
zodat ze hier aan de slag zouden kunnen, een
win-win situatie.

Tom Cats - VVD

Ik kom uit een sociaal-liberaal nest. Mijn moeder
was verloskundige, waardoor het niet meer dan
normaal was dat ze dag en nacht klaar stond.
Mijn vader was baas op een sociale werkplaats.
Ik vond het altijd apart hoe hij met die mensen
omging, hij kon dat op een manier doen
waardoor hij zeer geliefd was en hij op handen
gedragen werd.
Hij was zeker een voorbeeld voor mij.
Mijn ouders gaven me mee dat ruzie maken
gemakkelijk was, maar het goedmaken een stuk
lastiger. Een les die ik aan mijn kinderen heb
geprobeerd door te geven. Soms moet je wel
duidelijk zijn en grenzen stellen, maar kwetsen is
niet nodig.
Ik kom uit een samengesteld gezin, wat in de
jaren vijftig best bijzonder was. Het was hierdoor
ook een groot gezin waar veel leeftijden en
kennis huisden. Dit heeft me geleerd gebruik
te maken van kennis en ervaring in mijn buurt.
Samen sta je sterk, maak gebruik van de
kwaliteiten om je heen.
Ik ben trots op de VVD-plus, de oudere
doelgroep van de VVD. We hebben als VVDplus op het gebied van het sociaal domein
gesprekken op gang gekregen met gemeente
Steenbergen en Woensdrecht.
Het kan me frustreren als mensen niet luisteren.
Aanstaande donderdag word ik beëdigd
als duolid. Natuurlijk wil ik graag raadslid
worden, maar dat is aan de kiezer. Ik wil in het
ouderenbeleid projecten gaan doen waar men
wat aan heeft, die het verschil gaan maken’.

Een zo mooi mogelijke
smaak beleven

John Oostdijk
‘In 2016 werd ik arbeidsongeschikt verklaard.
Ik werd al ziek in 2011, astma klasse 2 in een
agressieve vorm en 9 stents in mijn rechterbeen.
Deze stents zijn een soort balonnetjes om mijn
aders open te houden.
Toen ik ziek werd raakte ik overuren en
toeslagen kwijt, ik kon niet meer in ploegen
werken. In 2013 werd ik ontslagen, ik leverde
weer in op mijn inkomen.
Ons belastingsysteem zorgt ervoor dat als
je afgekeurd wordt, je dubbel geraakt wordt.
Ik moest op allerlei gebieden steeds meer
inleveren, waardoor ik van heel weinig moest
rondkomen, financiële problemen waren het
gevolg. Het frustreerde me enorm, ik had jaren
gewerkt, alles netjes betaald, er overkomt je
iets en het woord ‘leven’ kun je nog nauwelijks
toepassen.
Ik ben ervaringsdeskundige geworden in hoe
ik zaken moet regelen en waar adviezen en
ondersteuning kan halen. Deze kennis ben
ik gaan delen om andere mensen te kunnen
helpen. In het begin viel het me zwaar niet
meer deel te kunnen nemen aan de werkende
maatschappij. Toen ik mensen begon te helpen
ging er een wereld voor me open. Ik kon dan
weliswaar niet meer bijdragen aan de werkende
maatschappij, maar wel aan de sociale. Het mes
sneed aan twee kanten, door mensen te helpen
hielp ik mezelf er boven op.
Ik kom uit een hardwerkende familie, als je op
een eerlijke manier hard werkt voor je centen kun
je best ver komen. Werken, met name bezig zijn
en nuttig zijn is mijn drijfveer.
Ik ben sinds 2015 actief bij Steunpunt Bergen
op Zoom. Ik ben eigenlijk hetzelfde blijven doen
als ik al deed, als ervaringsdeskundige mijn
kennis inzetten. er zijn alleen wat bestuurlijke en
organisatorische taken bij gekomen.

John Oostdijk - Steunpunt Bergen op Zoom

Ik ben trots op mijn idee om van de ‘Ster van
Lepelstraat’ een officiële truckersparking te
maken. Het complete plan hebben we opgesteld,
uitgewerkt en naar de wethouder gestuurd.
Onbegrip voor mensen die buiten de boot vallen,
waardoor ze onvoldoende steun krijgen frustreert
me.
Het is mijn ambitie te zorgen voor de
minderbedeelden, dat zij het beter krijgen in
de maatschappij. Het liefst met een aardige
vertegenwoordiging in de raad komen, zodat
we draagkracht hebben om die verbeteringen te
realiseren. Laat het voor iedereen leefbaar zijn.

Ik ben
ervaringsdeskundige,
het komt goed

Gertjan Huismans
‘Ik had altijd een hekel aan honden, maar
eenmaal op vakantie waren mijn kinderen aan
het spelen met deze hond. Mijn vrouw wilde altijd
een hond die in je tas zou passen, dat zou er bij
mij sowieso nooit in komen. De eigenaar ven het
terras waar we tijdens onze vakantie in Tsjechië
koffie zaten te drinken vertelde dat dit hondje een
zwervertje was en we hem als bonus bij de koffie
mee mochten nemen. Eigenlijk gebeurde het
voor ik er erg in had en onder het enthousiasme
van de kinderen is Bonus bij de koffie met ons
mee gegaan.
Stiekem was Bonus meteen mijn maatje en
door hem is mijn leven toch wel aangenaam
veranderd.
Je komt op plekken waar je normaal niet gauw
komt, gaat naar het bos en hij is nagenoeg
altijd bij me. Bonus is nieuwsgierig, trouw,
energiek, vriendelijk, slim en empatisch, allemaal
eigenschappen die een politicus wat mij betreft
ook moet hebben.
Tot mijn achtendertigste ben ik aan het mopperen
geweest op de politiek. Totdat Jack Niederer mij
er op aan sprak en me aanmoedigde er zelf iets
aan te doen. Na een aantal gesprekken wist hij
me te overtuigen en ben ik me actief in gaan
zetten bij de VVD.
Bij ons thuis werd het nieuws op de voet gevolgd,
mijn ouders waren niet duidelijk politiek gekleurd,
maar wel maatschappelijk geëngageerd en mijn
vader had ook wel een duidelijke mening. Wij zijn
opgevoed met cultuur, muziek en toneel.
Mijn vader was een wandelende encyclopedie en
kon dat op een bevlogen manier overbrengen.
Hij was leraar en ik kan me niet anders
herinneren dan dat ik ook schoolmeneer wilde
worden.
Ik heb altijd met een zelfde bevlogenheid voor
de klas gestaan als mijn vader. Ook buiten de
lessen was ik zeer actief en kon ik genieten om
me buiten de begaande paden te begeven en me
in te zetten voor de leerlingen.

Gertjan Huismans - VDD

Deze activiteiten hebben bijgedragen aan mijn
persoonlijke ontwikkeling.
Door schade en schande heb ik geleerd mijn
passie en bevlogenheid op de juiste plaatsen in
te zetten. Ik werd productieleider en voorzitter
van Stichting De Vierschaar. Ik heb enorm
genoten van de ontwikkeling, de groeidiamant
die De Vierschaar toen nog was. Ik werk graag
aan initiatieven en producties die nog vanuit de
knop ontwikkeld moeten worden. De Vierschaar
is daar een voorbeeld van, maar ook de
Millenniumconcerten, de Raveleinlezingen en het
leerbedrijf van het Zoomvlietcollege (Zinc).
Politiek en een politieke partij is iets waar je aan
moet blijven bouwen. Je moet je ook blijven
ontwikkelen en met de tijd mee blijven gaan,
voeling blijven houden met alle lagen van de
maatschappij. Het is net een bouwwerk zoals
bijvoorbeeld ook De Vierschaar dat was. Als
fractieleider ben ik een soort productieleider, het is
een regisserende rol, waarin je met elkaar bouwt
naar een gedegen fundament met vertrouwen.
De juiste mensen in de juiste rol, de juiste kracht
zetten. Als dat lukt is de bonus dat je er heel veel
energie van krijgt, wat je dan weer kan doorgeven.
Ik ben er trots op dat mijn fractie lekker draait en
functioneert en dat de hondenbelasting wordt
afgeschaft. Ook ben ik trots dat ik, ondanks mijn
VVD achtergrond, de initiatiefnemer was om de
motie in de dienen om Doel te sluiten.
Als het in een persoonlijke sfeer wordt getrokken
en er zaken achter je rug om bekonkelt worden en
je je niet kan verdedigen, dat kan mij frustreren.
Het is niet constructief, dan zit je elkaar in de weg
wat nooit ten goede aan de stad kan komen.
Het is mijn ambitie in ieder geval nog vier jaar er
keihard tegen aan te gaan. Ik wil een doorbraak
zien in Bergen op Zoom in de strijd tegen krimp en
vergrijzing’.

nieuwsgierig,
trouw,
energiek,
vriendelijk,
slim en empatisch

Adrie Verbeem
‘Ik ben een aantal jaren gelden met mijn vrouw
naar Indonesië geweest, naar Java en Bali
om precies te zijn. Met name Java sprak mij
zeer aan vanwege de Borobodur en de vele
andere tempels. De reis werd georganiseerd
door de Open Universiteit waar mijn vrouw
cultuurwetenschappen studeerde, hierdoor
kwamen we op een andere dan standaard
manier in aanraking met de rijke cultuur van het
land.
De reis heeft enorme indruk op mij gemaakt.
Het beeld heb ik pas na de reis gekocht via
Christies, het komt waarschijnlijk uit Bali,
het sprak me aan, het is niet een standaard
toeristisch beeldje, ik zou misschien niet eens
precies kunnen zeggen waarom ik me er zo tot
aangetrokken voel, dat heb je soms.
Ik kom uit een katholieke familie waardoor ik met
andere beelden en verhalen ben opgegroeid.
Toch voel ik verwantschap met de verhalen en
beelden van bijvoorbeeld Garuda. Het feit dat
verhalen beeldend verteld worden heeft mij
altijd aangesproken en is ook de reden geweest
waarom ik mijn opleiding aan de kunstacademie
St. Joost ben gaan volgen. Ik ben na mijn
opleiding in de reclame terecht gekomen waarin
beeldend vertellen logisch en belangrijk is.
Ik ben altijd politiek betrokken geweest. Ik
kom uit een katholiek, middenstands milieu in
Zeeland. Het katholieke, Zeeuwse leven was
sober en overleven stond centraal. Toen ik in
deze omgeving kwam wonen trof ik een minder
zelfstandige samenleving aan waar meneer
pastoor aan het roer stond. Ik wilde het individu
meer onder de aandacht brengen. Nadat ik me
als burger druk heb gemaakt over een aantal
ontwikkelingen in Bergen op zoom (onder andere
het havenkwartier), ben ik politiek actiever
geworden.

Adrie Verbeem - PvdA

Mijn zoon (Han Verbeem) en ik hebben altijd een
enorme betrokkenheid ervaren met de Bergse
binnenstad. Ik weet niet precies wie wie heeft
aangestoken, het was een kip en het ei verhaal.
Maar we motiveerden elkaar zeker om ons actief
in te zetten. Pas toen ik pensioneerde ben ik
actief geworden bij de PvdA.
Ik zou meer in kunnen brengen, maar mijn vrouw
is ziek geworden en behoeft en verdient extra
zorg die ik als mantelzorger met liefde geef. We
kijken naar wat we kunnen doen. Mijn vrouw
is een sterke, intelligente vrouw, ik heb soms
moeite haar bij te houden. Haar ziekte maakt dat
ik me nog meer politiek betrokken voel doordat
we tegen zaken aanlopen met haar zorg die
beter kunnen.
Vanuit haar ervaring kan ik hierover goed met
haar van gedachten wisselen over hoe het beter
kan, ze houdt me scherp.
Ik denk dat ik het meest trots ben op wat mijn
vrouw en ik hebben bereikt met wat we wel
of niet hadden. We zijn altijd actief betrokken
geweest in onze omgeving. We hebben als paar
een bodem kunnen leggen voor onze kinderen,
kleinkinderen en hun generatiegenoten.
Ik ben niet zo gauw gefrustreerd, ben niet van
het conflict, maar zoek liever naar oplossingen.
Dat wil niet zeggen dat ik confrontaties uit de
weg ga, zolang ze maar functioneel zijn en hun
doel dienen.
Ik voel me een verlengstuk van het beleid van de
PvdA. Wat mij betreft mag de partij zich wat meer
manifesteren en ik zal er alles aan doen wat
binnen mijn mogelijkheden ligt’.

Verhalen
beeldend
vertellen

Carinne Elion-Valter

Carinne Elion-Valter - D’66

‘Het liefst maak ik elke dag een tekening over
wat mij treft. Ik probeer dan een moment
intens te beleven en contact te maken met het
onderwerp. Helaas kom ik er te weinig aan toe.
Ik vind het heel erg dat mensen geen vertrouwen
hebben in de politiek. Het zou een oprechte
verhouding tot anderen en de wereld moeten
zijn. Laat politiek authentiek zijn, laat het waar
zijn, laat het een duurzame democratie zijn.
Ik voel me verantwoordelijk. Ik heb wat gekregen
en moet daar wat voor terug doen. Het besef dat
het goed is om maatschappelijk betrokken te zijn.
Ik kreeg dat inzicht door ontmoetingen met
anderen en daar voel ik me prettig bij.
Ik wordt er verdrietig van dat onder druk van
het huidige economische en politieke systeem
dingen kapot dreigen te gaan. Ik probeer bij te
dragen door bezonnenheid, afwegen, ruim kijken
en positief in te steken’.

Laat politiek authentiek zijn

Peter van den Ouden
‘Ik lees mijn hele leven al. Literatuur verrijkt je,
het inspireert en is leerzaam. Dit boek is voor mij
als politicus interessant. Alle geaardheden van
de mens komen aan bod; haat, liefde, wanhoop,
wrok, noem het maar op, al het menselijke
gedrag komt hierin terug. Het is meer dan 3000
jaar oud en nog steeds actueel. Het houdt me
een spiegel voor en dat heb je als politicus zeker
nodig.
Ik kies voor de plaatselijke politiek, omdat ik
ontmoeting en gesprekken zo belangrijk vind, het
is boeiend en leerzaam.
Als zestienjarige puber kwam ik door
een vakantiebaantje in aanraking met de
gezondheidszorg, in dit geval met Vrederust.
Ik hoor zuster Filius nog zeggen: “Jongeman,
jij bent geschikt voor de verpleging”. Ik werd
in het diepe gegooid en zag veel ellende in de
ouderwetse psychiatrie.
Mijn puberteit was door deze ervaringen meteen
over, het was zeer leerzaam. Het samen
ontmoeten, op weg gaan naar een beter leven
boeide me.
Ik zag het beleid daar en later in de
gezondheidszorg in het algemeen en liep er
tegen aan. Ik wilde het veranderen en kon me
geen andere manier bedenken dan dat via de
politiek te doen, daar waar de beslissingen
genomen worden. Met name de ervaringen en
ontmoetingen in de gezondheidszorg vormden
mijn maatschappelijke interesse.
In 1974 moest ik in dienst en werd ik
geconfronteerd met het gecultiveerde
vijandsbeeld, gefocust op de grote vijand, het
was de tijd van de koude oorlog. Het triggerde
mij lid te worden van de PSP, ik zette me zowel
parlementair als activistisch in. In die tijd waren
er nog massale demonstraties, ik vind het wel
mooi dat er tegenwoordig meer gebeurt op
microniveau door middel van burgerinitiatieven.

Peter van den Ouden - Groenlink

Ik wil betrokken zijn en wat betekenen voor de
samenleving. Zelf na blijven denken en vragen.
Doe je het goede, hoe doe je het beste? Zowel
persoonlijk als in de politiek, blijven groeien.
Ik ben er trots op dat ik in staat ben samen
bindend te zijn. Ik denk een van de bindende
factoren in de Bergse politiek te zijn. Ook ben
ik trots op de zelfreflectie en de persoonlijke
groei die dat teweeg brengt. Ik sta graag in het
middelpunt, wil graag invloed hebben en dat het
de moeite waard is. Samenwerking en respect
en het durven toegeven van je fouten. Mijn
valkuil is dat ik soms sneller wil dan anderen
willen of kunnen.
De achterkant van het gelijk kan me frustreren;
Wij roepen al jaren over het milieu, er werd
lacherig over gedaan, nu krijgen we gelijk.
Ik ben kandidaat lijsttrekker en heb ook de
ambitie dat te worden. Ik wil nog graag vier jaar
in de raad, tot mijn achtenzestig. Ik wil met de
nieuwe aanwas binnen Groen Links aan de slag
gaan, ervaren en onervaren samen laten werken,
zodat het stokje overgedragen kan worden.
Daarnaast wil ik dat duurzaamheid en het
klimaatbeleid van Bergen op Zoom forse
vooruitgang zal boeken’.

Meer dan 3000 jaar oud
en nog steeds actueel

Peet Bakx

Peet Bakx – BSD

‘Deze tekening van het eerste beleg van
Bergen op Zoom ging over de vrijheidsstrijd van
Nederland.
Ik vind het een prachtig verhaal wat wat mij
betreft meer gebruikt mag worden in de promotie
van de stad. Mijn voorouders Paulus, Simon en
Marcelus Bax (de Baxen op tekening) namen
deel aan deze strijd en komen voor in deze
illustratie. Het waren de kleine jongens tegen
de grote jongens, hier komt het Merck toch hoe
Sterck (ons volkslied) vandaan. Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, ik zie de ongelijkheid
van mensen als een onrecht en vind dat dat
genivelleerd moet worden.
Via mijn broer Kees, maar ook via de muziek
(wij zaten bij het socialistische orkest) kwam
ik in contact met de politiek. Wij trokken ten
strijde door Nederland en Europa en speelde
de oudere liederen. Op die rondreis hoor je
dingen en ga je in discussie, ze kwamen op
voor de minderheden. Op mijn eerste flatje
kwam ik in aanraking met die minderheden en
zag ik de misstanden. Op mijn manier probeer
ik via de geschiedenis, ‘Merck toch hoe Sterck’
en de muziek mijn bijdrage te leveren. Je stoot
altijd tegen de politiek aan, daar worden de
beslissingen genomen, daar kun je het meeste
bereiken. Daarnaast helpt de politieke weg om
mijn eigen inzichten te verbreden, zodat ik me
persoonlijk kan blijven ontwikkelen.
Ik ben trots dat ik bepaalde processen mede in
gang heb gezet en door praten de boel aan de
gang krijg.
Ik kan de traagheid van het politieke proces
frustrerend vinden, toch vind ik het de goede
manier.
Mijn ambitie is Bergen op Zoom meer op de
kaart zetten als serieuze gemeente. Meer
bekendheid voor Bergen op Zoom.’.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Dyana Rommens

Dyana Rommens – GBWP

‘Ik zing graag en schrijf liedjes, daarmee hoop ik
mensen blij te maken.
Ik vier het leven en wil graag bijdragen dat
andere mensen ook het leven kunnen vieren.
Vroeger was ik actief in de voetbalvereniging als
jeugdvoorzitter. Ik bedacht me toen dat als de
kinderen groot zouden zijn ik aan de andere kant
van de tafel wilde zitten, de politieke kant.
Mensen voelen geen betrokkenheid, omdat
ze het idee hebben niet gehoord te worden en
met ‘hoge pieven’ te maken hebben. Ik wil een
voorbeeld zijn, ik ben misschien maar een niet
hooggeschoolde, gemiddelde, Bergse burger,
maar ik kan meedoen en daarmee kan iedereen
meedoen. Ik wil dat iedereen weet dat ze wel wat
te zeggen hebben. Als je je als groep mobiliseert
kun je heel veel invloed hebben op de keuzes die
in Bergen op Zoom gemaakt worden. Het is mijn
missie de mensen te mobiliseren.
De microfoon versterkt het geluid. Soms moet ik
misschien iets harder roepen dan de gemiddelde
politicus, omdat ik niet onder de indruk ben van
de status die bij die positie hoort.
Ik ben trots dat ik de afgelopen jaren veel
geleerd heb en het toch zo ver gebracht heb.
Soms frustreert het me dat je niet alles voor
elkaar kan krijgen wat je zou willen.
Mijn ambitie is om raadslid te worden en meer
mensen zich betrokken te laten voelen bij
de Bergse politiek, zodat ze de weg naar de
stembus vinden’.

Soms moet ik
misschien
iets harder
roepen dan de
gemiddelde politicus

Dominique Hopmans
‘Ik ben niet meer zo actief in de judo, maar
het staat wel symbool voor wie ik ben en hoe
ik denk. Mijn ouders stuurde mij als zesjarig,
verlegen mannetje op judo met het idee dat het
me goed zou doen, dat bleek ook zo te zijn.
Het is een sport van respect, zelfvertrouwen en
normen en waarden. Al deze waarden kun je
als mens meenemen en gebruiken in je verdere
leven. Het maakt je sterker.

Dominique Hopmans – VVD

Ik ben bang dat we fundamenteel doof worden
en elkaar niet meer kunnen verstaan, omdat we
niet meer naar elkaar luisteren. Ik wil en hoop
verbindend te gaan zijn.
Mijn ambitie is uiteindelijk de tweede kamer in,
maar eerst de raad maar eens in en mijn studie
afronden’

Nu ben ik zelf judoleraar en probeer ik het stokje
door te geven. Ik studeer nog en heb ervoor
gekozen minder les te gaan geven, omdat ik
me actiever wil inzetten in de politiek. Tot nu toe
heb ik zo’n vijfendertig kinderen wat bij kunnen
brengen, het is nu tijd om het maatschappelijke
door te trekken naar een hoger niveau.
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de
politiek, vooral de filosofische kant ervan. Ik
dacht er veel over na. Na wat gesprekken met
Gertjan Huismans maakte ik de keuze niet langer
meer aan de zijlijn te staan.
Mijn ouders gaven me mee dat iedereen anders
is en mooi op zijn/haar eigen manier. Benut de
kansen die je als individu hebt. Niet alles hoeft in
een keer te lukken, fouten maken mag, sterker
nog, is essentieel om te kunnen groeien.
Sommige ontwikkelingen in de samenleving zijn
niet te vangen in wetten, regels of procedures,
maar verdienen juist de ruimte om te kunnen
ontstaan, zodat mensen hun capaciteit ten volle
kunnen benutten.
Ik heb natuurlijk nog weinig bereikt, maar ben
toch trots dat de fractie mij vrij snel de kans
heeft gegeven duoraadslid te worden en ik nu de
hoogste, jongste nieuwkomer binnen de lokale
VVD ben.

Sport van respect,
zelfvertrouwen
en normen en waarden

Max Majorana
‘Ik heb een paar passies, kunst, cultuur, muziek
en eten. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken
met mijn Italiaanse wortels.
Ik ben door mijn vader opgevoed, hij was
Italiaan. Eten was vanzelfsprekend heel
belangrijk. Het staat aan de basis van het leven.
Je moet je voeden met goed voedsel, het is een
sociale bezigheid en ik heb ook het idee dat je
door wat je consumeert je politieke kleur bekent.
Je bent wat je eet.
Door bewust te kiezen wat je eet, kun je dagelijks
je stem uitbrengen. Kies je de goede producten,
dan zorg je goed voor jezelf en dus ook goed
voor de wereld.
Met (goed) eten combineer je het nuttige met
veel aangename. Bij een goede maaltijd hoort
een goed gesprek, een glas wijn, muziek,
samen zijn, gezelligheid, delen, eten verbindt.
Als bewuste eter ben ik ook Bourgondiër, die
twee kunnen heel goed samen gaan. Eten is
belangrijk, je moet er vooral van genieten en
respect hebben voor de maaltijd en het samen
zijn. Anno 2018 moeten we daar zeker ook
bewuster mee omgaan.
Toen ik klaar was met studeren kwam ik terug
naar Bergen op Zoom en in diezelfde periode
ging mijn vader emigreren. Ik ging samen met
mijn goede vriend Ruud in het ouderlijk huis
wonen. Omdat ik heel erg van koken hou ben ik
als een soort eerbetoon aan mijn vader serieuzer
gaan koken. Italianen zijn heel puriteins als
het op eten aankomt, ik nam die puriteinsheid
over en daar horen goede producten bij. Pak
hoogstens vijf ingrediënten van de beste kwaliteit
en doe er zo min mogelijk mee.
Ik woonde met Ruud die al zeer milieubewust
was. Hij heeft me geïnspireerd. De combinatie
van zijn inspiratie en de zoektocht naar goede
producten leidde er toe dat ik mijn gedrag
aanpaste en

Max Majorana - Groen Links

milieubewuster werd. Ik ging de lol ervan inzien
hoe ik zelf een bijdrage kon leveren. In die
periode werd ik ook lid van Groen Links. Het
was voor mij een morele verplichting. Ook al was
ik passief lid, ik ondersteunde de idealen van
Groen Links door de partijkas te spekken.
Een aantal maanden geleden werd ik door mijn
vroegere mentor Martijn van Schaik gevraagd
om op de kieslijst te komen. Ik heb geen politieke
ervaring, maar denk wel dat ik een goede
vertegenwoordiger van mijn generatie kan zijn.
Mijn generatie is meer van het doen dan van het
praten. Als je gevraagd wordt is dat natuurlijk een
eer, maar vooral een morele verantwoordelijkheid
die genomen moet worden. Ik neem deze.
Ik ben trots op mijn gastvrijheid. Ik krijg veel
mensen over de vloer, ze delen met mij het
lekkere eten, de energie en de gezelligheid. Dat
geeft mij weer energie.
Ik ga het liefst met mensen om zoals je ook
aan tafel de maaltijd deelt. Ik ben bang dat mijn
gevoel voor harmonie niet altijd zal kunnen
in het politieke speelveld. In de politiek gaat
het er wellicht wat ruwer aan toe dan aan de
keukentafel.
Het is mijn ambitie de kans te nemen mijzelf
persoonlijk te ontwikkelen en van waarde te
kunnen zijn als vertegenwoordiger. Ik besef dat
ik nog veel moet leren, dat is een uitdaging waar
ik naar uit kijk. Anno 2018 wordt het tijd dat we
met een grotere Groen Links vertegenwoordiging
in de raad komen. Daar hoor ik als nummer vijf
zeker bij.’.

Je bent wat je eet

Reinoud Krijnen

Reinoud Krijnen – CDA

‘Ik kies voor mijn trouwring, omdat dit een
symbool voor loyaliteit is. Loyaliteit naar je
dierbaren en medemens.
Van huis uit heb ik meegekregen dat je op moet
komen voor mensen die het nodig hebben,
aan een half woord moet je genoeg hebben.
Vertrouwen.
Uit loyaliteit naar mijn stad en mensen wil ik
me inzetten en daar ook handen en voeten aan
geven.
Ik ben trots dat ik een positie heb binnen
het circus van raadsleden, wethouders en
ambtenarij.
Ik kan het frustrerend vinden dat er zoveel nog
niet goed geregeld is, er is nog enorm veel werk
te doen. Die frustratie wil ik omzetten in energie
Mijn ambitie is hervorming te brengen in het
bestuurlijke apparaat, op zo’n manier dat de
lokale overheid samen met haar inwoners de
dingen regelt. Die transitie vraagt om hard
werken en een ander denkproces. Ik hou van het
proces van verandering, ik leg graag de knuppel
in het hoenderhok om dat te bereiken. (ik zeg
met nadruk ‘leg’ en niet ‘gooi’,
omdat ik erbij blijf, niet uit ben op conflict, maar
juist wil samenwerken). Ik kijk uit naar dat proces
en de resultaten die daar uit gaan voortkomen.
Als je dat kan waarmaken is er vanzelf
vertrouwen en loyaliteit bij de mensen’.

Ik leg graag de knuppel
in het hoenderhok

Evert Weys
‘Ik ben in 2014 de marathon gaan lopen
(Rotterdam en New-York), dit leerde mij dat het
bereiken van doelen tijd kost en je er veel voor
moet doen. Je komt hobbels tegen die je moet
overwinnen en soms zie je het niet meer zitten.
Alleen met uithoudingsvermogen kun je je doel
bereiken. Zo is dat ook in de politiek.
De marathon in Rotterdam liep ik toen mijn
moeder ziek was. Ik gebruikte het al sponsorloop
om geld binnen te halen voor de Daniel den
Hoed Stichting. Mensen die het zelf niet kunnen
moet je helpen, dat is mijn drijfveer. Je kunt dat
doen met een marathon, ik probeer dat ook te
doen in de politiek.
Ik probeer met mijn ervaring, kennis en kunde
de politieke vertaalslag te maken die nodig is om
een doel te bereiken.
Ik hou ook wel van het politieke spel, het is
een mooi spel als het lukt en met open vizier
gespeeld wordt. Ik kan mijn verliezen dragen,
maar het liefst win ik.
Het meest trots ben ik dat ik als fractievoorzitter
de club bij elkaar heb weten te houden en we als
een front naar buiten treden.
Mijn politieke ambitie is eerst wethouder worden
en in een verdere toekomst burgemeester’.

Evert Weys – GBWP

Het geloof houden om
je doel te bereiken

Jan de Krom

Jan de Krom - GBWP

ten koste van jezelf, dat heb ik van hem. Als je
goed bent voor een ander, zijn zij ook goed voor
jou.
Mijn opa was mijn grote voorbeeld, hij was
voor niets of niemand bang. Zo was ik vroeger
ook. Helaas ben ik door een ongeluk wat van
kwijtgeraakt, maar het gevoel van zorgen, wat
mijn opa had, zal ik nooit kwijtraken.
Omdat ik zoveel mensen ken en help, hoorde ik
van veel mensen dat ik de politiek in moest gaan.
Ik sta altijd midden in de maatschappij en van
daar uit ben ik de politiek in gestapt.
Ik ben er trots op dat de Bergenaren minder
klagen dan vroeger. Het gaat beter en ik ben blij
dat ik daarin heb kunnen bijdragen. Ik kan vanuit
mijn positie ook veel vragen beantwoorden,
hierdoor komt er duidelijkheid, waardoor mensen
minder reden hebben tot klagen.
Langdradigheid kan me frustreren. Ik ben kort en
bondig.
Het is mijn ambitie nog vier jaar mee te doen en
dan stop ik ermee. Dan ben ik te oud en maak
ik plaats voor een jongere generatie. Voordat
ik stop wil ik nog wel geregeld hebben dat het
buitengebied beter onderhouden word’.

Ik ben nog van het
ouderwetse buurten

Erwin Wilkens
Ik heb dit bordje afgehaald van de
Reynoldstribune, na de laatste officiële wedstrijd
in de Meer, voor de verhuizing naar De Arena.
Het herinnert mij aan een stadion waar ik vanaf
mijn zestiende al kwam.
Ik heb er veel mooie, droevige, maar ook
hilarische momenten meegemaakt. Ik kom
oorspronkelijk uit Gouda, we gingen met een
groep van een man of dertig, familie, vrienden,
jongens met hetzelfde gevoel voor de club naar
de wedstrijden.
We stonden altijd op de F-side, maar schrik daar
niet van, wij gingen niet voor de rotzooi, maar de
sfeer, gezelligheid en het supporteren van die
ene club, onze club: Ajax.
Het stadion de Meer had een bepaalde impact
op mij. Het was een stadion zoals je ook in
Engeland had. De tribune pal op het veld,
waardoor je in direct contact met de spelers
stond. De liefde voor de club kent een enorm
saamhorigheidsgevoel. Dat wij-gevoel heeft mij
gevormd, het heeft me geleerd dat je samen veel
kan bereiken.
Toen mijn zoon bij DOSKO voetbalde vroeg de
vereniging mij bij het jeugdbestuur. Het was
een nieuwe rol voor mij, een openbaring. Ik
bleek wat te vertellen te hebben en vanuit de
jeugdcommissie was dat ook te realiseren, er
werd naar mij, naar ons geluisterd. Samen met
de jeugdcommissie kon ik wat bereiken.
Respect voor ouderen, binnen de lijntjes blijven,
open en eerlijk zijn en daar waar het kan andere
mensen helpen is wat ik heb meegekregen van
mijn moeder. Mijn ouders hadden geen goed
huwelijk en zijn gescheiden toen ik zeventien
was. Als het gaat om saamhorigheid en het
samen zoeken naar oplossingen heb ik van hen
geleerd hoe het niet moet. Dat is misschien ook
de reden dat ik zo aangetrokken werd door het
wij-gevoel bij de supporters van Ajax.

Erwin Wilkens - Lijst Linssen

Ik volgde altijd wel de politiek. Toen Ton Linssen
als wethouder in zwaar weer terecht kwam, wilde
ik van hem zelf horen hoe het zat en ben op hem
afgestapt. Later kwamen we elkaar vaker tegen
en raakten we in gesprek. Mijn assertiviteit en
ideeën moeten hem aangesproken hebben, want
hij vroeg me bij de partij te komen. Ik had het
idee dat Ton me naar waarde inschatte, dat op
zich is al prettig om te ervaren, maar het idee wat
te kunnen betekenen gaf bij mij de doorslag om
op zijn verzoek in te gaan.
Ik ben er trots op dat we met vijf man van
de jeugdcommissie van DOSKO het voor
elkaar gekregen hebben dat het, ondanks de
tegenslagen, nu beter gaat met de club. Dat is
ook wat ik in de politiek wil, ondanks tegenslagen
doelen bereiken.
Bureaucratie kan me frustreren. Het is een lange,
administratieve weg om bij besluitvorming iets
voor elkaar te kunnen krijgen. De lijntjes zijn te
lang, dat kan wat mij betreft korter.
Nu ik eenmaal de stap heb genomen de politiek
in te gaan, wil ik natuurlijk het liefst in de raad
komen.
Hoe dan ook stel ik mezelf ten dienste ten
behoeve van de partij’.

Het wij-gevoel

Lody Kneefel
‘Deze was van mijn moeder, zij was behoorlijk
ziek. In 2014 kreeg ze een hersenstaminfarct.
Van het ene op het andere moment was mijn
moeder mijn moeder niet meer. Ik ben nuchter
en zo heb ik ook tegen deze situatie gekeken. Ik
zag het als een gelegenheid mijn moeder op een
nieuwe manier te leren kennen. Natuurlijk was ik
boos en verdrietig, maar ik heb er voor gekozen
er op een relativerende manier naar te kijken.
Relativeren zit in mijn aard.
Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik vijf was.
Hierdoor werden ze allebei alleenstaand en
bleken ze ondersteuning nodig te hebben, met
name mijn vader had het nodig. Mijn moeder
hertrouwde en vond steun bij haar nieuwe
man, mijn stiefvader. Ze kregen samen twee
kinderen. Elise, de jongste, overleed toen ze
vier maanden oud was aan de gevolgen van
hersenvliesontsteking.
Hoewel mijn ouders (moeder en stiefvader)
elkaar hadden, hadden ze met het verwerken
van dit ongelooflijke verdriet toch ook
ondersteuning nodig. Deze gebeurtenissen
hebben mij al vroeg geleerd dat iedereen wel
een keer ondersteuning nodig heeft.
Mijn persoonlijke betrokkenheid heb ik denk ik
van mijn moeder, mede daardoor heb ik geleerd
hoe ik andere mensen kan helpen.
Tien jaar geleden woonde ik in de jungle van
Rotterdam, ik zag de verpaupering van de wijk. Ik
wilde me actief inzetten om de wijk te verbeteren,
maar door persoonlijke omstandigheden moest ik
afhaken. Ik leerde mijn vrouw kennen en samen
zijn we naar Bergen op Zoom verhuisd. Ik heb
me gefocust op mijn toekomst hier.

Lody Kneefel - Steunpunt Bergen op Zoom

Mijn (stief)vader was penningmeester bij
Steunpunt Bergen op Zoom, na zijn overlijden
ben ik ook bij de partij gegaan.
Mijn kracht zit in PR, dat wil ik gebruiken om
de boodschap van de partij uit te dragen. Mijn
persoonlijke ervaringen maken mij enorm
betrokken.
Hoewel Steunpunt Bergen op Zoom zich
vooral richt op 50+ kan ik me toch vinden in
de standpunten van de partij. Ik wil het scala
verbreden en juist meer jongeren erbij betrekken.
De nonchalance waarmee sommige
onderwerpen worden besproken en bestuurd kan
mij frustreren.
Maak waar, waar je als klein kind achter stond,
wat voor mij inhoudt dat je trots moet zijn op
waar je vandaan komt. In dit geval Bergen op
Zoom.

Iedereen heeft wel een
keer ondersteuning nodig’

Jan Couvert
‘Je hebt tijd om te leven en je leeft om tijd te
hebben. Alles gaat sneller, behalve de tijd. Je
moet kijken wat je kan doen in de tijd die je hebt.
Doordat de wereld steeds kleiner wordt lijkt de
tijd sneller te gaan. Had je vroeger een week
nodig om een antwoord op een telex te krijgen
is men nu verrast dat je na vijf minuten nog niet
geantwoord hebt op een email. Wat was is niet
meer, dat heeft zijn voor- en nadelen, maar je
moet mee met je tijd.
Ik vind ontwikkelingen wel leuk en ben een soort
freak die nieuwe technologieën kan omarmen
en waarderen. Wat zou de volgende stap zijn
en wat is de impact ervan? Het is zonde van
de tijd je druk te maken over de gevolgen van
technologische ontwikkelingen, de tijd gaat dan
tegen je werken.
Ik kijk liever naar hoe je deze ontwikkelingen kan
toepassen in bijvoorbeeld het dagelijkse bestuur.
De reden dat ik politiek actief ben geworden
is dat ik denk dat het belangrijk is niet alleen
vertrouwen te krijgen, maar ook consistent
te zijn. Op een gegeven moment moet je
terugbrengen wat je aan kennis heb mogen
ontvangen. Ik heb veel kennis van de energietransitie en wil deze inzetten in de politiek.
Ik vind het een logische stap.
Ik ben altijd actief geweest als vrijwilliger. Als het
niet gaat zoals je zou wensen, zet je dan in om
er een eigen draai aan te kunnen geven.
Mijn ouders gaven me mee zo sociaal mogelijk
te handelen en je niet aan de rand van de
maatschappij te bevinden. Toon gedrag wat
passend is.
Ik kom uit een sportief nest.
Pas de laatste jaren kan ik mezelf politiek
geëngageerd noemen. Ik zag dat als een
politicus iets meer kennis zou hebben over een
bepaald onderwerp, hij wel wat anders had
geroepen.

Jan Couvert - VVD

Het moet nog blijken of ik een politiek dier ben,
maar ik denk wel dat ik met mijn kennis een
bijdrage kan leveren.
Ik kom uit het bedrijfsleven en misschien zou een
gemeente meer bedrijfsmatig bestuurd moeten
worden. Met name kosten en opbrengst, daar
zit de winst. Geld is hierin niet het doel, maar
het middel. Als je geld zo goed mogelijk inzet
voor de beste doelen, kan dat een samenleving
verbinden en op een hoger plan brengen.
Ik ben er trots op dat ik in mijn eigen omgeving,
zowel persoonlijk als qua werk, als rode draad
heb het verbinden van mensen. Ze op de juiste
plaats kunnen zetten, consistent zijn, zodat een
gezamenlijk doel bereikt kan worden. Ik hoop
dat ik dat in de politiek ook kan inzetten, zodat ik
daar in de toekomst trots op kan zijn.
De traagheid van de politiek kan me frustreren.
Soms liggen er kansen die niet op tijd gepakt
kunnen worden, omdat er te lang en te veel over
gedebatteerd word.
Door mijzelf op de lijst te laten zetten heb ik me
beschikbaar gesteld als raadslid. Ik denk dat het
reëel is dat ik vanuit nummer 14 niet zomaar in
de raad kom. Voor mij is het vooral belangrijk
dat mijn kennis gebruikt kan worden om de stad
vooruit te helpen. Het gaat niet om de positie,
maar dat de juiste kennis en kunde maximaal
wordt ingezet’.

Kijken wat je kan doen in de tijd die je hebt

Maarten van ‘t Hof
‘Mijn vader was vrijwillig brandweercommandant
in Barendrecht, toen ik 18 was ben ik zijn
voetsporen getreden. Hulpverlenen rol je in,
maar wordt een levensfilosofie. Je komt in
aanraking met de betrekkelijkheid van het leven
(geluk en pech), het heeft me meer empathisch
gemaakt.
In 1979 programmeerde ik al op mijn eerste
apple-computer, heb ook mensen van apple
mogen ontmoeten. De slogan die ze bezigen
‘Think Different’, past bij mij. Anders kijken, out of
the box.
Ik voel me ook verwant met de levensfilosofie
van de Dalai Lama en zijn manier van tegen
het leven aankijken. Problemen los je op door
anders te denken. Het oplossen van problemen
en creatief zijn voer ik ook door in mijn werk als
programmeur. Wil je een probleem oplossen, dan
moet je eerst de structuur vinden.
Toen ik vanwege mijn leeftijd stopte bij de
brandweer, wilde ik me maatschappelijk blijven
profileren, helpen, er zijn voor mensen. Bij
de brandweer help je mensen een op een,
vaak heel persoonlijk op mini-microniveau. Na
de brandweer wilde ik mijn maatschappelijk
inzichten op een hoger, groter niveau uitvoeren.
Ik koos voor de politieke weg om zo in een keer
meer mensen te kunnen bereiken.
Ik denk dat ik met mijn probleemoplossende
capaciteiten grotere zaken kan overzien. Ik
heb dit geleerd in de loop van de tijd, ervaring
en grijze haren. Ik ben ervan overtuigd dat
de raad de plek is waar wat te bereiken, te
bewerkstelligen is.
Respect en verantwoordelijkheid, voor jezelf,
maar ook voor anderen is wel iets wat ik van mijn
ouders heb meegekregen. Mijn vader was een
vrij denker, de apple-slogan bestond toen nog
niet, maar had binnen zijn tijdsgeest op hem van
toepassing kunnen zijn.

Maarten van ’t Hof - VVD

Veel levenslessen en -visie heb ik vooral
van mijn vader en opa meegekregen:
compassie, integriteit, vrijdenken,
verantwoordelijkheidsgevoel, werk-ethos en
levensgenieten.
Ik ben trots op het proces binnenstad, het
aanzetten en initiëren van het raadsvoorstel
‘Aanpak Binnenstad’.
Het kan me frustreren wanneer mensen soms
de stukken niet, of niet goed lezen en daardoor
het debat niet over de inhoud, maar over kreten
gaat.
Het is mijn ambitie de komende vier jaar de juiste
beslissingen te nemen voor Bergen op Zoom en
mooie dingen te kunnen doen. Daarnaast wil ik
archeologie nog meer op de kaart zetten’.

Anders kijken, out of the box

Auri Peters

Auri Peters – BSD

‘Mijn moeder heeft me geleerd dat je niet alleen
op de wereld bent en je bijdrage moet leveren
naar je eigen talent. Mijn moeder was sociaal
actief en kwam op voor de weerlozen, zij deed
het op haar manier, met haar talenten. Ik wil het
op mijn manier doen, met mijn talenten.
Ik heb in veel besturen gezeten en kwam
daardoor in aanraking met politiek. Ik raakte
gefascineerd door de manier van besluitvorming,
soms op positieve, dan weer op negatieve wijze.
De politieke wereld is een bijzondere wereld, met
eigen tradities en een eigen taal. Ik bedacht me
destijds dat dit beter zou kunnen en als je denkt
dat je het beter kan, moet je het doen. Ik denk
dat mijn talent zit in het zien van de hoofd- en
bijzaken.
Ik ben sinds de zomer van 2015 actief in de
Bergse politiek. Ik kwam in Bergen op Zoom
wonen en wilde de stad leren kennen. Dit deed
ik door geregeld op de publieke tribune van de
gemeenteraadsvergaderingen te zitten.
Na deze vergaderingen raakte ik in gesprek,
waardoor ik meer en meer in de politiek gezogen
werd en mee wilde doen.
Ik ben trots dat ik me in de aparte biosfeer van
het politieke wereldje kan bewegen, verbindingen
kan leggen, dat ik het kan. Hierdoor kan ik
onderwerpen die me aan het hart liggen onder
het voetlicht brengen.
Het kan me frustreren dat tijdens vergaderingen
de punten en de komma’s soms zoveel tijd in
beslag nemen dat er weinig over blijft voor wat er
wel toe doet’.

Je bijdrage leveren
naar je eigen talent

Paul Schut

Paul Schut – GBWP

‘Als je 5 jaar vrijwilliger bent bij
Kindervakantiespel (Halsteren), krijg je deze
beker, ik ben inmiddels al veel langer bij de
vereniging en heb ook een bokaal, maar dat
vond ik wat veel om mee te nemen.
Je krijgt na 5 jaar ‘maar’ een beker, maar in
feite krijg je zoveel meer, zoals voldoening en
vriendschap,
ik heb zelfs mijn vrouw hier ontmoet.
Ik zet me vrijwillig in voor meer verenigingen in
de rol van voorzitter.
De wil je in te zetten voor de samenleving heb
ik van mijn ouders gekregen. Mijn moeder zette
zich ook in als vrijwilliger, onbewust heb ik haar
voorbeeld gevolgd, zoals ik nu al zie dat mijn
zoontje van 4 op zijn manier mijn voorbeeld
volgt.
Mijn moeder zei:”Als je het kan en er plezier in
hebt, waarom niet?”.
Een vrijwilliger geeft directe hulp, in de politiek
is de invloed die je kan uitoefenen om iets te
bereiken groter. Voor mij was het 8 jaar geleden
dan ook een logische stap om in de Bergse
politiek te gaan.
Ik zag het niet als een opstap, wel als een
mogelijkheid meer kansen te benutten.
Mijn kracht (en tegelijk zwakte) is mijn sociale
en empathische kant. In de acht jaar dat ik nu
politiek actief ben heb ik veel geleerd en zal
nog veel leren om hierin sterker te worden om
in staat te zijn de doelen te bereiken die ik voor
ogen heb.
Mijn ambitie is in de raad te blijven, vanuit die
positie kan ik nauw in contact blijven met de
mensen en kan ik me ook blijven richten op wat
meer gedetailleerde, kleinere problematiek.’

Ik ben onderweg naar
sterk en ga nog veel leren

Anette Stinenbosch

Anette Stinenbosch – CDA

‘Dit kruisje kreeg ik in 1980 als cadeautje van
mijn man. Ik ben er trots op katholiek te zijn.
Het geloof heeft mij gevormd, het heeft me altijd
weten te raken.
Je ziet en weet dat iedereen kwaliteiten heeft
waardoor iedereen speciaal is, iedereen telt en
doet ertoe. Het geloof heeft mij meegegeven dat
je wat kunt betekenen voor de mensen om je
heen,
het gevoel ervaren dat je er nooit alleen voor
staat, dat er altijd hoop is. Dit is mijn basis.
In Rotterdam heb Ik economie gestudeerd en
ben later met mijn gezin voor langere tijd in het
buitenland geweest. Hierdoor heb ik andere
culturen gezien en ervaren. Ik leerde daardoor
anders te kijken, meer begrip te krijgen voor het
waarom en minder snel te oordelen. Mijn blik is
hierdoor verbreed, het heeft me verrijkt. Het heeft
me nieuwsgierig gemaakt.
Ik heb nooit de ambitie gehad de politiek in te
gaan, maar soms lopen dingen zo en het contact
met mensen geeft mij tomeloze energie.
Het project ‘Waarderend vernieuwen’
(Jouwtoekomstverhaal) geeft mij een trots
gevoel. Vanwege het ‘samen iets bereiken’, het
daadwerkelijk luisteren naar elkaar.
Ik kan het frustrerend vinden dat het in de politiek
soms om de persoon en niet om de zaak gaat.
Het kan dan lastig zijn je dan niet mee te laten
slepen en een pas op de plaats te maken.
Mijn wens is dat alle mensen ervaren dat de
gemeente er voor hen is!’

Het gevoel te ervaren
nooit alleen te zijn

Han Verbeem
‘Dit horloge is delicaat, aan de buitenkant is het
versleten, het heeft een hoop meegemaakt en
toch geeft toch het nog de tijd aan.
Cultuurhistorie is belangrijk voor mij en ik wil
me inzetten voor dat behoud. Er wordt te veel
opgeofferd voor de betrekkelijke vooruitgang,
die naar een paar decennia al achterhaald
is. Die opoffering slaat niet alleen een gat in
bijvoorbeeld historische stenen, maar ook in een
gemeenschap.
Ik ben opgevoed met tradities, het verleden in
bruikleen voor de toekomst en het idee dat je
bent waar je vandaan komt.
Naast geschiedenis hou ik van taal, ik had een
10 voor taal, journalistiek was hierdoor een
logische keuze. De heroïek van het ontdekken,
dingen kunnen zien die anderen niet zien in oude
en recente geschiedenis, dat trok mij aan.

Han Verbeem – PvdA

Het politieke spel is iets wat je moet leren. Niet
perse voor de winst gaan, maar ook kunnen
incasseren, realiseren dat verlies soms nodig
is om verder te kunnen gaan en een lange adem
hebben.
Ik ben met name trots op de aanpak van de rente
voor de bijstandsgerechtigde en het behoud van
de vestingmuren in de nieuwbouwwijk.
Het frustreert me dat belangen worden
verkwanseld aan de commercie.
Mijn ambitie is wethouder worden. In het
stadsbestuur kan je het meest bereiken’.

Voor mijn studie liep ik stage bij het ‘Vrije Volk’
in Rotterdam en kwam ik in aanraking met
het ‘rode’ geluid. Mijn politieke inzet werd pas
werkelijk in gang gezet door de gebeurtenissen
op 11 september 2001 (nine-eleven). Ik wilde
geen toeschouwer meer zijn.
Ik heb meegekregen dat je jezelf altijd in de
spiegel moet kunnen kijken. Er moet altijd
iemand zijn die weet hoe het kwam. Als je het
kunt zien, kun je het ook veranderen. Ik wil
degene zijn die mensen wakker houdt. Strijden
voor mensen die het nodig hebben en het
behoud van cultuurhistorie die dreigt verloren te
gaan.
Ik wilde mijn strijdlust, sociale hart en kennis
gebruiken om dingen te gaan bereiken via
het politieke pad. In de politiek worden de
keuzes gemaakt en lokaal sta je dichterbij de
samenleving.

Je bent waar je vandaan komt

Eric Verbogt

Eric Verbogt – CDA

‘Ik ben geboren in halsteren, ik heb er mijn gezin
gesticht. Mijn hele geschiedenis ligt in Halsteren,
ik heb een Halsters hart, door Halsteren ben ik in
de politiek gerold.
Ik ben begonnen in de dorpsraad. Ik wilde me
inzetten voor het dorp, met name het behouden
van het dorpse karakter. Ik zou het jammer
vinden als Halsteren een wijk van Bergen op
Zoom wordt. De identiteit moet, wat mij betreft,
behouden blijven. Ik hou zoveel van Halsteren
dat ik mijn te grote container niet wil inruilen voor
een kleinere, omdat het oude logo van Halsteren
nog op mijn container staat. Ik had, heb en zal
hier alles hebben.
Als ik vroeger bij mijn opa en oma logeerde
vertelde zij verhalen over de oorlog, ik genoot
van de verhalen, van de gezelligheid van het
samen vertellen. Alle bijnamen kwamen voorbij,
van velen kenden we niet eens de echte namen.
De geschiedenis, de kleinschaligheid van het
dorpse, het elkaar kennen, het vriendelijke, het
idee van ‘samen’, dat is voor mij belangrijk, maar
ook het dorpse karakter qua uiterlijk: gebakken
pannen, stenen en klinkers, leibomen en hier
en daar een vogeltje. Ik zou best terug in de tijd
willen reizen, gewoon om precies te kunnen zien
hoe het was en dan weer terug naar deze tijd.
Wat oud is is niet per se slecht, wat goed is hoef
je niet te vervangen.
Ik ben trots op “het Receptenboek, het dorpse
Halsteren” wat ik gemaakt heb om het dorpse
karakter van Halsteren te behouden en
versterken.
Het kan me frustreren dat er zoveel geld wordt
weggegooid en het niet effectief wordt ingezet.
Je kan met minder geld meer bereiken.
Mijn ambitie is ooit wethouder te worden, maar
nu nog niet, eerst maar eens mijn strepen
verdienen als raadslid’.

Ik had, heb en zal hier alles hebben

Souhail Soutou
‘Op deze harde schijf staan afbeeldingen en
documenten van projecten voor burgers die ik
heb gedaan en nog wil gaan doen, in Nederland
en Marokko. Het staat vol met fijne, maar ook
moeilijke herinneringen. Het is letterlijk mijn
geheugen, het geeft mij de houvast, kracht en
koers te om verder te gaan.
Ik ben in 1993 naar Nederland gekomen om
kinderpsychologie te studeren in Rotterdam. In
1996 ben ik in Bergen op Zoom komen wonen.
Ik zag een kloof tussen burgers en hun wijk, ik
miste de verbinding van de burgers met hun wijk.
We hebben niet veel nodig om die kloof kleiner te
maken. We hebben slechts tijd en geduld nodig
om elkaar te accepteren. Het is mijn droom dat
de buren mijn droom begrijpen en zij op hun
beurt weer de droom van hun buren begrijpen.
Ik voel me betrokken bij deze cultuur, omdat ik
eraan deelneem, ik voel me veilig, prettig en
welkom in Bergen op Zoom. Het moet opgepakt
worden voor een volgende generatie. Ik zie mijn
betrokkenheid als een overdracht.
Ik zou er een start voor kunnen zijn, het begint
immers altijd bij jezelf. Ik denk dat de angst
voor vooroordelen ons ervan weerhoudt om
met elkaar in contact te komen. We willen vaak
hetzelfde zeggen, maar brengen het anders.
Ik ben altijd al actief geweest, het zit ook in mijn
bloed. Ik ben liberaal opgevoed en mijn vader
is drie keer wethouder geweest in Marokko. Ik
ben grootgebracht met het idee dat je eigen
mening telt. Je mag een visie hebben, maar hou
je medemens in het vizier, blijf in contact. Bewaar
de rust, want vanuit de hoedanigheid kun je
breder denken.

Souhail Soutou – GBWP

Ik ben er trots op dat ik, ondanks spanningen op
wereldniveau, steeds meer lokale betrokkenheid
zie.
Het kan me irriteren dat men in de politiek
vastloopt op oude dossiers, wat nieuwelingen
kan tegenwerken. Het oud zeer haalt de kwaliteit
weg.
Mijn ambitie is doorgaan en in de raad komen.
Ik wil niet wethouder worden, ik ken hierin mijn
grenzen en ben in de raad beter op mijn plaats.
Aanhoren, bekijken, analyseren en bespreken’.

De houvast, kracht en koers
om verder te gaan

Meino Dam

Meino van Dam – Lijst Linssen

‘Ik ben veertig jaar politieagent geweest,
waarvan zestien jaar bij de M.E. In die jaren
werden met de jaarwisseling in Den-Haag
ingezet bij de oudejaarsrellen. In een van die
jaren kregen we deze wapenstok met de tekst:”...
en toch is de mond je beste wapen!”. De M.E.
wordt pas ingezet als praten voorbij is. Ik vond
het mooi en inspirerend dat we die als M.E.-ers
juist kregen.

Ik ben er trots op dat ik ongelooflijk mooie
onderwerpen vanuit mijn vakgebied in goede
brieven heb aan kunnen bieden aan het college,
waar ze wel wat mee moesten doen en gedaan
hebben.

Ik ben lang wijkagent geweest, waarvan zes
jaar in het Centrum. Ik noemde mezelf wel eens
gekscherend de sherrif van het centrum.
Ik had een band met de ludieke rol van Steketee.
Het respect en de veiligheid voor deze rol van
Steketee voelde ik zelf ook.
Niet per se de boevenvanger zijn, maar juist
verbinden. ik had het idee dat ik het beter kon
met mijn mond, dan met mijn handen.

Het is mijn ambitie weer herkozen te worden, het
gaat me steeds beter af en ik ben nog niet klaar.
Ik wil dit nog vier jaar doen en dan stoppen. Wat
mij betreft moet het geen oude mannenclub
worden’

Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel,
misschien komt dat omdat ik met christelijke
normen en waarden zoals respect, vertrouwen
en verdraagzaamheid ben opgevoed. Ik heb mijn
kinderen dezelfde waarden meegegeven, maar
niet vanuit de christelijke traditie.
Toen ik het einde van mijn politie-carrière
naderde werd ik benaderd de politiek in te
gaan. Ik was altijd uitvoerend bezig met
het verordeningen die onder andere in de
gemeenteraad bepaald werden.
Of ik het er nu mee eens was of niet, ik moest ze
uitvoeren. In de raad zou ik mijn mond als wapen
kunnen gebruiken om verordeningen te bepalen
waar ik het wel mee eens zou zijn.
Als wijkagent kon ik niets aan dingen doen,
als raadslid wel, ik kan helpen het beleid te
veranderen. Ik breng ervaring en expertise
mee en realiseer me dat ik nu zoveel meer kan
bereiken.

Het kan me wel eens frustreren dat de mond wel
eens oneigenlijk, kwetsend en cynisch gebruikt
wordt.

...en toch is de mond
je beste wapen!

Rian Govers-Gabriels
‘Ik ben geboren en getogen in Steenbergen,
het buitengebied. Mijn vader was agrariër, we
leefden in de polder waar water van groot belang
is. Soms is er te veel, soms veel te weinig. Van
al het water is maar 1% zoetwater, het is onze
primaire levensbehoefte.
Nut en noodzaak is ons met de paplepel
ingegoten, vooral dat van het water. Toen ik een
jaar of tien was, was het in de zomer zo nat dat
we niet met de machines op het land konden. De
soldaten moesten helpen met het binnenhalen
van de oogst, dat heeft enorme indruk op me
gemaakt. Water is altijd een issue, je kan er niet
te laconiek over denken, het is van levensbelang.
Als je altijd wat te klagen of zeggen hebt ga je
kijken waar het besloten wordt; in de raad. Vijf
jaar geleden ben ik op de tribune gaan zitten bij
de gemeenteraad, na de vergadering raak je in
gesprek en zodoende ben ik bij de VVD terecht
gekomen.
Mijn vader wilde zijn kinderen behoeden
voor kritiek die je kan ontvangen als je een
bestuurlijke functie hebt. Toch hebben mijn
ouders ons ook een enorm plichtsbesef
meegeven. Zo afhankelijk van het water zijn
maakt het plichtsbesef om alles er aan te kunnen
doen wat nodig en mogelijk is alleen maar groter.
Zie hier mijn plicht.
Mijn glas is altijd halfvol, zo ben ik ook opgevoed.
Pluk de dag nadat je voor morgen hebt gezorgd.
Ik ben trots dat ik het buitengebied op de kaart
heb weten te zetten.
Ik kan het frustrerend vinden dat er nog veel
over in plaats van met belanghebbenden wordt
gesproken.

Rian Govers-Gabriels – VVD

Mijn ambitie is weer met voldoende stemmen in
de raad te komen. Daarnaast zou ik graag meer
vrouwen in de politiek zien. Ze mogen me niet
alleen kiezen, omdat ik vrouw ben, maar het
moet wel een afspiegeling van de maatschappij
zijn.
Om met de woorden van Els Borst te spreken:
‘Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen
over te laten”’.

Pluk de dag nadat
je voor morgen hebt gezorgd

Toine van Steenpaal
‘Ik ben geboren en getogen in Steenbergen,
het buitengebied. Mijn vader was agrariër, we
leefden in de polder waar water van groot belang
is. Soms is er te veel, soms veel te weinig. Van
al het water is maar 1% zoetwater, het is onze
primaire levensbehoefte.
Nut en noodzaak is ons met de paplepel
ingegoten, vooral dat van het water. Toen ik een
jaar of tien was, was het in de zomer zo nat dat
we niet met de machines op het land konden. De
soldaten moesten helpen met het binnenhalen
van de oogst, dat heeft enorme indruk op me
gemaakt. Water is altijd een issue, je kan er niet
te laconiek over denken, het is van levensbelang.
Als je altijd wat te klagen of zeggen hebt ga je
kijken waar het besloten wordt; in de raad. Vijf
jaar geleden ben ik op de tribune gaan zitten bij
de gemeenteraad, na de vergadering raak je in
gesprek en zodoende ben ik bij de VVD terecht
gekomen.
Mijn vader wilde zijn kinderen behoeden
voor kritiek die je kan ontvangen als je een
bestuurlijke functie hebt. Toch hebben mijn
ouders ons ook een enorm plichtsbesef
meegeven. Zo afhankelijk van het water zijn
maakt het plichtsbesef om alles er aan te kunnen
doen wat nodig en mogelijk is alleen maar groter.
Zie hier mijn plicht.
Mijn glas is altijd halfvol, zo ben ik ook opgevoed.
Pluk de dag nadat je voor morgen hebt gezorgd.
Ik ben trots dat ik het buitengebied op de kaart
heb weten te zetten.
Ik kan het frustrerend vinden dat er nog veel
over in plaats van met belanghebbenden wordt
gesproken.

Toine van Steenpaal – Lijst Linssen

Mijn ambitie is weer met voldoende stemmen in
de raad te komen. Daarnaast zou ik graag meer
vrouwen in de politiek zien. Ze mogen me niet
alleen kiezen, omdat ik vrouw ben, maar het
moet wel een afspiegeling van de maatschappij
zijn.
Om met de woorden van Els Borst te spreken:
‘Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen
over te laten”’.

We hadden samen lol in dit spel

Betsy de Kock
‘Ik heb iets met glas, dat had ik als kind al. Mijn
fascinatie voor glas begon toen een glasblazer
op de lagere school een demonstratie kwam
geven.
Ik vond het magisch. Glas is transparant,
doorzichtig en op meerdere kanten te bekijken.
Het is tijdloos, spreekt iedereen wel aan en is
daardoor altijd wel op zijn plek. Het verwondert,
de verwondering die een kind kan hebben is bij
mij nooit verloren gegaan.
De Kiwi, die op innovatieve manier in het glas
is gemaakt staat voor Nieuw-Zeeland, wat weer
staat voor het andere eind van de wereld. Ik
ben ooit in Nieuw-Zeeland geweest, toen ik bij
aankomst naar huis belde om aan te geven dat
alles goed was gegaan, voelde thuis zo dichtbij.
Bijzonder dat we door moderne communicatie,
ondanks een enorme afstand toch zo nader
kunnen zijn. Communicatie is erg belangrijk voor
mij, ik breng graag een boodschap over, daar zit
mijn talent.
Mijn vader schreef liedjes met een boodschap,
de refreinen konden we samen zingen, het
verbond.
Het idee samen iets moois te maken gaf mij een
kick. Mijn vader was van lief en leed, hij stond er
op het moment dat mensen iets nodig hadden.
De kracht van het samen zijn, samen doen staat
hoog in het vaandel bij mijn familie. We woonden
allemaal dichtbij elkaar, dat heeft mij gevormd.
Mijn maatschappelijke engagement is ontsproten
uit die familiaire betrokkenheid. Er is altijd een
vangnet, dat wil ik zijn. Mijn vader droeg bij
op zijn manier, door zijn liedjes en actief te
zijn in het verenigingsleven. Ik zet me ook in
voor (sport)verenigingen, maar voelde toch de
behoefte de lat wat hoger te leggen. Hoe kan
ik er meer uithalen? Bij een vereniging loop je
tegen grenzen aan waarbij je de overheid nodig
hebt. Door in de lokale overheid actief te zijn kan
ik meer.

Betsy de Kock – GBWP

Ik ben er trots op dat ik de sprong in het diepe
heb gemaakt en mezelf de kans heb gegeven te
groeien en de weg te vinden in de politiek.
Het kan frustrerend zijn dat het verleden je soms
in de kuiten bijt. Je loopt soms tegen zaken aan
die gebeurd zijn, waar je mee moet omgaan.
Een uitdaging, maar soms ook frustrerend.
Mijn ambitie is na mijn eerste periode natuurlijk
een tweede periode in te gaan en nog meer te
leren en focussen op onderwerpen waar mijn
talenten het beste uitkomen. Ik ben er niet voor
even, ik ben er voor de lange duur. Ik streef
ernaar mijn boodschap door middel van goede
communicatie nog duidelijker te maken’.

Verwondering die een kind kan hebben
is bij mij nooit verloren gegaan

Rik Simons
Ik heb de VR-bril meegenomen als symbool
van de kansen en mogelijkheden die er nu en
in de toekomst zullen zijn. Mijn passie ligt bij
vooruitstrevende technologie en ik ga daarmee
graag aan de slag. Wat ik zo mooi vind aan VR
(Virtual Reality) is dat alles denkbaar is. Als
persoon kijk ik graag naar een toekomst waarin
alles mogelijk is, zowel op persoonlijk vlak, als in
de wereld om mij heen.

Rik Simons – GBWP

Omdat mijn politieke ervaring zo pril is, ken ik
nog geen frustraties hierin, wel ben ik bang dat
we als stad kansen laten liggen Bergen op Zoom
op de kaart te krijgen.
Mijn ambitie is in de raad te komen en mee
beslissen, ik wil hierin ervaring opdoen en
groeien’.

Voor mijn opleiding leisure (vrijetijd) management
schreef ik een scriptie over de bioscoop in
Bergen op Zoom en een essay over de toekomst
van de cinemasector. Ik heb hiervoor Evert
Weijs geïnterviewd en kwam in gesprek met
zijn fractie. In eerste instantie hebben ze me
uitgenodigd vaker te komen, later om me bij de
partij te voegen. Ik heb er best een tijdje over
nagedacht, het leek me leuk, ik had er affiniteit
mee en langzaam aan begon ik er meer in te
groeien. In het voorjaar van dit jaar heb ik de
beslissing genomen bij de partij te gaan.
Het feit dat ik zo trots ben op Bergen op Zoom
en niet wil dat het een stipje op de kaart naast
Roosendaal is, heeft voor mij de doorslag
gegeven me politiek in te willen zetten. Ik zie
mogelijkheden de stad een trekpleister te maken
d.m.v. vooruitstrevende leisure, Hoewel ik van
zekerheid en stabiliteit in mijn omgeving hou, is
toch het zoeken naar mogelijkheden en creëren
van kansen waar het bij mij om gaat. Mijn hart
gaat sneller kloppen als ik dingen voor elkaar
krijg. Ik kan niet gelukkig zijn als ik mijn ambities
niet kan nastreven.
Ik ben trots dat ik in de Social Media Commisie
van de partij zit. Ik heb de kans mogen grijpen de
partij te laten zien wat hierin mogelijk is en mag
het uitvoeren met het team.

Alles is mogelijk

Carlo van den Aarsen
‘Skateboarden emancipeert.
Ik ben opgegroeid in Halsteren, we hadden
destijds geen skatepark. Met vrienden creëerde
we baantjes van alles wat bruikbaar was. Als
het er niet was gingen we het zelf regelen. Later
hebben we samen met Ad van de Vrede een
skatepark in Halsteren gerealiseerd, ik was
toen jaar of vijftien. Skateboarden doe je vooral
samen, van elkaar leren, samen schanzen,
ramps en kikkers maken. Als het lukte en werkte
gaf dat energie om nog meer te maken en
zoeken naar nieuwe plekken en mogelijkheden.
Je hebt er creativiteit voor nodig.
Skateboarden heeft me geleerd dat je met
samenwerken dingen kan bereiken.
Ik geloof in de kracht van mensen. Ik heb van
mijn ouders meegekregen dat je tevreden kan
zijn met wat je hebt. Mijn vader zei vaak: “Een
dure auto moet ook gewoon wachten voor het
stoplicht”. Daarnaast brachten ze me bij niet
met de meute mee te gaan, denk zelf en wees
kritisch. Mijn ouders hadden het prima en waren
daar tevreden mee, maar zagen wel wanneer
anderen het moeilijk hadden. Solidariteit staat
hoog in hun en in mijn vaandel.
Tijdens de geschiedenisles op het Moller
behandelde mijn geschiedenisleraar Jacques
Bakx de Russische geschiedenis, hij kon er
heel gepassioneerd over vertellen. Niet per se
het communisme, maar de mobiliteitskracht
tijdens de Russische Revolutie om de
levensomstandigheden te verbeteren, daar zag
ik herkenning in. Ik was boos op de ongelijkheid
in de maatschappij, zij waren destijds ook boos,
maar zette die woede om in constructieve actie.
Het inspireerde mij om ook mijn boosheid te
converteren naar hoop en actie.
Ik zag een alternatief voor de steeds grotere
ongelijkheid in de wereld. Toen was ik nog naïef,
ik ben me er steeds meer in gaan verdiepen.

Na even cultureel maatschappelijke vorming
gestudeerd te hebben (ik wilde sociaal werker
worden), ben ik politicologie gaan studeren. Ik
kwam in aanraking met de grote werken van
o.a. Marx, Lenin en Chonsky, het heeft me
geïnspireerd. Ik vond mezelf een socialist, wat
mij betreft is een socialist iemand die de theorie
in praktijk wil brengen door onderzoekend te
zijn, met mensen in gesprek te gaan en samen
het probleem aan te pakken. Voor mij was het
dus een logische stap me aan te sluiten bij een
socialistische partij en in actie te komen.
Ik ben trots op de manifestatie ‘Vluchtelingen
Welkom’, die ik met een groep vrienden (VESTA)
heb georganiseerd. Het ‘samen’ zorgde ook
hier weer voor het neer kunnen zetten van iets
belangrijks.
De onwetendheid van mensen, het gebrek aan
zelf denken, het klakkeloos overnemen van
feiten die geen feiten zijn, kan me frustreren.
Het is mijn ambitie de komende vier jaar
spreekbuis voor mensen te kunnen zijn in de
raad, het liefst met zoveel mogelijk mensen van
mijn partij’.

Carlo van den Aarsen - SP

Met samen werken
kun je dingen bereiken

Maarten van eekelen
‘De duif staat voor vrede, saamhorigheid,
liefde voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
Het is mijn referentiekader waarom ik sociaal
maatschappelijk betrokken ben.

Ik voelde me daar prettig bij en ontwikkelde me
als persoon. Ik leerde dat overal tegen zijn niet
vruchtbaar is en we alleen wat kunnen bereiken
door samen te werken.

Ik ben duivenliefhebber van kinds af aan, dat
heb ik overgenomen van mijn vader. Mijn ouders
hadden een café op de Kladde (Lepelstraat), ik
ben in het café geboren. De duivenvereniging
was bij ons in het café gevestigd. Op vrijdag
werden de duiven ingekorfd, ‘s zaterdags werden
de klokken gezet en op zondag was het wachten
op de duiven en het lichten van de klokken.
Naast de duivenvereniging was ook de vakbond
KAB (Katholieke Arbeiders Bond) bij ons
gevestigd. Voor je veertiende mocht je niet in het
café komen. Als er iemand te veel gedronken
had, nam mijn moeder die persoon mee naar
de keuken. Mijn broer en ik zaten dan onder de
keukentafel en hoorde de schrijnende verhalen
aan, het greep me aan. Ik begreep misschien
niet alles wat ze zeiden, maar wel dat er iets niet
klopte. Op mijn veertiende werd ik aspirant lid
van de bond, ik werd gedreven door de interesse
van mijn ouders en de gesprekken over sociale
ongelijkheid in de maatschappij, die aan de
keukentafel gevoerd werden. Eerlijkheid en
rechtvaardigheid waren terugkomende thema’s.

Na het wethouderschap (2011) heb ik bewust
afstand genomen, om te voorkomen dat ik een
betweter zou worden. In 2014 ben ik toch weer
met voorkeurstemmen in de raad gekomen.

Na mijn diensttijd ging ik werken en maakte
mijn ouders mij lid van de bond (in die tijd werd
je geen lid, je werd het gemaakt). Eigenlijk
was ik op die leeftijd overal tegen, maar mijn
broer, die al actief was en raadslid werd, wist
mij te overtuigen me ondersteunend politiek
in te zetten. Toen mijn broer overleed heeft
de partij mij gevraagd zijn plaats in te nemen.
Hoewel de eerste maanden natuurlijk emotioneel
waren, heeft het mij, achteraf gezien, wel de
mogelijkheid gegeven bestuurlijk bij te dragen.

Maarten van Eekelen - GBWP

Ik ben trots op de realisatie van het poppodium.
De ongelijkheid waarvoor ik jaren terug de
politiek ben ingegaan is er nog steeds, dat kan
me frustreren. Er is bijvoorbeeld veel gepoogd
het analfabetisme op te lossen, maar er is
vandaag de tijd nog steeds laaggeletterdheid.
Het is nog steeds mijn ambitie het sociale
domein, de leefbaarheid beter te maken’.

Mijn referentiekader waarom ik
sociaal maatschappelijk betrokken ben

Sahin Ergec
‘Mijn opa en oma zijn in de jaren zestig vanuit
Turkije naar Nederland gekomen om een beter
leven te kunnen organiseren voor hun kinderen
en kleinkinderen. Het feit dat ze het lef hadden
zo’n grote stap te zetten heeft mij altijd enorm
geïnspireerd.
Mijn opa was een imam en sociaal geëngageerd,
hij was een hele goede verteller en wist mensen
bij elkaar te brengen. ik heb veel over die tijd
gehoord, maar het niet bewust meegemaakt. Ik
ben mijn opa dankbaar dat ik de derde generatie
ban en hij de weg voor mij heeft geplaveid.
De betekenis die hij voor mij heeft, wil ik ook
voor mijn kinderen en hun generatie zijn, ik wil
eenzelfde herinnering en indruk achter kunnen
laten.
Binnen de Turkse gemeenschap zag ik mensen
worstelen, mijn opa hielp op zijn manier.
Mijn leraar geschiedenis op ‘t Rijks, meneer
Verkaik leerde mij in welke mate politici invloed
konden uitoefenen op de maatschappij. Vanuit
de geschiedenis kon hij voorbeelden noemen die
wel interessant waren, maar ook voorbeelden
waren van hoe het niet moest. Zo was ik
gefascineerd door de tweede wereldoorlog. Hij
kon ook over positieve voorbeelden vertellen
zoals de ontwikkeling van de democratie in
Nederland. De politieke invloed zag ik als
voertuig om op een positieve manier dingen
lokaal te kunnen realiseren.
Wat mijn opa mij meegaf en ik op mijn beurt
mijn kinderen weer wil meegeven is het belang
van ontwikkeling. Alles faciliteren, zodat zij eruit
kunnen halen wat zij willen.

Sahin Ergec – PvdA

Voor het politieke spel, wat ik vaak leuk vind,
heb je een zeker hang naar macht nodig om te
overleven en doelen te kunnen bereiken. Ik vind
het spel niet leuk als het aan je principes komt.
Ik ben zonder twijfel trots op mijn inbreng op de
uitkomst van vluchtelingenopvang Bergen op
Zoom.
In de politiek heiligt het doel nogal eens de
middelen, ook ik heb me daartoe wel eens laten
verleiden, dat past niet bij me.
Het is mijn ambitie ooit staatssecretaris van
ruimtelijke ordening te worden (minister mag
ook). Eerst richt ik me op mijn persoonlijke
carrière en ambities’.

De knuffelbeer symboliseert
mijn kinderen en de
toekomstige generatie

Abdelaziz Danjaoui
‘Het hele leven draait om water. Bron van leven,
tachtig procent van de mens bestaat uit water.
In de Koran staat: “Hij is het die de hemelen en
de aarde in zes dagen geschapen heeft, terwijl
Zijn troon boven het water was”.
Het woord ‘water’ komt meer dan zestig maal
voor in de Koran.
Geloof is belangrijk voor mij. Een goede
moslim moet het goede voorbeeld geven.
Verdraagzaamheid en liefde zijn belangrijke
zaken.
Het is niet alleen het geloof wat water belangrijk
voor mij maakt, ik ben civiel ingenieur,
gespecialiseerd in waterbeheersing.
In mijn jeugd in Marokko woonden we dicht bij
de zee, met de zee is mijn liefde voor water
begonnen. Ik ben naar Nederland gekomen
voor mijn studie, ik was toen vierentwintig. Ik
had eerst architectuur gestudeerd, ik was jong
afgestudeerd en ging meteen werken. In mijn
werk kwam ik in aanraking met waterprojecten
die mede door Nederlandse ingenieurs
gerealiseerd werden. Ik zag de enorme kennis,
wat mij motiveerde om in Nederland te gaan
studeren.
Tijdens mijn studie observeerde ik de
maatschappij, met name het contrast tussen
Nederlandse en Marokkaanse jongeren. Ik
had zelf nergens last van, maar zag wel de
worsteling die anderen hadden met hun identiteit.
In die tijd zag ik Paul Rosenmöller op tv en was
gecharmeerd van zijn bevlogenheid. Ik was
politiek zoekende en zijn boodschap raakte me.
Ik heb zelfs nog campagne voor hem gevoerd.
Mijn vader was politiek actief door mijn oom, die
meerdere jaren wethouder was in Marokko, te
helpen en ondersteunen met zijn campagne.

Abdelaziz Danjaoui – PvdA

Hij was betrokken. We spraken thuis over
politiek, mijn vader kon daar heel constructief in
zijn. Hij kon vertellen over zijn vader die tijdens
de oorlog in het Franse verzet had gezeten. Mijn
vader en oom wilde een betere samenleving.
Ik had veel een-op-een gesprekken met mijn
vader, hij was mijn beste vriend, we hadden
een bijzondere band. Hij leerde me geduld en
vertrouwen in mijzelf te hebben.

Door de verharding in de samenleving is de
waardering voor politici minimaal. Het politieke
spel is ook verhard, ik ben bang dat dat in de
toekomst alleen maar erger wordt, dit komt niet
ten goede aan het belang van de burger, dit
frustreert me en kan me boos maken.
Mijn ambitie? Ik ben klaar om ambassadeur te
worden.’.

Van mijn tiende tot mijn achttiende woonde
ik voor school op een internaat in Rabat, het
internaat was vlakbij het paleis. Ik zag de
pracht en praal en het komen en gaan van het
parlement. Ik wist dat ik slim was en zuiver
in mijn hart, hierdoor zou ik ooit een koning
ontmoeten. Ik had het idee in mijn hoofd
gebouwd dat als je het goed doet, je de koning
ontmoet. Mijn droom kwam in 2016 uit toen ik
de hand van Koning Willem Alexander mocht
schudden.
Tijdens mijn studie realiseerde ik me dat ik
niet alleen moest observeren, maar ook moest
bijdragen. Literatuur, medestudenten, de
gesprekken met mijn vader, mijn observaties,
ik had alle ingrediënten verzameld om me in te
kunnen zetten, ik had geen keus, ik moest wel.
Ik ben een wereldburger, met mijn kleur, mijn
charisma en mijn verhaal kan ik juist bijdragen
aan iets bijzonders: Een politiek van liefde.
Los van alle politieke programma’s wil ik
samen kunnen bouwen, niemand uitsluiten een
inclusieve samenleving met gelijke kansen voor
iedereen. Ik continueer op mijn manier de ideeën
en verhalen van mijn vader. Hij is mijn spil en
heeft me aangezet tot mijn inzet in de politiek.
Ik ben trots op de motie die ik ingediend heb en
aangenomen is, waaruit Congres gelijke kansen
is gerealiseerd.

Bron van leven

Hilde Martens-van Gils
‘Mijn vader is twintig jaar geleden overleden,
ik mis hem nog altijd. Hij is zesentwintig jaar
burgemeester geweest in Ossendrecht. Zijn
vader, zijn tweelingbroer en broer waren
ook burgemeester, allemaal zonder politieke
achtergrond. Hij was een echte burgervader,
hield van zijn dorp en zijn burgers.

Ik moest erover nadenken, sprak er met mijn
vader over en begon een beetje mee te lopen.

Ik heb veel van hem geleerd, veel met hem
gepraat. Mijn vader kon heel goed luisteren,
aandacht geven, belangstelling tonen en verdriet
delen. Mijn moeder stond pal achter hem, runde
het gezin en steunde hem.

Na verloop van tijd werd ik toch weer gevraagd
om op de kieslijst te komen. Ik had de tijd
genomen de dood van mijn vader te verwerken,
het ging goed met mijn moeder, mijn kinderen
waren groter, ik was wat ouder en bedachtzamer,
kortom: De tijd was rijp.

Ik werk als maatschappelijk werker en werk
momenteel aan het project “Er op af”. Als
er een zorgvraag is gaan wij er op af. De
eigenschappen die mijn vader had, heb ik ook
nodig voor mijn werk
Al hebben mensen het nog zo moeilijk, al is het
nog zo’n bende, er is altijd wel iets moois te
vinden.
Ik heb geschiedenis gestudeerd en daar ook les
in gegeven. Geschiedenis en staatsinrichting
vond ik altijd heel interessant.
Ik kreeg drie kinderen en in die tijd stopte je dan
met werken, maar ik ben wel vrijwilligerswerk
gaan doen. Vanuit het vrijwilligerswerk ben ik in
het welzijnswerk terecht gekomen. Vroeger wilde
ik eigenlijk al naar de sociale academie, maar dat
vond mijn vader niet goed, nu bevond ik me toch
in het welzijnswerk en voelde ik me er goed in.
Mijn moeder was een lieve, betrokken vrouw
(mijn vader noemde haar Floris Nightingale). Het
voorbeeld van sociaal betrokkenheid en sociaal
inzetten kreeg ik van mijn ouders mee.
Lang geleden belde Jan Dekkers (oud wethouder
CDA) mij met de vraag interesse te hebben in de
politiek.

Hilde Martens-van Gils - CDA

Mijn vader overleed plotseling, waardoor mijn
behoefte me politiek in te zetten weg ebte. Ik
wilde liever mijn tijd gebruiken om mijn moeder te
bezoeken.

Ik ben nieuwsgierig en wil meedenken, niet aan
de zijlijn blijven staan. “Wat kun je er zelf aan
doen?” . Maatschappelijke betrokkenheid is
belangrijk voor me.
Ik ben trots dat ik dak-en thuislozen onder de
aandacht heb weten te brengen, daar is het
afgelopen jaar veel in verbeterd.
De bureaucratische regels kunnen me frustreren,
ik ben meer voor het praktische handelen.
Het is mijn ambitie nog twee jaar in de raad
te zitten en dan het goed overdragen aan een
jongere nieuwkomer’

Hij was een echte
burgervader

Ufuk Cuman

Ufuk Cuman - D’66

‘Voetbalschoenen herinneren mij aan pas
gemaaid gras, een heerlijke geur, als ik dat
ruik komt het kind in mij naar boven. Ik denk
dan aan het moment dat ik op het voetbalveld
sta. het kind in mij heeft geen stress, zorgen of
verantwoordelijkheden. We leven met zijn allen
in zo’n drukke tijd dat we het allemaal wel eens
nodig hebben om dat kind op te roepen. Even
terug bij af, stilstaan, waar kom ik vandaan, waar
ga ik naar toe.

Vanwege mijn studie wilde ik lid worden van
een partij. Misschien niet meteen om actief te
zijn, maar om kennis te maken met het politieke.
Het was een zoektocht. Ik ben van huis uit niet
politiek gekleurd en moest mijn eigen kleur gaan
zoeken. Ik kom uit een relatief conservatief gezin
met conservatieve waarden. Toch sta ik zelf
progressief in het leven.
Met mijn manier van leven en kijken was D’66
een logische keuze.

Ik voetbal al twintig jaar, het heeft veel invloed
op mijn leven en ontwikkeling gehad. Ik sta in
het leven zoals ik ook in het veld sta. Ik ben altijd
spits geweest, je moet dan geduldig zijn, kansen
creëren, opportunist zijn en soms meer doen dan
van je gevraagd wordt. Een spits wil ook altijd
graag scoren. Op het juiste moment het juiste
doen. De drang om er wat van te maken.

Ik ben nooit heel actief geweest, maar ging wel
naar bijeenkomsten en ben me meer en meer
gaan verdiepen. Bij de vorige verkiezingen
heb ik aangegeven me verkiesbaar te willen
stellen. Ik zag te weinig diversiteit in de raad qua
achtergrond en leeftijd. Ik zag mezelf als een
goede invulling hiervoor. Vanuit mijn studie wist
ik dat ik een bijdrage kon gaan leveren.

Mijn vader zei altijd; “Als je het niet kan is het
geen probleem, maar als je er niet je best voor
doet wel”. Hard werken was belangrijk in mijn
opvoeding, maar ook goed zijn voor elkaar
en elkaar helpen. Geef meer dan je neemt
is voor mij een gouden regel, dat zie ik terug
in mijn familie, het voetbalteam en andere
intermenselijke relaties die ik aanga.

Ik ben trots op wat ik doe in de raad, maar wil
persoonlijk geen voorbeelden claimen. We
bereiken dingen met elkaar, met de partij en de
raad.

Ik ben een geboren optimist en probeer de ander
ook te overtuigen optimistisch te zijn. Als we met
3-0 achterstaan geloof ik tot het laatste moment
dat we met 4-3 kunnen winnen.
Ik ben altijd breed geïnteresseerd geweest in
politiek, maar vooral bestuur.
Ik ben bestuurskunde/overheidsmanagement
gaan studeren. Tijdens mijn studie kwamen
mensen uit de politiek en bestuurders
gastcolleges en lezingen geven, maar ook
buitenschools kwam ik met ze in contact.

Debatten die oneindig lang duren, terwijl dat niet
nodig is kunnen me frustreren. Ik wil vooruit.
Langdradige debatten die al tig keer gevoerd zijn
helpen daar niet bij.
Ik vind het lastig mijn ambitie uit te spreken, ik
ben nog zo jong, maar ik kan me voorstellen dat
ik later ooit wethouder zou willen worden’.

Als we met 3-0 achterstaan
geloof ik tot het laatste moment
dat we met 4-3 kunnen winnen

Wim Musters
Mijn vader was militair, daardoor hebben we
overal en nergens gewoond. In de jaren zeventig
ben ik terug naar Bergen op Zoom gekomen.
Mijn broers waren lid van de VVD en dus werd
ik ook lid. Ik ging naar een ledenvergadering, de
club was zo gesloten als een oester. Ik kwam er
niet tussen en ben na een aantal maanden er uit
gestapt met het idee nooit meer in de politiek te
gaan.
Jaren later had ik in mijn rol als voorzitter van
de reddingsbrigade een akkefietje met de
gemeente, waar we samen niet uit kwamen. Ik
ben op een gemeenteraadslid af gestapt en via
hem werd het probleem in de raad opgelost. Het
motiveerde mij ook weer iets te kunnen en willen
betekenen voor anderen.
Ik werd door dit raadslid uitgenodigd naar hun
ledenvergadering te komen. Het CDA heeft me
vakkundig binnen gehengeld, het was een open,
welkome club. Mijn start bij het CDA stond in het
teken van het welkome gevoel, later, toen ik me
ging verdiepen in de standpunten ben ik pas echt
CDA-er geworden.
Mijn vader was politiek geïnteresseerd en wij
kregen dat als jongens mee, hij trad ook graag
op de voorgrond, kon de aandacht op een
sympathieke manier naar zich toe trekken. Een
man om trots op te zijn. Het zit in onze genen
om graag wat te vertellen te hebben. Ik wil geen
haantje de voorste zijn, maar je moet jezelf
wel goed kunnen verwoorden en stevig in je
schoenen staan.
Mijn ouders gaven me de waarde van familie
mee,
bij elkaar terecht kunnen en er voor elkaar zijn.
Ik ben een familiemens en een familiemens is
automatisch een mensen-mens. Ik roep niet
gauw weerstand op en heb altijd een goede band
op kunnen bouwen met die met mensen bezig
zijn (Zonnebloem, reddingsbrigade, brandweer,
etc.).

Wim Musters - CDA

Ik heb in veel besturen gezeten. Ik vind dat ik me
als politicus in het maatschappelijk middenveld
moet bewegen om zo een goed beeld te krijgen
van wat er in de samenleving leeft.
Ik denk dat ik de verplichting heb mijn talenten in
te zetten voor mensen die dat nodig hebben.
Mijn moeder hielp alles en iedereen, niets was
te veel voor haar, zij was een voorbeeld voor
mij. Zij voedde mij op door te laten zien dat je
altijd mensen kan en moet helpen. Vanuit haar
voorbeeld ervaar ik mijn maatschappelijke
betrokkenheid.
Ik ben trots dat ik twee periodes fractievoorzitter
ben geweest van een club met sterke karakters.
Ik ben trots op mijn manier van leiding geven aan
die fracties.
Het kan me frustreren dat veel vergaderingen erg
lang duren. Als je me niet in dertig seconden kan
overtuigen, dan ook niet in dertig minuten.
Na zestien jaar in de raad, waarvan acht jaar
fractievoorzitter zit mijn termijn erop. Dat wil
niet zeggen dat ik CDA af ben, ik zal me sociaal
maatschappelijk blijven inzetten. Er is nog
genoeg waarbij ik bestuurlijk actief kan zijn.

Vanuit haar voorbeeld
ervaar ik mijn
maatschappelijke betrokkenheid

Lyda Franken -Slagter
‘Het suikerschepje heb ik van mijn opoe. Voor mij
staat het symbool voor het beter verdelen van de
hoop. Aan de ene kant een schepje erbij, aan de
andere kant er af.
Mijn opa was gepassioneerd geïnteresseerd in
politiek, hij was een PvdA-er, mijn moeder op
haar manier ook, zij was voor de VVD, mijn vader
was dan weer meer voor de arbeiders, ook een
socialist dus. Er werd thuis veel en vurig over
politiek gesproken en op zondag luisterden we
naar G.B.J. Hiltermann, dan moesten we onze
mond dicht houden. Werd er niet gediscussieerd,
dan werd er gelezen, iedereen met zijn neus in
een boek.
Ik was vroeger lid van de SP, maar naarmate
ik ouder werd kon ik mezelf meer vinden in
50+, lokaal Steunpunt Bergen op Zoom. Mijn
socialistische aard ziet de kloof tussen arm en
rijk groter worden.
Het kan toch niet zo zijn dat je in ons rijke
Nederland gebruik moet maken van de
voedselbank? Ik kan het niet aan zien. John
Voets kwam op het juiste moment met de vraag
of ik bij de partij wilde komen, ik ben er klaar voor
me weer honderd procent in te zetten.
Eerlijkheid staat bovenaan, op de voet
gevolgd door liefde en verdraagzaamheid, dat
zijn de waardes die ik van mijn ouders heb
meegekregen en weer door heb gegeven aan
mijn kinderen.
Ik ben er trots op dat ik mijn raadsoriëntatiecertificaat heb gehaald. Het was een cursus
van acht weken, die ik met goed gevolg heb
doorlopen. Met anderen moest je een soort
examen doen in de vorm van een slotakkoord. Ik
vond het reuze interessant.

Ik denk niet dat ik me ga irriteren in het politieke
veld,
Als het even kan kom ik natuurlijk graag in de
raad en ga ik werken aan verbetering op het
sociale vlak.’.
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Aan de ene kant een schepje erbij,
aan de andere kant er af

Adrie van Gent
‘Mijn opa’s hebben mij de interesse voor politiek
bijgebracht. Met name mijn ene opa kon niet
tegen onrecht en maakte er een punt van dat
mensen moesten stemmen. Hij werd kwaad
als mensen geen gebruik maakte van hun
stemrecht. Van generatie op generatie werd
dit overgedragen, dus ook mijn ouders waren
politiek zeer betrokken. Er werd thuis veel
gesproken, ik herinner me de gesprekken over
de PvdA en Boer Koekoek. Als mijn opa’s het
niet met elkaar eens waren kon het er wel vurig
aan toen gaan, maar ze kwamen er op het eind
van de avond altijd wel uit samen.
Toen ik achttien was en voor het eerst mocht
gaan stemmen, was dat nog redelijk in een
keurslijf.
Mijn moeder wilde eigenlijk mee het stemhokje in
om te controleren of ik wel het goede vakje zou
aankruisen. Dat mocht natuurlijk niet en ze werd
door de mensen van het stemlokaal uit het hokje
getrokken.
Een jaar of twintig geleden kwam pas mijn eigen
politieke voorkeur naar boven. Uit ongenoegen
over de PvdA ben ik geswitched naar de SP. Van
SP naar LPF, er gebeurde zoveel die tijd. De
politieke onvrede groeide en bestaat vandaag de
dag nog steeds bij mij.
Al jaren wilde ik me actief inzetten in de politiek,
maar twijfelde aan mijn eigen kunnen en kon
geen partij vinden waar ik honderd procent
tevreden over was. Pas in Steunpunt Bergen
op Zoom zag ik een partij die volledig mijn
idealen naar voren bracht. Malvina Ansems zat
bij de partij en inspireerde mij, ze nam geen
blad voor haar mond en gaf me het vertrouwen
het ook te kunnen. Het feit dat ik bij deze partij
dingen kan doen waar ik achter sta maakt dat
ik weer vertrouwen in mezelf heb. Ik kan me
voor honderd procent inzetten en kan het ook af
maken. Ik heb er veel vertrouwen in.
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Ik heb een oudere broer die meervoudig
gehandicapt is, hierdoor heb ik geleerd dat
niet iedereen het zelf kan. Van daar uit is mijn
drang ontstaan op te komen voor de zwakkeren,
omdat ze het zelf simpelweg niet kunnen. Het
is een vanzelfsprekendheid waar ik mee ben
opgegroeid.
Iedereen heeft zijn eigen rugzak, ik help graag
die last te verlichten door er wat uit te halen. Een
probleem proberen op te lossen en de lasten
delen.
Ik ben trots dat de partij vertrouwen in mij heeft
en me op de lijst heeft gezet.
Het niet nakomen van beloftes zowel in politiek
als in het dagelijks leven kan me enorm
frustreren.
Het is natuurlijk mijn ambitie in de raad te komen.
Ik hoop vanuit die rol nog meer te kunnen
betekenen voor mensen die het nodig hebben.’

ik help graag de last te verlichten

Chris Been
‘Spiegel jezelf aan de maatschappij en kijk in de
spiegel voordat je oordeelt. Ik kijk regelmatig in
de spiegel en dan zie ik wat ik belangrijk vind.
Ik zie iemand die ervoor wil gaan en bij kan
dragen. Ik zie een man die vooral ook heel trots
is op zijn vrouw en kinderen die hem steunen en
motiveren.
Ik zie een familiemens, een mensen-mens.
Ik heb ervaring als bestuurder, in die rol heb ik
geleerd dat we dingen samen moeten doen.
Meedenken en kijken naar mogelijkheden,
deadlines stellen en terugkoppelen. Het kijken
in de spiegel draagt bij aan een realistisch beeld
met realistische verwachtingen, zowel vanuit
werkers, bestuur als politiek.
Ik ben tien jaar beroeps militair geweest. Als
militair moet je niet alleen orders opvolgen, maar
ook samenwerken, samen plannen smeden hoe
opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Ik vond
het een sport mensen van allerlei pluimage met
de neus de juiste kant op te krijgen.
Toen ik bij Phillip Morris ging werken, werd ik
na verloop van tijd lid van de Ondernemings
Raad. In eerste instantie liep ik mee met de
arbo-commissie (veiligheid, gezondheid, welzijn
en milieu), daarna werd ik voorzitter van de
commissie. Om mijn blik te verbreden trad ik toe
tot de sociale financiële commissie en uiteindelijk
ben ik lid geworden van het dagelijks bestuur in
de Europese ondernemingsraad. Het werd een
fulltime baan waarvoor ik veel gereisd heb, erg
veel geleerd en gezien.
Ik kom uit een groot gezin met tien kinderen, we
hadden het niet breed. We moesten het thuis
met elkaar doen en onderling gezellig maken.
Mijn vader was streng, rechtvaardig en werkte
hard voor zijn gezin. Het was niet een man waar
je makkelijk
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contact mee kon leggen, dat heb ik wel gemist.
Misschien ben ik daarom in mijn latere leven dat
contact gaan zoeken met heel veel mensen, een
compensatie van het gemis. Ik omring me graag
met veel mensen en zet me in voor het behoud
van dat contact. Ik heb zelf nooit de gelegenheid
gehad te studeren, maar ben toch opgeklommen.
Ik wilde altijd beter en verder en wil de mensen
om mij heen daarin meenemen.
Het ‘samen’ van het gezin en familie, de eenheid
van het leger en het gastvrije en zorgzame
van mijn moeder hebben mij gevormd. Mijn
moeder en haar moeder waren ongelooflijk lieve
vrouwen, zoals mijn vrouw dat ook is. Ik heb het
geweldig getroffen. Ik heb de gemoedsrust en
het saamhorigheidsgevoel van mijn moeder en
de kracht en het doorzettingsvermogen van mijn
vader.
Verbondenheid, vasthoudendheid, niet stil
zitten, hard werken, maar ook tijd voor elkaar vrij
maken.
Ik ben trots dat ik bereikt heb waar ik nu sta.
Na het sluiten van Phillip Morris had ik het best
moeilijk.
Het is niet fijn te ervaren dat je ondanks
je capaciteiten, kennis en ervaring wordt
afgewezen op basis van je leeftijd. Gelukkig heb
ik het kunnen accepteren en begrijp ik het ook
wel. Ik zet me nu in als vrijwilliger en vind mijn
draai in de partij en wat ik er voor kan betekenen.
Ik hoop de afhankelijkheid van de lokale partijen
aan landelijke partijen te kunnen veranderen. Het
kan me frustreren dat lokale belangen niet altijd
voorop staan.
Ik wil me nog niet rijk rekenen, maar wanneer
ik in de raad kom, zal ik opnieuw veel moeten
leren. Ik ga dat op dezelfde manier aanpakken
als ik eerder bij de OR van Phillip Morris heb
gedaan. Open staan en in de spiegel kijken.’

..dan zie ik wat ik belangrijk vind

John Voets
‘Ik ben juwelier en goudsmid, er zullen nog
veel mensen zijn die zich nog de zaak van mijn
vader in de Kremerstraat kunnen herinneren. In
2006 zijn we in Werkendam een juwelierszaak
begonnen. In 2007 zijn we in Dussen gaan
wonen, daar zijn we ook getrouwd. Ik heb mijn
trouwfoto meegenomen, omdat mijn vrouw
me altijd heeft gemotiveerd en gesteund mijn
dromen waar te maken.
In Dussen kreeg ik vrij snel contact met de
mensen uit het dorp, we hielden meteen open
huis om de kennismaking te vergemakkelijken.
Zo kwam ik ook in contact met de voorzitter van
de dorpsraad. Hij vroeg me bij de raad te komen.
Dussen is geen grote plaats, het was betrekkelijk
eenvoudig mezelf op de hoogte te stellen van het
wel en wee van het dorp.
Dussen valt onder de gemeente Werkendam,
zodoende kwam ik ook in aanraking met de
gemeenteraad. Ik vond het heel interessant. Ik
heb destijds positief geantwoord op de vraag om
bij de dorpsraad te komen, omdat ik mee wilde
werken aan de veranderingen die noodzakelijk
waren voor het dorp. Vooral het behouden van
de identiteit van het dorp woog zwaar voor
mij. De raad van Werkendam had plannen het
aanzicht van Dussen te veranderen, het dorp zou
mijns inziens haar charme verliezen. Ik kan dat
niet laten gebeuren.
In 2009 viel mijn vader van de trap, waardoor hij
hersenletsel opliep. We zijn terug naar Bergen
op Zoom verhuisd om dichtbij mijn ouders te
kunnen zijn en ze bij te staan.
Terug in Bergen op Zoom wilde ik toch weer de
politiek in. Na een periode van oriëntatie kwam
ik bij 50+ uit. Ze zochten nog mensen in het
bestuur en ik werd daarvoor gekozen. De partij
Steunpunt Bergen op Zoom is voortgekomen uit
50+.
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Ik heb als klein jongetje al veel
verantwoordelijkheden van mijn ouders
gekregen. Hierdoor heb ik jong geleerd naar
oplossingen te zoeken en een leidersrol op me
te nemen. Die verantwoordelijkheid is onderdeel
van mij geworden, een tweede natuur. Het is
een rol met voor- en nadelen. Soms weegt die
verantwoordelijkheid zwaar, maar de noodzaak
de rol te blijven vervullen blijft vanwege het
onrecht wat altijd wel ergens aanwezig is en ik
niet aan me voorbij kan laten gaan.
Mijn ouders hebben me meegeven eerlijk en
oprecht te handelen. Vanzelfsprekend hoorde
daar goed voor de medemens zorgen bij. Mijn
vader had weliswaar een zaak, maar was geen
zakenman, hij was te goed. Feitelijk ben ik ook
niet zakelijk, ik ben niet hard genoeg, mijn hart
is te sociaal. Mijn ouders waren hele sociale
mensen, dat heb ik van ze overgenomen.
Al het goede hebben ze meegeven, al het
slechte heb ik zelf gedaan, al ben ik te braaf om
echte slechte dingen te doen.
Ik krijg drie a vier hulpvragen per week. Ik ben
er trots op dat ik mensen kan helpen door ze te
verwijzen naar de juiste personen of instanties.
Het eigen belang voor het algemeen belang
stellen kan me frustreren.
Ik hoop dat Steunpunt Bergen op Zoom jaren
blijft bestaan. Het is mijn ambitie in de raad
te komen, zodat we als partij invloed kunnen
uitoefenen om het voor iedereen beter en
aantrekkelijker te maken’.

Mijn dromen waar maken

Ton van Dorst
‘Jaren terug was ik bezig de geschiedenis van
de Tour de France te onderzoeken en in kaart
te brengen. Ik deed dit onderzoek onder andere
in het archief van de blokstallen. Vroeger deed
je dat nog handmatig, in oude kranten en papier
snuffelen.
Nu tik ik een zoekopdracht in een zoekmachine
en heb ik binnen een uur zeer uitgebreide
informatie verzameld. Ik kan de charme van het
oude onderzoek wel missen. In de Blokstallen
zag ik Kees Becht aan het werk (Becht was als
Nilles I van 1946 tot 1958 de eerste na-oorlogse
prins en boegbeeld van de Bergse vastenavend)
Hij was onderzoek aan het doen voor zijn boek.
Ik viel hem niet meteen lastig, maar vond het wel
grappig dat hij daar rond liep, de prins! Hij deed
dus meer dan in een boerenkiel en prinsenpak
rondlopen, het maakte me nieuwsgierig. Toen het
boek uitkwam heb ik het gekocht en uiteraard
gelezen. Het heeft me verrast. Het is een reuze
interessant boek, geweldig geschreven. Niet een
prins die een boek schreef, maar een schrijver
die prins was. Mijn indruk van hem veranderde
door dit boek.
Wat mij boeit is Bergen op Zoom in de breedste
zin van het woord. Ik kan nostalgische gevoelens
hebben van hoe het was, hoe langer geleden
hoe beter. Foto’s van bijvoorbeeld de Grote
Markt begin vorige eeuw, het historische
besef; daar stonden toen mensen waar wij nu
ook kunnen staan. Toenmalige bestuurders
namen beslissingen over de stad over dezelfde
onderwerpen als de raad nu ook doet. Besluiten
die nu genomen worden zullen in de toekomst
nog voelbaar zijn, daar moeten we met zorg
mee om gaan, die verplichting hebben we. De
stad die we te leen hebben gekregen van de
vorige generatie voor de volgende generatie.
Als je beseft wat je in bruikleen hebt ga je er
zorgvuldiger mee om. Dat besef wil ik graag
uitdragen.
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De reden dat ik de politiek in wil is dat ik mijn
verantwoordelijkheid wil nemen over besluiten
die genomen worden. De beste stuurlui staan
aan wal en ik wil aan boord helpen. Ik pak de
mogelijkheid mijn recht te pakken.
Mijn vader was van het motto ‘Als je het niet met
je verstand kan zal je met je handen moeten
werken, is niet erg, maar soms wel zwaar’. Hij
motiveerde ons door te leren. Ik heb zijn advies
destijds niet opgevolgd, maar heb me later wel
ontwikkeld.
Ik wil trots worden op de betekenis die ik hoop
te gaan hebben voor mijn stad. Ik wil trots
kunnen zijn op de nalatenschap van deze tijd.
Mijn ambitie is waar ik trots op wil zijn. Ik wil dat
volgende generaties trots op hun stad kunnen
blijven’.

Niet een prins die een boek schreef,
maar een schrijver die prins was

Adam Ahajaj
Ik studeer rechten aan de universiteit van Tilburg.
Van kinds af aan wist ik al dat ik deze studie
wilde gaan volgen, met name in verband met de
rechtvaardigheid.
‘Ik ben opgegroeid met het idee van
rechtvaardigheid en voor jezelf en anderen
opkomen. Als ik vroeger thuis kwam en het
ergens niet mee eens was, spoorden mijn ouders
mij aan om voor mezelf op te komen, het niet
zomaar te laten gebeuren. Ik kreeg bijvoorbeeld
een schooladvies voor de middelbare school, ik
wilde graag naar het VWO, dat zou nodig zijn
om naar de universiteit te kunnen. Ik kreeg dat
advies niet en was enorm teleurgesteld. Mijn
moeder vond het HAVO-advies goed genoeg,
maar begreep mijn teleurstelling wel. Ik ben toen
samen met mijn ouders naar school gegaan om
verhaal te halen, de uitleg was niet bevredigend
en het veranderde niets aan het advies. Vooral
bij mij heerste het idee van onrechtvaardigheid,
maar mijn ouders gaven me mee dat dit bij het
leven hoort en ik dit nog wel vaker tegen zou
komen. Ze geloofden er in dat ik echt wel zou
komen waar ik zou willen. Dat idee heeft me
gesterkt, ik heb me dubbel en dwars ingezet op
de middelbare school en na een half jaar zat
ik toch op het VWO. Het vertrouwen wat mijn
ouders mij destijds gaven en nu nog steeds
aanbieden, stimuleert mij mijn dromen waar te
maken.
Zorg altijd voor de ander, blijf kijken hoe het
met je omgeving gaat en zorg dat je helpt daar
waar het nodig is wat mijn ouders mij op de hart
hebben gedrukt. Ik heb een sociale, zorgzame
moeder en mijn vader is altijd positief en
een doener. Hij is een ondernemend man, waar
ik vaak een voorbeeld aan wil nemen.
Bij ons thuis werd er niet echt over politiek
gesproken, maar wel over ontwikkelingen en
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Bij ons thuis werd er niet echt over politiek
gesproken, maar wel over ontwikkelingen en
gebeurtenissen in de samenleving. Mijn ouders
zijn zeer maatschappelijk betrokken, wat ook
mijn intenties verklaart.
Mijn opa en oom waren politiek actief in het land
van herkomst. Ik zeg bewust land van herkomst,
omdat Marokko helaas nog wel eens een
negatief stigma kan oproepen, ten koste van de
inhoud. Ik wil benadrukken dat ik geen kwetsbaar
persoon ben of slachtoffer, ik ben Adam.
Mijn eerste politiek ervaring was bij de Bergse
Jeugdraad, ik kwam er bij via een vriend van
mij en ik vond het reuze interessant. We zaten
regelmatig om de tafel met een delegatie van de
gemeenteraad.
Ik kreeg een beetje te zien hoe het echte werk
er aan toe ging en wilde meer. Ik werd lid van
de Jong Socialisten, een partij die bij mij paste
bij mijn idealen, links, sociaal en volks, zeker
niet elitair en met daadkracht. Vorig jaar werd
ik geïnstalleerd als duolid, ik ging dit aan om te
kijken of het echt bij mij zou passen. Dat was het
geval en nu sta ik op de lijst.
Ik ben trots dat we met de jongerenraad een idee
hebben geschreven over hoe we jongeren en
politiek dichter bij elkaar kunnen brengen.
Het langzame proces, het bureaucratische en het
soms vastgeroeste kader van politici die er wat
langer zitten kan me frustreren. Het is dan weinig
verrassend, vernieuwend of creatief. Ik hoop dat
verjonging daar verandering in brengt.
Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen in het
maatschappelijke speelveld, hopelijk vanuit de
raad. Vanuit mijn studie stel ik mezelf ten doel
ooit officier van justitie te worden om dat idee
van rechtvaardigheid een plek te geven.

Het idee van rechtvaardigheid
een plek geven

Joey van Aken

Joey van Aken - PvdA

‘Ik speel nu zeventien jaar altsaxofoon en ben
recent gestopt bij de harmonie van Dinteloord,
omdat ik naar Bergen op Zoom ben verhuisd.
Ik vind het een mooi instrument, omdat het zo
divers is, het kan veel verschillende tonen en
dynamieken hebben en het past bij verschillende
muziekstijlen.

Na de middelbare school ben ik bestuurskunde
gaan studeren, eigenlijk omdat ik nog niet
zo goed wist wat te kiezen. Door alles wat ik
geleerd heb tijdens mijn studie en daarbuiten,
raakte ik steeds meer politiek geïnteresseerd en
geëngageerd. Die interesse is zelfs bijna een
verslaving geworden.

Ik heb qua muziek niet een uitgesproken stijl.
Ik kan wel genres hebben waar ik zo mijn twijfels
bij heb, maar voor mij hangt muziek en de keuze
daarin vooral samen met intentie en sfeer. Soms
hoor of speel ik muziek die ik in eerste instantie
misschien niet aantrekkelijk vind, door me er
verder in te verdiepen kan het juist verrassend
zijn.
Voor mij werkt dat ook zo in het politieke veld.
Hoe meer ik me breder verdiep, hoe beter ik de
ander aan kan voelen. Bredere oriëntatie zorgt
voor een groter empatisch vermogen.

In 2010 werd ik passief lid van de PvdA omdat
deze partij echt bij mij paste, het idee dat er
plaats is voor iedereen, een samenleving waar
het tegengeluid wordt gehoord. Om er zeker
van te zijn of actieve inzet wat voor mij zou
zijn, heb ik in de zomer van 2012 Attje Kuiken,
kamerlid voor de PvdA, gebeld met de vraag of
ik mee mocht lopen in de gang naar de tweede
Kamerverkiezingen. Ik kwam zielsverwanten
tegen, zag herkenning, ik voelde me erbij horen,
het paste. Van daar uit ben ik actief geworden
bij de afdeling van Steenbergen en kwam ik
met voorkeurstemmen in de raad. Door mijn
verhuizing naar Bergen op Zoom ben ik uit de
raad gestapt en hier in de partij actief geworden.

Mijn moeder werkt al veertig jaar op de
Driemaster (MLK school). Ik ging vroeger
bijna iedere woensdag met haar mee naar de
buitenschoolse activiteiten van de school. Ik
kwam in aanraking met kinderen die minder
kansen hadden als ik en betiteld werden als
‘anders’. Ik realiseerde me dat ik het zelf eigenlijk
best goed had. De kiem voor relativeren en de
ander willen helpen werd toen gelegd.
Ik kom uit een gezin met een uitgesproken
mening over van alles, maatschappij, politiek,
nieuws, noem het maar op. Ze zijn niet altijd
even genuanceerd. De nuance die ik daar wel in
heb heeft een generatie overgeslagen en heb ik
van mijn oma. Van haar heb ik het observeren
en de rust, liever niet overschreeuwen. Naast
de uitgesproken mening staat genieten van het
leven en mogen zijn wie je bent centraal binnen
mijn familie.

Ik ben trots op de motie die is ingediend (in de
tijd waarin de emoties betreffende asielzoekers
hoog opliepen) voor sociale woningbouw voor
zowel statushouders als lokale inwoners.
De motie is aangenomen met een ruime
meerderheid.
Het kan me frustreren wanneer mensen niet
luisteren naar elkaar of zich laten afleiden door
hun mobiele telefoon.
Het is mijn ambitie ooit burgemeester van een
gemeente in West-Brabant te worden, ik wil wel
lokaal blijven dus.’

Veel verschillende tonen
en dynamieken

Nanny Nuijten-van Aard
‘Hoewel ik geen Sinterklaas vier, kijk ik wel uit
naar die periode, omdat dan de amaryllis weer
in de winkels ligt. Ik schaf er dan een, maximaal
twee aan. Een amaryllis behoeft speciale
verzorging en aandacht. Het hele jaar kijk ik
niet naar planten om, maar om de amaryllis
bekommer ik me wel.
Het is ieder jaar weer een verrassing wat er uit
komt en ik ben ook altijd trots op het resultaat.
Een stukje natuur wat zich ontwikkelt, met een
beetje hulp van mij. Het mooie er aan als het
open gaat, de fluwelen bladeren en de trotse
steel.
Trots, vriendschap en bescheidenheid, daar staat
de amaryllis voor mij voor. Het vraagt aandacht
die het nodig heeft, niet te veel, ik kan en wil dat
geven.
Dit stukje aandacht, tijdspad en resultaat
is typerend voor mijn karakter. Ik ben
dienstverlenend ingesteld en wil graag snel
resultaat. Ik ben een ongeduldig mens, ik doe
graag veel dingen tegelijk en dat is een van de
voordelen van ongeduldig zijn. Meestal leidt dat
tot een goed resultaat, niet altijd. Dan denk ik
erover na en probeer er wat mee te doen.
Ik wilde graag iets doen waar ik mezelf in kwijt
kon.
Ik ben een bezige bij, mijn kinderen werden
groter en ik wilde er uit. Iets ondernemen met
een doel, een betekenis. Ik begon in de politiek
met een soort snuffelstage, gebaseerd op pure
nieuwsgierigheid. Hoe zou het zijn in de politiek?
De keuze voor de PvdA was vanzelfsprekend, ik
kom uit een sociaal nest, mijn vader had dat heel
sterk.
Hij wilde altijd graag de discussie aangaan,
vooral met mij. Mijn broers en zussen lieten de
debatten met hem aan zich voorbijgaan, ik werd
er juist door geprikkeld. Het kon er soms fel aan
toe gaan, want we wilden allebei ons gelijk halen,
we hadden ook altijd gelijk. De gesprekken
waren goed en uitdagend, daar hou ik van.

Nanny Nuijten-van Aard - PvdA

Ik kom op voor mezelf en de Ik kom op voor
mezelf en de belangen van anderen. Het gaat
dan knetteren bij mij, dan kom ik op gang.
Soms floepte ik het er al wat uit voor ik er erg
in had. Ik ben ongeduldig en gepassioneerd.
Ik heb geleerd deze eigenschappen om te
zetten in observatie; eerst kijken naar mimiek
en argumenten, geduld hebben en later deze
informatie gebruiken in onderhandelingen en
debat.
In 2005 ben ik bij de PvdA gekomen als duolid.
In 2006 waren er verkiezingen, ik kwam op de
lijst en in de raad. In 2010 heb ik een stapje terug
gedaan.
In 2016 werd mijn aandacht getrokken door
het ombudsteam van de PvdA, een vorm van
inloopspreekuur voor allerhande vragen die met
de gemeente of het dagelijkse leven te maken
hebben. Het ging weer knetteren bij me en ik
voegde me bij het team. Ik voelde me weer zo
thuis bij de PvdA, alsof ik nooit uit beeld was
geweest. Ik zit nog steeds in het ombudsteam
en sta weer op een verkiesbare plaats voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ik ben trots op het project “Eigen Wijs”, wat
ik mede heb georganiseerd, een project om
jongeren kennis te laten maken met de politiek.
Ik vind het nu ook weer geweldig om te zien hoe
Volkan Tasdan op een leuke manier jongeren bij
politiek betrekt.
Praten om het praten, loos gewauwel is niet aan
mij besteed en kan me frustreren.
Het is natuurlijk mijn ambitie om weer in
de raad te komen, ik hoop dat mensen mij
weten te vinden en bij mij terecht kunnen voor
antwoorden’.

Trots, vriendschap
en bescheidenheid

Louis van der Kallen
Ik heb twee inspiratoren, Drees en Henriette
Roland Holst. Drees was op zijn achttiende al
politiek actief, hij deed dit voor de toekomst van
zijn kleinkinderen. Zijn drie kernwoorden waren
sociaal, solide en sober (Arbeiderspartij SDAP).
Henriette Roland Holst was een socialistische
dichter die voor het eerst politiek vertaalde in
poëzie.
Ik gebruik een deel van een gedicht van haar
(drie regels) consequent in mijn politieke
programma.
Ik ben opgegroeid in een gezin waar uitgevers
als Pegasus en de Arbeiderspers de boekenkast
vulde, maar ook Mein Kampf en Tolstoj kwam
voorbij. ‘Zonder geschiedenis weet je niets
van de toekomst’, dat werd er bij ons thuis
ingestampt. Mijn moeder zei ook altijd: ‘Op je
sterfbed moet je niet hoeven zeggen “Had ik
maar”’. In de straat waar ik opgroeide gaf men
elkaar boeken, ze waren destijds nog voor
iedereen betaalbaar. Het was een andere wereld,
op 1 mei hing iedereen nog de rode vlag uit.
Het was een echte arbeiderswijk waar PvdA en
de Communistische Partij 80% van de stemmen
binnen haalden.
Mijn vader overleed toen ik acht was, hij heeft
me niet politiek gevormd. Mijn moeder had veel
geleden, was een strijdbare vrouw. Ze gaf me
mee dat ik goed moet zorgen voor de mensen
die me na zijn en voor mezelf en anderen moet
opkomen. Ze kon heel duidelijk maken hoe ze
over dingen dacht, ze was erg principieel, maar
vooral aan het overleven, dat was primair. Ik
kan zelf ook pragmatisch zijn, maar ga nooit
mijn principes te buiten. Het gepassioneerde,
emotionele en soms dramatische heb ik zeker
van mijn moeder.
Ik geniet van politiek, daar is geen twijfel over
mogelijk. Ik hou van de tegenstand, dat leidt tot
betere besluiten. Je moet met elkaar in debat en
steeds beter argumenteren als je de ander tot
jouw standpunt wil laten komen.

In debatten komt van beide kanten informatie vrij,
waardoor je met elkaar meer weet.
Ik ben een strateeg, in mijn jeugd schaakte
ik op hoog niveau, dat levert een manier van
denken op die me helpt bij het bepalen van mijn
strategie. Ik regisseer als het ware een probleem
naar een oplossing. Met een voorwoord, aktes
en een finale. Dan komt mijn gevoel voor
dramatiek en strategie samen, daar geniet ik
van.

Louis van der Kallen - BSD

Ideologische veren horen in de samenleving.
Als ik dat lokaal kan bewerkstelligen doe ik
dat. Opnieuw voor minstens vier jaar in de
raad komen is voor mij geen ambitie, maar een
vanzelfsprekendheid.
Het voorzetten van de BSD als ik er niet meer
ben is belangrijk voor mij.
Ik ga ook mijn opvolgster Manuela van Gent dan
ook inwerken, voorbereiden en opleiden, zodat
de voortgang van de BSD mogelijk blijft. Het
geluid van rood moet blijven.’

Mijn politieke doelstellingen stel ik elke tien jaar
samen. Daar werk ik dan maandelijks naar toe,
tien, als het moet twintig jaar, totdat ik bereikt
heb wat ik voor ogen had. Iedere tien jaar een
nieuw onderwerp. Ik ga voor de lange termijn,
voor continuïteit. Ik ben een echte ludiet en
vraag me altijd af, of we met zijn allen beter van
worden nieuwe technologieën.
Mijn mening komt nooit zomaar tot stand,
ik fundeer deze, zorg dat ik het ergens op
kan baseren, dat het alle uithoeken van de
beredenering heeft gezien. Als mijn mening
eenmaal staat is er geen reden meer op hier
op terug te komen. Ik ben taai, buig niet gauw,
bewaak mijn grenzen. Op basis van mijn
deskundigheid krijg ik dan toch vaak het roer om.
Ik ben trots op mijn inmenging met de
Overdiepsepolder. Dat was een groot project
waar miljoenen kuub grond zijn verplaatst. Ik heb
geknokt dat er goed omgegaan zou worden met
stoffelijke resten die eventueel gevonden zouden
worden. Die resten werden gevonden, waardoor
een Canadese soldaat alsnog op de Canadese
begraafplaats zijn laatste rustplaats kreeg. Vanuit
de klei geïdentificeerd, zijn naam teruggekregen,
waardoor hij weer mens werd. Dat is ontroerend
mooi in zo’n groot project.
Niets in de politiek kan me frustreren, ik zie
alleen onderdelen om tegen te strijden.

Dan komt mijn gevoel
voor dramatiek en
strategie samen,
daar geniet ik van

Aydin Akkaya
‘Ik neem de tijd mee vanwege haar balans,
eerlijkheid en oprechtheid. Met de tijd heb ik
altijd gewonnen. Als je bij wijze van spreken
aan de schandpaal wordt genageld, haalt de
tijd het wel in en komt er uiteindelijk balans en
gerechtigheid. Tijd geeft ruimte om waarheid en
balans recht te trekken.
Met oprechtheid en eerlijkheid helpt de tijd om de
rechtvaardigheid naar voren te laten komen.
Al jong was ik maatschappelijk betrokken.
Als tiener zette ik me in voor Greenpeace,
collecteerde ik voor de Anti-Apartheid beweging
en woonde ik de twee grote vredesdemonstraties
bij. Alles waar ik me voor ik in kon zetten aan de
sociale en oprechte kant deed ik.
Er was een Turkse vrouw, ze was
maatschappelijk werkster en gescheiden.
Binnen de Turkse gemeenschap werd dat niet
geaccepteerd, waardoor ze genegeerd en
verstoten werd. Mijn ouders, met mijn moeder
als aanvoerder nam en neemt het altijd op voor
de underdog. Vanzelfsprekend werd deze vrouw
door mijn ouders opgenomen. Ze kwam veel bij
ons thuis en introduceerde mij in haar netwerk
van sociaal werkers. Haar vriendenkring heeft
mij geïnspireerd en gemotiveerd de sociale
academie te gaan volgen. In eerste instantie
werd ik niet aangenomen, ik bleef bellen, brieven
sturen en beargumenteren waarom ik wel
aangenomen zou moeten worden. Tijd, geduld
en vasthoudendheid hadden als resultaat dat ik
mijn doel bereikte en toch werd aangenomen.
Ik ben van nature rebels en gepassioneerd,
dat heb ik duidelijk van mijn moeder. Ik heb in
de loop der jaren wel geleerd dat ik meer kan
bereiken als ik mijn rebellie en geestdrift temper
en in balans breng. Mensen luisteren dan beter,
waardoor ik meer voor elkaar krijg. In 1995 vroeg
Saskia Bolten, destijds fractievoorzitter van
Groen Links Bergen op Zoom, me actief lid te
worden van de partij. Ik wilde me ontwikkelen en
iemand zijn. Groen Links paste bij mij vanwege
het linkse geluid, wat mij met de paplepel is

Aydin Akkaya - GBWP

ingegeven. Mijn hele afkomst is links. Het was
voor mij een verrassing dat ze me vroeg. Ik had
nooit een politieke ambitie gehad, al was ik wel
maatschappelijk actief.
Destijds was ik me niet zo bewust van de keuzes
die ik maakte, ben weloverwogen onder aan
de ladder begonnen en heb in de opvolgende
jaren veel geleerd en ervaren. Nu ben ik me
meer bewust van de opties en kan ik zeggen
dat ik doe wat ik doe, om invloed uit te kunnen
oefenen. Het hebben van gelijk is niets waard
als je je gelijk niet krijgt. Je hebt daar een
meerderheid voor nodig. Ik loop aan tegen de
bestuurlijke vorm van deze gemeente en wil daar
verandering in brengen.
Ik ben er trots op dat ik, ondanks de tijd die de
gemeenteraad vraagt, toch nog de gelegenheid
vind me in te zetten als vrijwilliger. Ik denk dat
ik ook trots ben op het pad dat ik bewandeld
heb en alles wat ik daardoor geleerd heb, mijn
persoonlijke ontwikkeling. Ik ben nog niet klaar
en zal me blijven ontwikkelen, dat hoort bij het
pad.
Wanneer een debat niet om de inhoud gaat,
maar om het conflict, het haantjesgedrag raak
ik gefrustreerd. Ik zie een wespennest en ben
dan blij dat ik als voorzitter afstand kan nemen,
het kan overzien en er naar handel. Ik ben een
strenge voorzitter.
Waar wij vroeger als hanggroep jongeren door
ouderen werden weggestuurd heb ik nu een
bankje kunnen regelen voor diezelfde ouderen.
Daar ben ik trots op, ik heb wat terug kunnen
geven, zodat we nu hang-ouderen hebben.
Het is uiteindelijk (de komende twee periodes
nog niet) mijn ambitie wethouder te worden van
stad en ruimte of mens en maatschappij.’

Balans,
eerlijkheid
en oprechtheid

Meta Vrijhoef
‘Ik heb veel respect voor de natuur, ze geeft ons
het goede voorbeeld van hoe je als mens in het
leven kan staan. De kringloop van de natuur is
het geven, nemen en teruggeven.
Een jaar of drie geleden had ik voor het eerst
in mijn leven een moestuin. Wat me het meest
verwonderde was het feit dat je een zaadje in de
grond stopt, het verzorgt en er wat groeit wat je
later terugkrijgt in de oogst. Je krijgt het alleen
als je er aandacht en zorg aan geeft. Soms lukt
het, soms niet en dat is in het leven ook zo. Je
kan het accepteren of je kan kijken naar andere
mogelijkheden om het wel te laten slagen. Bij
andere moestuiners aankloppen voor advies, je
hoeft het niet alleen te doen, het is een sociale
bezigheid.
Het houden van een moestuin is ook een
statement. Laten zien dat je respect voor de
natuur hebt en weten en leren waar je eten
vandaan komt. De impact die het heeft, alles wat
je doet heeft gevolgen in een moestuin, maar
ook in het leven.
Ik was al lid van Groen Links, toen de oproep
kwam waarin gevraagd werd naar leden voor de
lijst ben ik daar op in gegaan. Ik vind dat je de
verplichting hebt je actief in te zetten, als je ziet
en denkt dat het beter kan. We zijn onderdeel
van de kringloop waar ik het eerder over had, je
krijgt wat van de gemeenschap en ik wil me dan
ook inzetten om iets terug te geven.
Als kind wilde ik al vegetarisch zijn. Enerzijds
om me af te zetten tegen mijn ouders (ik was als
dertienjarige een vroege puber), anderzijds en
dat is nog steeds zo, vanwege het dierenleed. In
het gezin waar ik uit kom was dat ingewikkeld.
Mijn ouders waren er niet op tegen, maar wilde
daar niet hun eetpatroon (en daarmee het mijne)
op aanpassen.
Destijds was de schijf van vijf nog wat heiliger
dan nu destijds was de schijf van vijf nog wat

Meta Vrijhoef- Groen Links

heiliger dan nu en ze zagen het waarschijnlijk
ook als een tijdelijke puberale fase van mij.
Mijn vader was politiek geëngageerd en heeft
achter de schermen veel gedaan voor de PvdA
en de vakbond. Mijn moeder had dat minder,
maar was wel vrijgevochten. Ze leerde me al
vroeg mijn eigen boontjes te doppen. Beide
ouders leerde mij respect voor de natuur te
hebben en dienstbaar te zijn, daarnaast was het
maken van eigen keuzes erg belangrijk.
Ik ben trots op het oprichten van het
Stadspodium, het pionieren met een man of vijf
en gaan.
Je hebt idealen, ziet wat er beter kan en
waarschijnlijk 80% van de tijd ben je als politicus
bezig met banale zaken zoals bijvoorbeeld
de plaatsing van een stoplicht. Dat kan me
frustreren, ik begrijp de noodzaak er wel van,
maar ben zelf meer van het aanjagen, inspireren,
innoveren en motiveren.
Het is mijn ambitie een inspirator te kunnen
zijn voor mensen en de gemeenschap om
die innovatie, het idee van de kringloop om te
kunnen zetten in actie en verbintenis. Ik hoop
dat ik mensen kan laten beseffen dat ook
kleine veranderingen in je manier van leven
impact kunnen hebben. Vanuit warmte oog voor
de natuur en elkaar behouden en liever nog
vergroten, zoals Eberthart van der Laan dat ooit
mooi zei’.

De kringloop
van de natuur

Corry Damen
‘In deze ketting zit bloedkoraal verwerkt wat
afkomstig is van de armband van mijn moeder.
We hebben deze armband als twee broers
en vier zussen aan haar gegeven. Na haar
overlijden vonden we dat we het onder elkaar
moesten verdelen.
Iedere zus (de broers wilde niet) heeft in haar
eigen stijl een ketting ontworpen en een edelsmid
heeft ze vervaardigd. Een symbool voor mij van
een warm, hecht gezin. Als ik de ketting om doe,
zeg ik tegen mezelf: ”Mijn moeder gaat weer
mee.”, dan is ze erbij en dat vind ik een fijn en
warm gevoel.
Ik kom uit een groot en arm gezin. Mijn twee
oudste zussen konden studeren, voor mij was
het destijds financieel niet weggelegd. Het paste
op dat moment ook niet in de lijn der verwachting
van de nonnen, zij beslisten dat Huishoud- en
Nijverheidsonderwijs goed genoeg voor mij
was. Ik was nog jong, maar heb altijd het idee
gehad dat het niet klopte. Ik werd dwars, had het
idee dat mijn kwaliteit niet gezien werd, ik wilde
erkenning die ik naar mijn idee niet kreeg.
Het recalcitrante wat dat in mij opriep zie ik
vandaag de dag ook bij jongeren die niet de
kansen krijgen die ze verdienen, dat maakt
ze opstandig en ze gaan zich er vaak naar
gedragen, dat had ik ook.
Ik werd creatief in dingen doen die niet mochten.
Thuis mocht ik zijn wie ik was en was ik goed
zoals ik was, in de samenleving was dat niet het
geval.
Deze gebeurtenis heeft een belangrijke stempel
gedrukt op mijn vorming. Later ging ik mezelf
aan alle kanten ontwikkelen. Ik liet de zwarte
bladzijde van de huishoudschool achter me en
ging de Ondernemings Raad in, werd lid van
de vakbond, hielp met het organiseren van
stakingen, noem maar op.
Mijn actieve houding komt misschien wel voort
uit het vroeger niet gezien worden. Ik heb er voor
gezorgd dat ze niet meer om me heen konden.

Corry Damen - Groen Links

Mijn vader was bij de brandweer, hij was een
stille held tijdens de watersnoodramp van 1953.
Bij ons thuis was iedereen welkom, we konden
altijd wel een bord en stoel bijzetten en
inschuiven, je laat niemand in de steek. Ik lijk
veel op mijn vader, daarom konden we ook zo
botsen. Hij was een stille strijder, het strijden heb
ik van hem, al maak ik beduidend meer lawaai.
Toen ik eenmaal getrouwd was en twee kleine
kinderen had, vertelde ik mijn moeder dat ik weer
terug naar school wilde. Mijn ouders steunde
me door mijn kinderen op te vangen en me te
helpen daar waar nodig. Mijn moeder vond dat
ik het verdiend had, omdat ik het altijd al zo
graag had gewild. Ze hebben goed gemaakt wat
ze me eerder niet konden bieden. Ik ben een
tweedekanser.
Ik ben naar de meest rode, sociale academie
gegaan, de Horst in Driebergen. Ik voelde me
als een vis in het water. Ik had altijd zo’n honger
naar leren gehad, dat heb ik nog steeds.
Aanleiding om lid te worden van Groen Links
was de uitkleding van de WAO door de PvdA.
Ik was destijds vakbondsbestuurder en kon
dit noch professioneel, als persoonlijk aan me
voorbij laten gaan, ik moest er wat aan doen. Na
me actief ingezet te hebben voor het provinciale
bestuur van Groen Links, ben ik acht jaar
geleden lokaal actief geworden.
Ik ben me altijd, onvermoeibaar in blijven
zetten voor mensen die dreigen aan de rand
van de samenleving te geraken, of zich daar al
bevinden, daar ben ik trots op.
Het kan me frustreren wanneer mensen wat te
zeggen hebben, terwijl ze er er geen verstand
van hebben. Je hoeft niet alles te weten, maar
hou dan over die onderwerpen je mond.
Het is mijn ambitie weer in de raad te komen
en te zorgen dat een sterke, goede, ingewerkte
ploeg in de toekomst het stokje kan overnemen.’

Een symbool van een
warm, hecht gezin

Mario Verstraten
‘Dit staat vanzelfsprekend voor saamhorigheid.
Ik wil binnen een gemeenschap meer
verbroedering, vriendschap en liefde.
Vroeger op de lagere school zat je vaak in een
kring, dan is het contact wat je met elkaar hebt
veel intensiever. Je kijkt elkaar aan, wat mij
betreft nog altijd de beste vorm van contact,
oogcontact.
Leuk dat er whatsapp en email is, maar
uiteindelijk bereik je het meest als je elkaar in de
ogen kan kijken.
Voor mij is het belangrijk dat we allemaal
gelijk zijn, arm of rijk, dik of dun, geschoold of
ongeschoold, gelijkheid en verbroedering.
Samen met Angelique ben ik de Bergse
Wandelclub begonnen. Het idee voor deze
club is ontstaan, enerzijds, omdat ik zelf graag
wandel, het is een manier om je geest leeg te
maken en in beweging te blijven, Anderzijds
zie ik in mijn werk steeds meer dat er groepen
mensen zijn die geen geld hebben om te
sporten. Door samen te wandelen krijgen ze toch
de beweging die ze nodig hebben en het verbindt
enorm.
Ik ben militair geweest, vanuit die traditie staat
discipline en het bereiken van doelen nog hoog
in mijn vaandel. Inmiddels werk ik al negentien
jaar bij Stichting Samenwerken. Ik leid mensen
in het kader van re-integratie op tot beveiliger.
Door mijn werk heb ik veel fronten gezien van
het sociale, maatschappelijke en politieke
vlak. Ik heb altijd gedacht hierin iets te kunnen
betekenen. Toen ik in Bergen op Zoom kwam
wonen ben ik lokaal politiek actief geworden.
Ik ben een mensen-mens en wil een stem uit
kunnen brengen voor de mensen om mij heen.

Mario Verstraten - GBWP

Mijn broer heeft altijd gezegd dat ik een goed
politicus zou zijn. Hij zei me altijd dat mijn hart
op de goede plek zit en ik veel doe voor de
samenleving. Mijn broer is bijna zeven jaar
geleden overleden, hij was heel belangrijk voor
mij, wij waren uit een stuk hout gesneden. Het
is misschien wel zijn aansporing, dat ik extra
gemotiveerd ben me politiek in te zetten.
Binnen de Bergse politiek ben ik veel
interessante politici tegengekomen die me
hebben geïnspireerd. Maarten van Eekelen is
daarvan mijn grootste inspirator. Hij heeft heel
veel gedaan voor het sociale domein en de
werkvoorziening. Hij is altijd menselijk geweest
en heeft een persoonlijke manier van politiek
bedrijven.
Ik ben heel trots dat ik gekomen ben waar ik nu
sta. Ik kom van ver en kan nu mensen helpen
bouwen aan hun toekomst, zodat zij later net zo
trots kunnen zijn op hun belopen pad als ik nu.
Sommige zaken kunnen eenvoudig opgelost
worden, dat er dan toch ingewikkeld en
langdradig over gedaan wordt, kan me
frustreren.
Het is mijn ambitie een betere leefbaarheid,
veiligheid en communicatie te realiseren, voor
mens en dier’.

Verbroedering,
vriendschap en liefde

Louis Wijten
Ik ben bijna drieënzeventig, in mijn hele leven is
rekenen belangrijk geweest, zowel in interesses
als in mijn beroep, ik ben docent economie
geweest.
Zodra er getallen in een onderwerp voorkomen
gaat mijn hart sneller kloppen. Mijn voorliefde
voor cijfers komt waarschijnlijk uit het feit dat
het snel informatie geeft. Ik lees altijd eerst de
getallen, dan pas de tekst. Naar mijn idee komt
het altijd op de getallen neer, ze zeggen iets over
afspraken.
In mijn werkzame verleden ben ik altijd bezig
geweest in verenigingen. Ik heb ook in besturen
gezeten, met name van sportclubs. Het zegt iets
over mijn maatschappelijk betrokkenheid.
Toen in het onderwijs het vak maatschappijleer
kwam, was nog niemand opgeleid voor deze
functie. Ik vond het toen al interessant en heb het
de eerste jaren gedoceerd. Ik volgde een cursus
om het vak te kunnen geven en kwam daar
grappig genoeg vrienden en geestverwanten
tegen.
Ik ben altijd een betrokken docent geweest,
was ook decaan. Toen ik stopte met werken
ben ik eens nagegaan hoeveel leerlingen ik
les heb gegeven, het waren meer dan duizend
leerlingen.
Ik kom nog steeds oud-leerlingen tegen die me
vertellen dat ik van waarde ben geweest voor ze.
Ik vind de waardering prettig, maar vind het
vooral fijn dat ik van waarde heb kunnen zijn.
Mijn vader kwam uit een arbeidersgezin en heeft
zich zelfstandig opgewerkt, mijn moeder ook.
Mijn broers gingen naar de HBS, maar hebben
het geen van allen afgemaakt, daarom moest ik
naar de MULO.
Ik heb thuis gevraagd of ik na MULO A, Mulo B
mocht doen en daarna HBS, gelukkig mocht dat
en omdat de welvaart zo verbeterd was, was het
ook mogelijk. Het is een voorbeeld van hoe ik
altijd om me heen heb gekeken naar kansen en
mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen.

Louis Wijten - Lijst Linssen

Het lijkt erop dat ik overal zomaar ingerold ben,
maar ik heb continue bewuste keuzes gemaakt
van wat me op dat moment het beste leek.
Dat heeft goed uitgepakt, al vond ik het soms
best spannend.
Zo kwam ik ook in de politiek terecht. Als je
ouder wordt gaat het sporten niet meer vanzelf.
Toen ik geen deelnemer van de sport meer was,
viel mijn deelname aan de organisatie ook weg.
De maatschappelijke bewogenheid bleef en door
gesprekken met vrienden in de politiek, werd ik
aangespoord me ook actief in te zetten op dit
vlak. Het werd me aangereikt.
Voordat ik bij Lijst Linssen kwam heb ik eerst bij
verschillende landelijke partijen gesnuffeld.
Het beviel me niet, ik vond dat ik me lokaal aan
moest sluiten en dat heb ik gevonden bij Lijst
Linssen. Het strakke, wat bij landelijke partijen
aanwezig is, is niet bij deze partij. Je mag
verschillend zijn, ik vind dat niet alleen boeiend,
maar het is ook de basis van democratie.
Ik zit al bijna twintig jaar in de lokale politiek. In
de politiek ben je met drie dingen bezig; wat,
hoe en hoeveel mag het kosten. Ik ben al vier
termijnen voorzitter van de audit-commissie
(controleert het financieel beheer). Ik ben er trots
op dat ik hier al vier keer voor gekozen ben.
Niets in het politieke kan me frustreren. Als iets je
frustreert heeft dat vaak te maken met dat er iets
niet gebeurd zoals jij zou willen, dat is niet het
kenmerk van democratie.
Het is mijn ambitie weer gekozen te worden voor
de raad. Ik vind dat al heel wat. Ik besef dat het
een verantwoordelijkheid is, die ik met eer wil
vervullen’.

Mijn voorliefde
voor cijfers

Piet Roosendaal

Piet Roosendaal - GBWP

‘Het is klein, maar ik draag het altijd bij me.
Het is van mijn moeder geweest, een klavertje
vier is voor geluk, mijn moeder geloofde er heilig
in, ik niet. Toch zou ik heel verdrietig zijn als ik
het zou verliezen, het is 70% mijn moeder en
30% voor het geval dat het toch geluk brengt.
Het hoeft voor mij geen geluk te brengen in de
vorm van geld, ik ben in goede gezondheid, heb
een lief gezin, dat is het mooiste geluk.

Vroeger was de weg naar het stadhuis niet
gemakkelijk. Met het digitale tijdperk is het voor
het gros makkelijker geworden, maar niet voor
iedereen. Voor ouderen zonder kennis van
internet kan het nog steeds lastig zijn. Ik behoor
ze daarin te helpen en kan dat ook, ik ben
een pure volksvertegenwoordiger. Vanuit mijn
opgroeien heb ik altijd de noodzaak gezien de
ander te helpen.

Ik ben geboren en opgegroeid in Lepelstraat,
mijn latere jeugd heb ik in Halsteren
doorgebracht.
Ik ben een echte buitengebieder, Fort de
Roovere was mijn speelterrein.

Ik ben er trots op dat ik me nooit heb laten
verleiden tot ijdelheid door mijn positie in de
raad.

Als enige jongen thuis was ik het lievelingetje
van mijn moeder. Ik had een verschrikkelijk
goede band met haar. Ik deed alles voor mijn
moeder en stuurde mijn zussen aan om mijn
moeder te helpen.
Mijn moeder was een sterke vrouw, zelfstandig
en regelde alles in het huishouden, ze stond
er min of meer alleen voor, omdat mijn vader
niet erg initiatiefrijk was. Ik zag dat mijn moeder
continue in de weer was en wilde haar helpen,
ontlasten, ontzien. Het aansturen en helpen
van mensen heb ik van mijn moeder. Ik kon niet
aanzien dat ze er alleen voor stond en trad op.
Dat neem ik nog steeds mee in mijn politieke
handelen, als het nodig is grijp ik in.
Mijn schoonvader was politiek actief en in
campagnetijd hielp ik door op de weg “Lijst 3”
te kalken, zo kwam ik in aanraking met politiek.
Omdat ik een familielid was, mocht ik niet bij de
partij, pas toen mijn schoonvader stopte mocht
het en wist de partij me snel te vinden. Ik wilde
iets betekenen voor de burger, het was 1994.
k heb zes a zeven verkiezingen meegemaakt
en ben altijd met voorkeursstemmen in de raad
gekomen.

Onbezonnenheid en het willen doordrukken van
beslissingen die kant nog wal raken kunnen me
frustreren. Denk na!
Met mijn bijna tachtig jaar hoop ik zo lang
mogelijk mee te draaien en de waardering te
blijven krijgen die ik nu geniet zowel binnen mijn
partij, als de raad’.

70% mijn moeder
30% voor het geval dat

Jessy van Hooydonck
‘Muziek is mijn lust en mijn leven, ik heb
conservatorium gedaan, zang en piano. Als kind
was het mijn droom elke avond op de bühne te
staan, maar toe ik negentien jaar was kwam ik
erachter dat het professionele muziekleven hard
is.
In de hobby-matige kant van de muziek zag
ik meer plezier en verbinding. Ik wilde die
verbinding op menselijk vlak uitbreiden en ben
de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming
gaan doen. Vanuit mijn opleiding kwam ik terecht
in het jongerenwerk en daar werk ik nog nog, al
twaalf jaar, bij WIJ ZIJN Traverse Groep.
In mijn beroep zie ik continue mensen in
beweging met plannen en ideeën, ik kan daar
vanuit mijn werk veel in betekenen, maar niet
alles.
Veel ondersteuning voor plannen moeten
toch vanuit de gemeente gedaan worden. Het
sociale gedeelte kan ik doen vanuit mijn werk,
het bestuurlijke wil ik in de politiek doen. Ik wil
die twee wel strikt gescheiden houden door
niet te kiezen voor de commissie mens en
maatschappij. Dat wil niet zeggen dat ik daar
geen mening over heb, heb zelfs expertise en zal
er dus wel over meepraten en adviseren, maar
niet beslissen.
Ik kom uit een sociaal gezin waar iedereen
welkom was en is. Mijn opa was burgemeester
van Kalmthout, hij is een voorbeeld voor me
geweest. Hij is vijftien jaar burgemeester
geweest, krijg dat maar eens voor elkaar. Hij was
een geliefd man, stond voor iedereen klaar, vaak
ten koste van hemzelf.
Dat herken ik ook in mijzelf. Mijn andere opa was
actief in de Steenbergse politiek. Ik heb hiermee
twee politieke rolmodellen.
Ik had nooit het idee de politiek in te gaan, dacht
dat het voor mij niet was weg gelegd.

Jessy van Hooydonck - GBWP

Toen ik in 2011 door de GBWP gevraagd werd
me aan te sluiten bij de partij heb ik me eerst
georiënteerd en onderzoek gedaan naar de
ideeën van de partij en haar club mensen. In
mijn overwegingen moest ik natuurlijk vaak aan
mijn opa’s denken, hun nalatenschap gaf me het
extra zetje om de politiek in te gaan. Ik weet wel
zeker dat ze heel trots op me zouden zijn.
In mijn zeven jaar politiek hebben mijn opa’s me
geïnspireerd de menselijke kant op te zoeken,
het verhaal erachter. Het is die menselijke
kant die ervoor zorgt dat ik de ander beter kan
begrijpen en daarmee beter hun belangen kan
vertegenwoordigen.
Ik ben trots op het feit dat ik onderdeel ben van
een groep die er samen voor gaat. Niet zomaar
een partij die samenhangt van los zand. Wij
zijn meer een verzameling moleculen die zich
om elkaar heen bewegen, elkaar aanvullen en
versterken en als een bol samenkomen.
De hardheid kan me frustreren, mensen kunnen
elkaar zo bekritiseren op de persoon af.
Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om
elkaar in je waarde te kunnen laten.
Mijn belangrijkste motivatie, in mijn werk en in de
politiek, is er te zijn voor mensen in de gemeente
Bergen op Zoom. Ik wil met de inwoners kunnen
blijven praten, daarom ga ik ook voor lokaal,
en hun verhalen en wensen vertalen naar de
politiek.
Ik wil ook aanzwengelen, muziek in de politiek
brengen. Losse noten, maataanduidingen en
sleutels vormen samen dat ene muziekstuk,
zoals een gemeente gevormd wordt door haar
mensen, het bestuur en haar omgeving.’

Ik wil aanzwengelen

Theo de Jong

Theo de Jong - SP

‘Ik ben als sinds 1990 een fanatiek darter, ik ben
er een beetje ingerold door de dweilband. Het
pakte me, ik raakte er aan verslingerd, ben me
gaan inzetten om meer te leren en ben er steeds
beter in geworden, ik ontdekte mijn eigen talent.
Ik breidde mijn passie uit door mede darters een
hoger te plan te helpen. Hiervoor moest ik mijn
talent voor verbinden en organiseren in zetten.
Ik heb er veel van geleerd, was misschien
altijd wel een leider, maar ben het bewuster en
professioneler op gaan pakken.

van gebeurtenissen laten zien. Ik kon vanuit die
geschiedenis niet anders dan de socialistische
kant op gaan. Ik zag in de geschiedenis dat de
gewone mens vaak een voetveeg was en dat
past niet bij mijn mensbeeld.

Ik was al langer lid van de SP. Door het ontslag
bij Phillip Morris moest ik bij mezelf te raden
gaan wat ik verder met mijn leven moest doen. Ik
was kaderlid bij de FNV en was nauw betrokken
bij het hele proces van ontslagen en de sociale
plannen bij Phillip Morris. Ik had meer informatie
dan mijn collega’s op de werkvloer. Ze kwamen
met vragen en ik werd een soort tussenpersoon,
een mediator, een rol die me goed paste.
Door mijn ervaring als kaderlid ben ik na het
ontslag bij het Vakbondshuis in Roosendaal
terecht gekomen. Ik heb me daar als service
consulent werk en inkomen en adviseur sociale
voorzieningen ontwikkeld en opnieuw veel
geleerd. Binnen de FNV zit ik bij de werkgroep
politieke beïnvloeding, de stap naar mijn politieke
inzet bij de SP was voor mij heel klein. Het was
een een-tweetje.

Hoe goed je het ook bedoeld, je zal niet altijd de
resultaten kunnen behalen die je zou willen, dat
zou kunnen frustreren. Dat vraagt dan om een
andere aanpak, want frustratie mag nooit leidend
zijn.

Ik heb al op zeer jonge leeftijd mijn ouders
verloren, waardoor ik een grote tijd van mijn
jeugd in pleeggezinnen en internaten heb
doorgebracht. Ik heb altijd het idee gehad er
alleen voor te staan en alles zelf uit te moeten
zoek. Misschien dat ik daarom al mijn kennis en
interesses nu wil delen.
Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis, altijd
al geweest. Ik zocht van alles op, ging naar de
bibliotheek en verrijkte mezelf met meer en meer
informatie.
De geschiedenis heeft me de sociale impact

Ik ben er trots op dat ik nu de kans grijp echt
iets voor mensen te kunnen betekenen. Ik ben
opgevallen binnen de partij en ben vereerd dat
ze me het vertrouwen hebben gegeven door me
op de tweede plaats te zetten.

Het is mijn ambitie ervoor te zorgen dat we oog
blijven houden voor het sociale aspect voor
iedereen’

Ik ontdekte mijn eigen talent

Selin Karar
‘Ik wordt gedreven door gelijkwaardigheid, de
weegschaal symboliseert dat. Ik ben ook een
weegschaal. “Liefde overwint alles”, omdat
ik geloof dat je op de wereld komt om lief te
hebben. Liefde zit in alles, zonder liefde geen
bestaansrecht.
Liefde is het doel, gelijkwaardigheid het
middel. Ik ben een persoon die afweegt,
een bemiddelaar, behalve als het gaat om
rechtvaardigheid. Ik bekijk het van alle kanten en
overweeg. Op basis daarvan maak ik duidelijke
keuzes waar ik volledig achter sta.
Ik was een jaar of zeven toen ik een commercial
van Artsen Zonder Grenzen zag. Ik was onder
de indruk van de ellende en oneerlijkheid die ik
zag en er ging bij mij een knop om. Ik wist dat
ik naar het andere eind van de wereld wilde om
hongersnood en onrecht recht te zetten. Dat idee
is in mij verankerd.
Ik ben de oudste van vier kinderen, een zusje
en twee broertjes. Mijn ouders hebben me laten
opgroeien met het idee dat niet iedereen met
dezelfde kansen op de wereld komt. Ze wilden
dat wij als kinderen ons hiervan bewust waren
en onze kansen ten volle zouden benutten. Ze
vonden ook dat we een bijdrage moesten leveren
in het creëren en ondersteunen van kansen voor
anderen. Delen!
Mijn ouders gaven ons mee dat we de wereld
konden verbeteren en dat ook moesten doen.
Ik wil dat ook en ik geloof dat ik dat kan. Je kunt
grootse dingen willen veranderen door kleine
zaken groots aan te pakken.
Ik ben een halve tweeling, dat betekent in mijn
geval dat mijn tweelingbroer niet kon volgroeien
in de baarmoeder en nooit geboren is. Ik ervaar
hem (ik noemde hem Sem) als een deel van wie
ik ben. Ik heb altijd het idee gehad iets te missen
en vul die leegte aan met liefde en zorg voor
anderen.

Selin Karar - Groen Links

Ik ben mijn studerende leven begonnen met
de opleiding docente maatschappijleer. Voor
mijn opleiding reisde ik af naar Ghana en
Kirgizië, waar ik als vrijwilligster werkte. Daarna
heb ik de master conflictanalyse en oplossing
behaald. Nu werk ik als coördinator en docente
bij een taalschool inburgering aan volwassen
statushouders.
Ik ben altijd internationaal georiënteerd geweest.
Voor mijn master zat ik in Istanbul. Toen ik
terugkwam in Bergen op Zoom merkte ik dat
ik mijn stad gemist had en vroeg ik mezelf af
waarom ik me nooit politiek voor mijn stad had
ingezet.
Ik ging internationaal omdat ik het groots wilde
aanpakken, maar realiseerde me dat het grootse
impact zit in klein beginnen, daarom wil ik me
lokaal inzetten.
Ik ben trots op Bergen op Zoom, mijn stad. Ik
voel me hier veilig en thuis.
Ik denk dat ik het moeilijk ga vinden om water
bij de wijn te doen ter wille van het bereiken van
doelen.
Ik denk dat ik met mezelf zal moeten bemiddelen
om het te kunnen rechtvaardigen. Ik neem me
vooral voor mijn eigen grenzen te bewaken.
Ondanks dat ik het misschien moeilijk ga vinden,
vind ik wel dat ik mijn verantwoordelijkheid moet
nemen en open moet staan voor de argumenten
van een ander. Dat is politiek en daarmee kun
je wat bereiken voor de burgers van Bergen op
Zoom.
Ik wil jongeren mobiliseren in de richting
van duurzaamheid, ze bewust maken van
milieuvraagstukken, dat ze er iets mee gaan
doen. Het is mijn streven de mensen die het idee
hebben niet gehoord te worden wel te horen en
samen met en voor hen problemen op te lossen’.

Liefde is het doel
gelijkwaardigheid het middel

Gert-Jan Heeren
‘Een magneet verbindt, ik zie mezelf als
verbinder.
De olifant staat voor Afrika en de natuur. Ik ben
zes jaar, van 1999 tot 2005, reisleider geweest
in Zuid-Afrika voor jongeren tussen de 14 en
18 jaar. Het was vlak na de afschaffing van de
apartheid.
Ik wilde de jongeren tijdens de reizen verbinden
met een andere cultuur, maar ook begrip
creëren.
In de schoenen van een ander staan, waardoor
je begrijpt waarom mensen handelen zoals ze
doen.
Ik was destijds leerkracht in het basisonderwijs,
inmiddels ben ik directeur van een basisschool.
Ik zat vroeger op de scouting. Toen ik een jaar
of zeventien was zagen ze in mij iemand die
leiding kon geven aan een groep. Ik heb dat
als waardering gezien, voor mij was het een
natuurlijk proces die waardering om te zetten in
actief leiding te geven aan groepen. Ik zat vanaf
mijn zevende op scouting,
het heeft me gevormd en een groot deel van mijn
vriendenclub komt uit de scouting.
Belangrijkste uitspraak van mijn moeder was
“Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg”.
Ze bedoelde daarmee dat je best ambities mag
hebben, maar bij jezelf moet blijven. Bij ons
thuis werd ook wat ze nu noemen ‘duurzaam’
geleefd, niet zomaar spullen weggooien en
verantwoordelijk omgaan met je eigen rotzooi.
Ik heb dat wel overgenomen, je kan je geld maar
een keer uitgeven en ik wil het niet spenderen
aan troep.
Er hebben zo weinig mensen interesse in
politiek, daar stoorde ik mij aan. Het is makkelijk
om je af te zetten, maar je kunt ook participeren,
je steentje bijdragen. Ik heb dat altijd gedaan
door vrijwilligerswerk te doen. Ik heb een jaar
een vrijwilligers-sabbatical gehouden, maar dat
voelde niet goed. Ik at zonder te koken, ik droeg
niets bij.

Gert-Jan Heeren - D’66

We kunnen allemaal een mooiere wereld creëren
als we onze bijdrage leveren.
Gemeentes moeten steeds meer beslissingen
nemen en hebben daardoor ook meer expertise
nodig.
Vanuit mijn onderwijsachtergrond kan ik kennis
en ervaring leveren en draag ik mijn aandeel bij.
Ik ben generalist, heb brede interesses, D’66
is een partij waar onderwijs belangrijk is, ik kan
als generalist een tegengeluid binnen de partij
bieden. Ieders tegengeluid is belangrijk om
elkaar scherp te houden.
Ik ben trots op de reizen naar Zuid-Afrika
waarin ik een inbreng had in de vorming van de
jongeren.
Nu ze ouder zijn laten ze me dat nog weten.
Stroop, logheid van het apparaat en verborgen
agenda’s kunnen me frustreren. Het is mijn
intentie dat nadeel om te gaan zetten in een
voordeel.
Het is mijn ambitie een raadslid te zijn die
zijn taak weloverwogen vervult. Ik hoop met
voorkeurstemmen in de raad te komen. Als dat
lukt ga ik een dag minder werken zodat ik het
alle tijd en aandacht kan geven die het verdient’.

Verbinden en begrip creëren

Marijke Helmons
‘Ik heb drie kleinkinderen, van hun heb ik
vorig jaar kerst dit bordje gekregen. Het is me
dierbaar en het staat op een prominente plaats
in mijn huis. Ik krijg er een warm gevoel van.
De onvoorwaardelijke, wederzijdse liefde die
kinderen en kleinkinderen met hun moeder en
oma delen staat voor mij op nummer een. Gaat
het met hun goed, dan gaat het met mij ook
goed. Je kunt pas ontvangen als je eerst geeft.
Vanuit die gedachte wil ik ook politiek bedrijven,
het hoeft niet per se groots te zijn. Oog voor
detail, het kleine, daar aandacht aan schenken,
dat maakt het verschil.
Mijn vader was een belezen man, met een
duidelijke, positieve mening, hij was een liberaal.
Normen en waarden zoals respect voor elkaar
hebben, rekening houden met de ander, oog
voor het wederzijdse,
dat was belangrijk voor mijn ouders. Het is
niet iets wat ons bijgebracht werd, het was er
gewoon.
Toch zijn het wel denkbeelden die ik mijn
kinderen en zij op hun beurt hun kinderen bewust
heb mee willen geven. Mijn ouders brachten het
over door streng te zijn. Ik heb het gedaan door
consequent te zijn, bij te stellen waar nodig en ze
in hun waarde te laten.
Mijn kinderen en kleinkinderen grappen wel eens
over oma met haar tegeltjeswijsheden. Het klinkt
misschien oubollig, dat ben ik beslist niet, toch
hebben ze ontegenzeglijk hun waarde en komen
ze niet voor niets op een tegeltje terecht.
Als ik mijn tegeltje zou maker zou er op staan:
“Wat je geeft krijg je terug”.
Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest
en volgde het nieuws op de voet. Pas na een
moeilijke periode in mijn leven werd ik me ervan
bewust dat ik zoveel mensen om mij heen had
die me steunden en er voor me waren, het
voelde als een warme deken.

Marijke Helmons - GBWP

Zoals met elke moeilijke periode, leer je er veel
van en kom je er sterker uit. Het is vanuit die
kracht dat ik me wil inzetten en die warme deken
wil zijn voor een ander. In de hospice De Markies
enerzijds en in de politiek, waar je het verschil
kan maken, anderzijds. Vanuit liefde de ander
het oprechte idee geven dat ze er mogen zijn.
Ik ben trots op mijn voorstel voor
vrouwvriendelijke parkeerplaatsen en dat het
gehoor heeft gekregen.
Ik hoor de mannen al lachen, maar het gaat
niet om het wel of niet kunnen parkeren, maar
om gemakkelijk en veilig met kinderwagens te
kunnen gaan en staan.
Niet luisteren naar elkaar kan me frustreren, van
elkaar kun je leren. Even ademhalen is dan de
beste remedie voor mezelf, maar wellicht ook
een goede tip voor degene die moeite hebben
met luisteren’.

Wat je geeft krijg je terug

Sander Siebelink
‘Weinig mensen schrijven nog, laat staan met
een vulpen. Een vulpen is persoonlijk in gebruik,
je kan niet schrijven met de vulpen van een
ander, maar ook als je iets voor een ander
opschrijft. Een kaart, een notitie is persoonlijker
wanneer het met een vulpen geschreven is,
omdat het om meer aandacht heeft gevraagd.
Het opendraaien van de pen, het controleren van
de punt en de vulling en het bewuster en trager
schrijven. Aandacht, zorg en kwaliteit.
Ik ben iemand die graag persoonlijk en
zorgvuldig met zaken omgaat, daarom past een
vulpen zo goed bij mij.
Ik heb vroeger op de lagere school bij de nonnen
gezeten, precies in het gebouw waar we nu
zitten, waar nu Atelier van Peppen zit. We
moesten met een kroontjespen schrijven, het
werd er in geramd. Op de middelbare school
schreef ik gewoon met een ballpoint. Toen ik
geschiedenis studeerde in Leiden kocht ik mijn
eerste vulpen bij van der Kreek, het was een
‘Diplomat’. Het kiezen voor een vulpen is het
kiezen voor de minst gemakkelijke weg, dat
zullen veel vulpen schrijvers herkennen. Het zegt
iets over je persoonlijkheid, duidelijke keuzes
maken met aandacht.
Als kind was ik al gefascineerd door
geschiedenis. Mijn vader had die interesse ook,
waardoor er genoeg boeken voor handen waren
om mij in te kunnen verdiepen. De fascinatie is
dat je ervan leert en wat men er niet van geleerd
heeft, wat dan ook weer leerzaam is. Eigenlijk
waren de meesten bij ons thuis geïnteresseerd in
geschiedenis, maar ik had er met mijn vader een
bijzondere band in. We spraken er vaak over en
ondernamen er uitstapjes voor.
Van mijn vader heb ik de link van geschiedenis
met politiek geleerd. Hij had een duidelijke
mening over oude en hedendaagse politiek.

Sander Siebelink - Lijst Linssen

Als mijn vader merkte dat mensen niet deugde
liet hij dat op een felle manier blijken, hij kon
dan behoorlijk tekeer gaan. Ik heb de felheid als
ik onrecht zie ik ook, maar hou het binnen en
probeer die energie om te zetten in daden.
Vanuit mijn kennis van de geschiedenis en de
maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren
negentig, vond ik dat ik me actief moest inzetten
voor verbetering. Ik ben niet iemand die aan de
zijlijn staat en wilde er wat aan doen. Lijst Linsen
paste het beste bij mij.
Ik vind het moeilijk te zeggen waar ik trots
op ben, het gaat namelijk altijd om het
samenwerken. Ik kan wel zeggen dat ik mijn
bijdrage heb geleverd om dingen voor elkaar te
krijgen, misschien mag ik daar trots op zijn.
Het gebruik van valse argumenten of verborgen
agenda’s die uit de kast worden gehaald als de
dreiging er is dat plannen mislukken kan me
frustreren.
Ik wil graag tenminste nog een periode raadslid
zijn, zodat ik wat voor de inwoners van Bergen
op Zoom kan betekenen’.

Het opendraaien van de pen,
het controleren van de punt
en de vulling en het
bewuster
en trager schrijven

Patrick van der Velden
‘Iedereen zal me met de geit associëren,
omdat ik een Bergenaar ben, maar het gaat
me vooral om het feit dat het in de gieterij van
Asselbergs gemaakt is, waar mijn opa werkte.
Ik heb respect voor mensen die onder keiharde
omstandigheden werkten. Het doet je beseffen
hoe makkelijk we het nu hebben. Hard werken,
tussen de mensen staan is wat bij mij past.
Het geitje staat altijd op een prominente plek
in mijn huis, waar het naar waarde tot zijn
recht komt. Ik zie metaal als een rode draad
terugkomen in de keuzes die ik heb gemaakt.
Mijn voorouders stonden aan de ruwe kant in
de gieterij, ik door na mijn laboratoriumstudie
bij een bedrijf onderzoek te doen naar
oppervlaktebehandeling van metaal, de glitter
en glamour van metaal zou je kunnen zeggen.
Samengevat staat metaal voor mij voor hard
werken, samensmelten en glans geven. Het is
een no-nonsens product wat met de juiste zorg
de juiste glans krijgt.
Ik heb meegekregen dat je je talenten moet
gebruiken om een betere samenleving te kunnen
krijgen. Zorg goed voor elkaar, dan zal er ook
goed voor jou gezorgd worden. Inzet en er met
elkaar wat van maken. Een vereniging, een
samenleving maak je met elkaar.
Op de mavo zat ik in de leerlingenraad, bij MOC
in het jeugdbestuur en bij de oprichting van de
Blauwe Schuit was ik een van de eersten die bij
de club gevraagd werd. Ik heb altijd mee willen
denken en de drive gehad iets met groepen te
doen. Het gaat me niet om het bestuur, maar ook
en vooral om er voor de vereniging te zijn, bezig
zijn, doen.

Patrick van der Velden - GBWP

Als ik merk dat we goed bezig zijn met elkaar
en iedereen op de juiste plek is, daar word ik blij
van.
Ik krijg energie wanneer ik mensen mee krijg, ik
geniet ervan dat de ander daar energie van krijgt,
wat mij weer de kracht geeft om door te stomen.
Alleen ga je sneller, met elkaar kom je verder.
Die spreuk is op mijn lijf geschreven. Ik ben een
teamspeler en heb die insteek en energie van
mijn ouders meegekregen.
Ik ben er trots op dat ik deze periode veel bij
heb kunnen dragen aan een luisterend oor,
waardoor de inbreng van de burger belangrijker
is geworden.
Bij alle openbare projecten en burgerparticipatie
in het fysieke domein is wat mij betreft
verbetering gekomen, ik denk en hoop dat dat
voor de burger ook zichtbaar en voelbaar is.
Als er in de uitvoer te veel laksheid en te weinig
voelsprieten, empathie en passie voor de burger
is kan dit mij frustreren. In de politieke arena heb
ik moeite met de brulkikkers, de nee-zeggers om
het nee zeggen, dan gaat het niet om de inhoud,
maar om de strijd. Democratie, politiek gaat niet
om strijd, maar om samen dingen bereiken.
Ik zou graag nog een periode wethouder worden
en een toegevoegde waarde blijven voor de stad.
Ik hoop dat mensen mijn waarde kunnen zien.
Dit is wat je krijgt, geen poes-pas, wel stabiliteit,
reken me maar af op mijn resultaten’.

Hard werken,
samensmelten
en glans geven

Maikel de Bekker
‘Probeer eerst een ander te begrijpen voor je
zelf begrepen wil worden. Heel vaak luisteren
mensen niet naar elkaar, waardoor ze elkaar niet
begrijpen.
Ik probeer mijn best te doen wel te luisteren en
de ander te begrijpen. Ik heb dat wel moeten
leren en heb dat gedaan op de cursus:’Seven
habbits of higly effective people’. Ik deed de
cursus toen ik een jaar of 27 was, nog te jong om
goed te kunnen luisteren, maar wel gedreven iets
te willen bereiken. Ik wilde mijn zwakte omzetten
om beter te kunnen worden.
Ik ben altijd nieuwsgierig en leergierig geweest,
tijdens mijn puberteit kwam dat er alleen niet
zo uit. Pas rond mijn vijfentwintigste heb ik de
keuze gemaakt mijn capaciteiten te benutten en
mezelf te ontwikkelen op innerlijk en theoretisch
gebied. Half goed was niet goed genoeg meer
voor mij.
De talking stick heeft me geleerd win-win
situaties te creëren en benutten. Je begrijpt jezelf
en de ander beter waardoor je nader tot elkaar
kan komen en samen tot een oplossing komt.
Wijzer en functioneler.
Door mijn persoonlijke ontwikkeling had ik meer
oog voor maatschappelijke gebeurtenissen. Ik
zag dat ik talenten die ik nooit eerder gebruikt
had nu kon gaan benutten. Ik heb vijf jaar
meegeholpen aan de Roparun, waarvan het
laatste jaar als teamcaptain en heb twee keer de
Color your life run mede-georganiseerd.
Toen de Roparun stopte had ik wat tijd over, wat
samenliep met een aantal ontwikkelingen in mijn
wijk. Ik kwam Meino Dam tegen en raakte met
hem in gesprek over politiek, hij zag in mij een
goed duolid. Ik was het met hem eens en pakte
de handschoen op.

Maikel de Bekker - Lijst Linssen

Mijn vader deed en doet veel vrijwilligerswerk,
in dat opzicht is hij een voorbeeld voor mij.
Hoewel ik er als puber niet altijd open voor stond,
hebben mijn ouders me altijd gestimuleerd me
te blijven ontwikkelen, dat wil ik mijn dochtertje
ook meegeven. Houden van en leren stopt nooit.
Natuurlijk heb ik waardes als respect, voor elkaar
zorgen en eerlijk zijn meegekregen. Voor mij is
dat zo vanzelfsprekend dat het bijna te saai is
om te benoemen.
Ik ben trots op het mede organiseren van de
Color your life run. Los van het tafereel was de
opkomst, de blije gezichten, het samengevoel
iets om nog steeds blij van te worden. Met een
opkomst van 2100 en 1900 man iets om trots op
te zijn.
Luisteren blijft een handicap, ook in de raadzaal,
dat kan me frustreren. Hierdoor ontstaat
onbegrip en misverstand, wat veel tijd opslurpt.
Met elkaar in debat gaan is heel goed, maar wel
de argumenten van de ander horen en terwijl je
luistert je mond dicht houden.
Het is mijn ambitie raadslid te worden. Ik kijk
er naar uit zaken voor elkaar te krijgen en veel
te leren. Mezelf ontwikkelen tot een eerlijke
volksvertegenwoordiger met kennis van zaken
die er toe doet’.

wijzer en functioneler

Lot Hartman
‘Ik heb al op heel veel plekken gewoond, zowel
in mijn kinder als volwassen jaren. Ik was elf jaar
toen mijn moeder na een lang ziekbed overleed.
Door omstandigheden kon mijn vader
niet voor zijn kinderen zorgen en ben ik in
netwerkpleeggezinnen terecht gekomen. In
eerste instantie bij kennissen in de buurt, later bij
mijn oud-tante in Groningen.
Toen ik vijftien was vond ik mijzelf volwassen
genoeg om enigszins zelfstandig te wonen en
ben ik bij mijn vader ingetrokken. Door mijn jeugd
werd ik gedwongen vroeg zelfstandig te worden.
Achterafgezien was ik dat natuurlijk nog niet zo,
maar ik heb mezelf weten te redden.
Op mijn achttiende overleed ook mijn vader en
stond ik er echt alleen voor. Ik had wel vrienden
aan wie ik steun had, maar miste toch een
vangnet, maar ook toen heb ik het gered. Ik
zat in de overgang van vijf naar zes VWO en
vond dat ik het moest gaan halen. Ik had geen
behoefte in de goot terecht te belanden.
Tijdens en na mijn VWO heb ik al veel gereisd,
dat heb ik van mijn ouders die elkaar ontmoet
hebben ontmoet in een vliegtuig. Ik heb in
die periode veel avonturen beleefd en dingen
ontdekt over mezelf en de wereld. Nu leid ik een
leven wat ik destijds als saai betiteld zou hebben.
Toch geniet ik van de stabiliteit die ik nu ken. De
sleutel is de voordeursleutel van mijn huis wat ik
voor het eerst als een echt thuis ervaar.
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in
politiek. Op mijn twaalfde (in de eerste van
de middelbare school) deed ik mee aan het
nationale jeugddebat in de tweede kamer. Ik
keek als hummeltje van zes al naar het journaal
en netwerk. Ik vond het niet alleen interessant, ik
vond er ook wat van, had al een mening. Het is
niet dat mijn ouders politiek geëngageerd waren,
ze waren wel geïnteresseerd, waardoor het mij
aangeboden werd.
Ik was tijdens de Arabische lente op reis, eerst
door Syrië, toen dat te gevaarlijk werd naar Israel

Lot Hartman - D’66

en vervolgens naar Egypte. Het was een roerige
tijd die onbewust bij mij het bewustzijn heeft
gepland dat je als bevolking iets te weeg kan
brengen.
Toen ik terug in Nederland kwam ben ik
Midden-Oostenstudies gaan studeren. Door
gebrek aan kunde en vanwege politieke
agenda’s zag ik dat er veel domme beslissingen
ten aanzien van het Midden Oosten werden
genomen, dat frustreerde me. Ik heb me er best
een tijd boos over gevoeld en wellicht te lang
aan de zijlijn gestaan met de kennis die ik had.
Daarom besloot ik drie jaar geleden me actief
in te gaan zetten, om te beginnen lokaal, hier in
Bergen op Zoom. Ik ben begonnen in het bestuur
van D’66, maar wilde echt in het politieke veld
staan.
In december ben ik duolid geworden en ik hoop
vanaf maart actief te kunnen zijn in de raad.
Mijn moeder heeft me op het hart gedrukt
(financieel) onafhankelijk te zijn van een man.
Mijn vader zei altijd:”Als je het niet probeert kun
je het ook nooit leren”. Beiden brachten ze me
bij niet zomaar achter de kudde aan te lopen. Je
eigen pad bepalen en lopen, vertrouw op je zelf.
Deze waarden wil ik ook meegeven aan mijn
zoontje.
Ik ben er trots op dat ik een vorm van stabiliteit
voor mezelf heb kunnen creëren waardoor ik me
in kan zetten als moeder, maar ook mijn kennis
kan benutten om me politiek in te kunnen zetten.
Om de hete brij heen draaien, geen moeilijke
vragen stellen wanneer dat wel noodzakelijk is
kan me frustreren. Daarnaast vind ik dat deze
gemeente te gemakkelijk geld uitgeeft wat ze niet
heeft, ze zou, net als iedere vrouw, financieel
onafhankelijk moeten zijn.
Het is mijn ambitie in de raad te komen, mijn
kennis uitbreiden en wat meer lef in de raad te
gooien’.

Voor het eerst
een echt thuis

Martijn van Schaik
‘Voor mijn werk reis ik veel met het openbare
vervoer, wat mij betreft hoort koffie bij mijn
dagelijkse ritme.
Ik ben wat geminderd, maar kan zeker niet
zonder. Het handige aan deze mok is dat het
natuurlijk duurzaam is, maar ook dat ik het na
gebruik op kan vouwen en het geen onhandig
ding in mijn tas is.
Ik vind het wel leuk dat het geen doorsnee
dingetje is, net even wat anders, maar niet
te extreem. Het staat voor het maken van
een eigen keuze, niet zomaar met de stroom
meelopen. Het is niet dat ik per se anders wil
zijn, maar de weloverwogen, vaak functionele en
praktische, idealistische keuzes maken wel dat ik
net even wat anders ben.
Het leuke gevolg is dat dit soort voorwerpen
uitnodigen tot vraag en gesprek.
De reden dat ik met openbaar vervoer reis is dat
het met name in de grote steden praktischer is,
daarnaast is het goedkoper en duurzamer. Voor
mij is een auto niet een vanzelfsprekendheid,
eerst nadenken, dan kiezen.
Ik heb onderwijspedagogiek gestudeerd in
Amsterdam. Tijdens mijn studie kwam ik in
aanraking met iemand die heel actief was bij
de Jong Socialisten. Vanuit mijn studie moest ik
sowieso bewust nadenken over keuzes die je in
de opvoeding mee zou geven aan een volgende
generatie.
Het was 2002, het jaar dat Pim Fortuyn werd
vermoord, een roerige tijd waarin we eigenlijk
allemaal werden gedwongen politiek kleur
te bekennen. Geïnspireerd door de Jong
Socialistische vriend en mijn studie vond ik
dat ik niet alleen een politieke keuze moest
maken, maar me ook actief moest gaan inzetten.
Jong Socialistisch was in mijn ogen niet divers
genoeg, ik zag meer herkenning in Groen Links.

Martijn van Schaik - Groen Links

Mijn ouders waren beide actief in het
verenigingsleven, met name volleybal. Ik leerde
van mijn ouders dat als je iets leuk vind je daar
ook voor moet inzetten. Je eigen ruimte innemen
in de zin van het maken van eigen keuzes, of het
nou om sport, vrienden of opleiding gaat, is iets
wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Dat is
ook terug te zien in de diversiteit aan keuzes die
mijn broer, zus en ik hebben gemaakt.
Dat maken van die eigen keuzes is dan ook
heel belangrijk voor mij en dat geef ik ook graag
aan mijn kinderen mee. Ook in het onderwijs is
de vraag waarom leerlingen bepaalde keuzes
maken een middel om ze meer betrokkenheid bij
te brengen en dient als doel ze te leren keuzes te
maken.
Aangezien het maken van eigen keuzes zo hoog
in mijn vaandel staat is het politiek gezien voor
mij dan ook belangrijk dat regels niet te strak
en uniform zijn. Ik geloof meer in principes dan
in ommuurde regels waarin geen ruimte meer
is voor individuele keuzes. Natuurlijk moeten er
ook wel regels zijn, de vraag voor mij is wanneer
hanteer je regels, wanneer principes. Blijf
daarover kritisch en blijf daarover met elkaar in
gesprek gaan.
Ik heb altijd mijn idealen weten uit te voeren met
plezier, lol, vooral met anderen, met elkaar. Mijn
praktische en idealistisch kijk op het leven heeft
mijn leven en hopelijk ook dat van een ander
leuker gemaakt, daar kan ik best trots op zijn.
Saaiheid, klakkeloos doen zoals het altijd gedaan
is of meegaan in het ambachtelijk jargon kan
mij frustreren. Ik hoop dan ook dat ik met de
dynamiek van het Groen Links waar ik nu in zit
dat te kunnen overstijgen’.

Niet een vanzelfsprekendheid,
eerst nadenken, dan kiezen

Ton Linssen
‘Ik woon sinds 1976 in Bergen op Zoom, ik heb
altijd wel wat gehad met deze stad. Toen ik nog
in Antwerpen woonde nam ik altijd de oude weg,
zodat ik langs Bergen op Zoom kwam en dan
wist ik dat ik hier ooit zou gaan wonen.
De omstandigheden die ervoor zorgde dat ik
vanuit Antwerpen naar Bergen op Zoom kwam
waren op zijn zachts gezegd ongunstig. Ik was
alles kwijtgeraakt en moest helemaal opnieuw
beginnen. Ondernemer en mannetjesputter als ik
altijd geweest ben, ben ik naar de Sociale Dienst
gestapt. Niet om een uitkering te vragen, dat
woord kwam in mijn vocabulaire niet voor, maar
om een lening te vragen zodat ik weer opnieuw
een bedrijf op kon starten.
Ik vroeg om drieduizend gulden en dat werd
me ook geleend. Het was uniek dat ze het
deden, buiten de boekjes om handelde ze vanuit
hun gevoel en vertrouwen. Die manier van
werken sprak me aan en zo handel ik zelf ook.
Ik gebruikte het geld om er weer boven op te
komen en het lukte, binnen een jaar ging ik terug
naar de Sociale Dienst met een doos koeken van
Groffen en de drieduizend gulden om terug te
betalen.
Ik groeide op in Den-Haag onder getekende
omstandigheden. Hoewel ik er niet graag over
praat heeft die periode mij wel gevormd en de
passie gezaaid die ik vandaag de dag nog oogst.
Ik heb altijd moeten knokken en kan wel zeggen
dat “Ik worstel en kom boven” in mijn DNA zit.
Al op jonge leeftijd heb ik geleerd keuzes
te maken, misschien wel vanuit een soort
straatjochie wat overleven moest, niet linksom
dan wel rechtsom. Dat pakt niet altijd even goed
uit natuurlijk, soms moet je dat accepteren, even
de tijd voor jezelf nemen en erna weer vol voor
gaan.

Ton Linssen - Lijst Linssen

De laatste teleurstelling was wel heel groot
en ik had dan ook beduidend meer tijd nodig
om er weer uit op te krabbelen. Ik ga er weer
helemaal voor, ook al heb ik geen idee hoe het
gaat uitpakken. Dit keer mag de kiezer bepalen
welk scenario voor mij is weggelegd en ik ben
voorbereid op welke uitkomst dan ook.
Ik ben trots op de dingen die ik bereikt heb
en dat is na elf jaar wethouder natuurlijk best
wel wat. Ik ben altijd trouw gebleven aan mijn
eigen methodes en inzichten. Ik ben blij dat ik
mezelf en de burger nooit heb verloochend.
Laagdrempelig, iedereen gelijk.
Bureaucratisch geneuzel, papiermassa, studies
en geleuter frustreren me.
Het is mijn missie het hart van Bergen op Zoom
weer gezond kloppend te maken. Wat mij betreft
mag de passie en emotie terug in de politiek
en het bestuur. Ik hoop dat ik dat aan kan
zwengelen’.

Ik worstel en kom boven

Guido de Veld
‘De pijp komt voort uit het verleden, mijn vader
rookte pijp, zijn vader ook. Het zit in mijn
geheugen, tijdens mijn opvoeding werd ik er mee
geconfronteerd.
Mijn eerste pijp kreeg ik van mijn vader, ik zal
een jaar of vierentwintig geweest zijn. Ook de
geur was kenmerkend, niet het vanille (daar kan
ik niet tegen), maar de geur van Voortrekkers
pijptabak.
Een pijp geeft houvast tijdens dagelijkse
bezigheden. Het gunt je rust, tijd, bezinning
en overzicht. Sinds ik een dochter heb ben ik
bewust overgestapt op elektrisch roken, maar
wel pijp. Je ziet ze nauwelijks en er is moeilijk
aan te komen, met name dit nostalgische model.
Toen ik begon met pijp roken was het niet de
gewoonste zaak van de wereld en werd er soms
lacherig over gedaan, maar ook werd er wel
waardering over uitgesproken. Een pijproker
is altijd wel enigszins eigenzinnig en ik kan
volmondig zeggen dat ik dat ook ben.
Los van de fijne herinneringen staat de pijp, en
zeker een nostalgische als deze, voor het niet
willen veranderen om het veranderen. Voor mij
is het altijd belangrijk voor ogen te houden waar
je vandaan komt. Ik ben niet tegen verandering,
maar respecteer de waardes van tradities en
vind dat je je in moet zetten voor het behoud
daarvan. Vroeger was niet alles beter, maar er
zijn wel veel oude wijsheden waar echt wel wat
in zit. Af en toe een stapje terug nemen en bij die
waardes stilstaan.
Ik ben militair, als officier houdt dat in dat ik
elke drie jaar een andere functie en daarmee
een andere basis krijg. Ik heb hierdoor in mijn
leven al veel woonplaatsen gehad. Zo’n toen
jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen, we
trouwden, kochten een huis en kregen onze
dochter. Voor mij was het verplaatsen door
Nederland genoeg, ik koos er voor niet meer
voor mijn werk te verhuizen.

Guido de Veld - VVD

Ik had behoefte aan een thuisbasis en dat werd
het bourgondische Bergen op Zoom. Als je kiest
ergens te blijven en deel gaat uitmaken van
een maatschappij vind ik ook dat je moet kijken
hoe en waarin je iets kan betekenen voor die
omgeving.
Ik kom uit een rood, Rotterdams nest, de
PvdA-posters hingen voor het raam, dat
betekende dat waardes als hard werken en
voor de minderbedeelden opkomen hoog in het
vaandel stonden. Zinnetjes als “Hand in hand
kameraden.”, “Niet zeuren, maar poetsen.“,
“Doe maar normaal dan doe je gek genoeg.” en
”Met beide benen op de grond staan” werden
veelvuldig gebruikt. Een idee van logisch
nadenken en “to the point” zijn.

Hoop woorden, geen daden, om de hete brij
heendraaien en overal begrip voor tonen kan
met frustreren, met name als er gebrek aan
daadkracht is.
Het is mijn ambitie als nieuwkomer in de raad te
komen op basis van waar ik voor sta. Ik wil me
de komende vier jaar inzetten als spreekbuis
voor de mensen van de gemeente. Ik ga er alles
aan doen om in contact te komen en vooral
blijven met de mensen’

Juist nu, nu zoveel meer bevoegdheden
lokaal worden neergelegd is het belangrijk
je lokaal te verdiepen, liefst nog inzetten, je
verantwoordelijkheid nemen. Als kind uit een
rood nest is het misschien verwonderlijk dat
ik lokaal bij de VVD zit. Het is juist het nemen
van die eigen verantwoordelijkheid die me
aanspreekt bij de VVD, daarnaast kiezen we
er lokaal duidelijk voor een stuk de lasten
en uitdagingen die mensen ervaren weg te
nemen. Hoe graag ik ook zou zien dat iedereen
zelfredzaam is, dat is nu eenmaal niet voor
iedereen weggelegd.
Het is natuurlijk voor mijn vader lastig dat ik bij
de VVD zit, we kunnen hier moeilijke discussies
over voeren. Hij houdt me scherp en lijkt soms
zijn best te doen van het rood en blauw paars te
maken.
Een sociaal kompas blijft een belangrijk
instrument, bij de lokale VVD krijg ik de ruimte
die in te zetten.
Ik hoef me met mijn gezin nergens zorgen over
te maken en heb de gelegenheid gekregen
en genomen om me vrijuit in te zetten, zodat
anderen het ook beter krijgen. Ik ben een
tevreden mens, iets om trots op te zijn.

Een pijproker is altijd
wel enigszins eigenzinnig

Ad Vermeulen
‘Deze krab zegt mij veel, ik ben een Bergenaar
en voel me verbonden met de krabben.
Met de vastenavond brengt het veel plezier.
Ik ben met name geobsedeerd door de poten
van het dier. Ze kunnen meer dan wij denken. De
krab kan zich ermee verplaatsen, eten vangen
en zichzelf er mee verdedigen. Als er veel
krabben bij elkaar zijn, blijven ze ook bij elkaar,
maar kiezen ze toch hun eigen weg. Ik zie hierin
een paralel met de gemeente Bergen op Zoom.
Ik ben sinds vorig jaar april actief in de lokale
politiek door me in te lezen en in discussie te
gaan.
Ik ben door iemand geïntroduceerd mee te gaan
naar een vergadering van de GBWP in juni. Het
sprak me zo aan dat ik me meteen aansloot. Ik
ontdekte dat het eigenlijk geen partij is, maar een
familie, die mij warm ontving, begeleidde en waar
ik meer mee deelde dan alleen politiek. Ik voelde
me op mijn gemak en een volwaardig lid van
deze familie.
Ik vind politiek te belangrijk om het aan anderen
over te laten. Dat heeft te maken met de wereld
waar ik vandaan kom. Ik kom uit de commerciële
wereld waar de focus ligt op de klant en niet op
de mens.
In die commerciële wereld heb ik juist altijd de
menselijke kant opgezocht.
Ik ben een nakomertje en heb drie zussen.
We hebben altijd een hechte band gehad,
waarschijnlijk omdat mijn ouders het niet
altijd even goed met elkaar konden vinden.
Mijn moeder had het zwaar en ik heb altijd
de behoefte gehad haar te beschermen en te
helpen. De noodzaak te willen helpen en op te
willen komen voor degene die het nodig hebben
is waarschijnlijk toen ontstaan.
Het was de zorgzaamheid die een zoon nu
eenmaal voor zijn moeder heeft.

Ad Vermeulen - GBWP

Later, als echtgenoot en vader, kon ik niet anders
dan die zorg voortzetten, omdat zowel mijn
vrouw als mijn kinderen een erfelijke ziekte bij
zich dragen die regelmatig tot onrust en zorgen
leidt.
Dit brengt een enorme druk met zich mee,
waardoor ik veel meer kijk naar de menselijke,
in plaats van de prestatiegerichte kant. Ambities
veranderen en de nadruk ligt niet meer op
carrière, maar op intermenselijke warmte. Als de
gezondheid van je geliefden op het spel staat ga
je meer relativeren en de werkelijke waarde en
diepgang van het leven zien.
Ik heb de ervaring dat niet altijd iedereen de
hulp krijgt die ze nodig hebben. Ik zag in de zorg
wel de medische kennis, maar miste vaak de
menselijke kant en empathie. Datzelfde zie ik
ook in het gemeentelijk apparaat, wat mij betreft
kan dat veel menselijker met een luisterend oor
en tijd.
Ik zie het als mijn taak meer menselijkheid in dat
apparaat te krijgen.
Ik ben er trots op dat ik binnen de fractie
het faciliteren van damestoiletten tijdens
evenementen onder de aandacht heb gebracht.
De GBWP heeft hier voor een motie ingediend,
die is aangenomen. Vanaf 2019 kunnen ook de
dames gebruik maken van openbare toiletten
tijdens evenementen.
Het kan me frustreren als mensen zich niet goed
voorbereiden en niet weten waar ze het over
hebben. Het is een belangrijke taak die serieus
genomen dient te worden.
Het is mijn ambitie in de raad te komen en de
menselijke kant in de raad te brengen’.

Ze blijven bij elkaar, maar
kiezen toch hun eigen weg

Jordie van der Burgt
‘Ik heb deze ketting ooit van mijn beste vriendin
gekregen als cadeau. Het is me het meest
dierbaar, omdat ik het van haar heb gekregen.
Vriendschap, familie, mensen, is uiteindelijk het
meest belangrijk en waar het om draait.

Het meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen betekent
automatisch het vaarwel van de jeugdraad. Aan
een kant jammer, ik heb het met veel plezier
gedaan, maar het is ook leuk om verder te gaan.

Ik heb zeer veel respect voor defensie, mensen
die zich inzetten voor het land. Natuurlijk is deze
ketting nep. Ik studeer nog, zit niet in dienst,
maar het is wel mijn intentie reservist te worden.
Mijn beste vriendin weet dat en heeft het op een
dag zomaar, zonder aanleiding aan me gegeven,
sindsdien draag ik het iedere dag. Eigenlijk draag
ik alle cadeautjes van vrienden bij me, ik wil ze
graag in de buurt houden. Het is de tastbare
connectie met die persoon.

Ik ben trots op mijn voorzitterschap van de
jeugdraad. We hebben iets moois op kunnen
bouwen en de jongeren een luidere stem kunnen
geven.
Ze worden gehoord.

In 2010, ik zat in groep acht, waren er tweede
kamerverkiezingen. Ik kreeg het via school mee
en ben sindsdien geïnteresseerd in politiek.
Op de middelbare school ben ik in de
leerlingenraad gegaan, eerst als lid, later als
voorzitter.
Het vertegenwoordigen van de leerlingen ten
opzichte van het bestuur van de school was
al een beetje politiek op micro niveau. Ik heb
er veel van geleerd, hoe je de mening van
anderen kan verwoorden en hoe om te gaan met
meningen van mensen met andere belangen.
Ik kwam op mijn zestiende bij de jeugdraad,
opnieuw eerst als lid, later als voorzitter. Het
was een stapje hoger, ik vertegenwoordigde het
belang van alle jongeren uit Bergen op Zoom
tegenover de gemeenteraad.
Op mijn zeventiende werd ik lid van de VVD,
als lid van de jeugdraad kon ik dat echter niet
meenemen,
ik moest onafhankelijk blijven. Hoewel het me
geen moeite kostte de onafhankelijkheid te
bewaren wilde ik toch meer kleur bekennen en
mijn eigen idealen achterna gaan. Het werd een
liberaal ideaal; de VVD.

Het is mijn ambitie om op een zo goed
mogelijke manier zo veel mogelijk mensen te
vertegenwoordigen. Goed is daarin belangrijker
dan zoveel mogelijk, maar het liefst allebei’.

Soms breken idealen en ideeën door het
tegenover elkaar staan, terwijl ik denk dat er
samen best iets te bereiken is, dat kan wel eens
frustrerend zijn.

Jordie van der Burgt - VVD

Het is de tastbare
connectie met die persoon

Julien Voets

Julien Voets - Steunpunt Bergen op Zoom

‘Ik heb dit boek van mijn ouders gekregen tijdens
mijn opname. Ik voelde me niet lekker in mijn vel
zitten en heb mij zelf vrijwillig op laten nemen om
aan mezelf te werken. Naast alles wat ik leerde
tijdens de opname, leerde dit boek mij dat het
belangrijk is te weten wie je bent. Als je jezelf
kent en begrijpt, kun je een ander ook beter
begrijpen. Als je een ander beter begrijpt kun je
aan de hand daarvan wel of geen relaties zien en
daarmee weten of je wel of niet alleen staat in de
wereld.

Mijn ouders hebben me geleerd dat verandering
bij jezelf begint en het belangrijk is je eigen
verantwoordelijkheid te nemen. Een les die
ik mee wil nemen in hoe ik politiek wil gaan
bedrijven. Ik vind ook dat het een meer menselijk
beeld van politiek geeft. Ik heb een hekel aan
excuus-politiek.
Sorry zeggen alleen haalt niets uit, je moet er
wat mee doen. In eerste instantie proberen
te voorkomen, anders het oplossen, je
verantwoordelijkheid meenemen.

Voordat ik opgenomen was voelde ik me alleen,
door mijn persoonlijke ontwikkeling, de opname
en het boek voel ik me niet meer alleen.
Het gaat nu niet alleen beter met me,
het gaat hartstikke goed met me.

Ik ben sinds mijn vijftiende politiek actief in de zin
dat ik gemeenteraadsvergaderingen als publiek
bijwoonde en ik ging naar lezingen van oudpolitici.
Ik ging op onderzoek uit, wilde erachter
komen waar mijn politieke voorkeur lag. Ik
werd geïnspireerd door Pim Fortuyn en Hans
van Mierlo. Ik merk bij Steunpunt Bergen op
Zoom een kruisbestuiving tussen die twee.
Ik zie de betrokkenheid en het nemen van
de verantwoordelijkheid van de burger en
andersom.

Ik stel me misschien kwetsbaar op door dit
te delen, toch heb ik er bewust voor gekozen
deze menselijke kant van mijzelf te laten zien.
Ik weet dat heel veel jongeren met dezelfde
onzekerheden kampen en niet weten wat ze
er mee aan moeten. Ik hoop een voorbeeld
te kunnen zijn, laten zien dat ze er niet alleen
voor staan. Wat mij betreft moeten er meer
ervaringsdeskundigen in de politiek, ik hoop dat
te kunnen zijn.
Ik heb een brede opvoeding gehad, zo ook
politiek. Mijn ouders zijn altijd voor D’66, zeker
in campagnetijd (vooral landelijk en Europees)
werd er thuis veel over politiek gesproken. Ik heb
de idealen en ideeën van D’66 in mijn opvoeding
meegekregen en het heeft me geleerd dat ik het
zo niet wil.
Hoewel we politiek tegen over elkaar staan, gaan
we persoonlijk goed met elkaar om. Ik kan me,
met name politiek gezien, goed kwaad maken.
Dit boek helpt me de rust te bewaren tijdens
discussies en debatten.

Ik ben er trots op dat ik consensus kan bereiken
door het debat aan te gaan en te informeren.
Het kan me frustreren dat er geen harde
beslissingen genomen worden. Het duurt
allemaal veel te lang.
Het is mijn ambitie het lokale debat te verbreden
en een meer menselijk beeld te geven aan de
politiek, door eerst een menselijk beeld te geven
van mijzelf’.

Het gaat hartstikke
goed met me

Manuela van Gent
‘Sinds mijn twaalfde doe ik aan karate, ik heb
ook in september 2016 mijn eigen karateschool
geopend in Hoogerheide. Ik was niet per se een
jongens-meisje, maar ik was wel een ravotter.
Ik groeide op in de Hofjes waar toch wel het
recht van de sterkste gold en de kinderen het
onderling met elkaar moesten oplossen. We
bouwden hutten die dan ook weer werden
afgebroken door kinderen van een ander Hofje.
Dat pikten we dan natuurlijk niet en gingen we
achter ze aan. Er kon onderling strijd zijn tussen
de Hofjes, maar we hadden niet definitief een
hekel aan elkaar. Het kwam ook altijd wel weer
goed,
de onderlinge strijd die zo nu en dan de kop op
stak was meer een spel.
Ik ging naar het Juvenaat waar Otto Bakker
zijn eigen karate-afdeling had waar je als
leerling voor weinig geld aan kon deelnemen.
Ik voetbalde al en wilde er nog wel een sport bij
doen. In eerste instantie was ik niet gecharmeerd
van karate, maar al na de eerste les was ik toch
verkocht.
Het feit dat je je kon laten gaan, ik zat net
in de puberteit en was onzeker, maakte me
enthousiast. Karate is weliswaar beheerst, maar
je moet wel vechtlust hebben, later leer je die te
controleren.
Ik was destijds een stil meisje, wilde niet te veel
opvallen. Bij karate kon ik mezelf laten zien,
zonder me te hoeven schamen.
Karate is een groot deel van wie ik ben. Bij deze
sport heb je tactiek nodig, de discipline om te
trainen en te ontwikkelen en ontspanning om
afstand te kunnen nemen en alles te overzien.
Ik zie hierin een vergelijking zoals ik politiek zou
willen bedrijven.
Mijn opa was een arbeider, mijn vader ook, maar
mijn vader heeft er keihard aan gewerkt om een
klasse hoger te komen. Wij werden als kinderen
enorm gestimuleerd werk te maken van onze
toekomst, ons tot het uiterste in te zetten in het

Manuela van Gent - BSD

belang van onze eigen ontwikkeling en kansen.
Mijn vader is niet politiek actief, maar wel politiek
bewust. Hij gaat graag de discussie met ons aan
als het om politiek gaat. Mijn tweelingbroer Aaron
is ook actief binnen de lokale politiek, maar
dan bij het CDA. We kunnen met elkaar stevig
debatteren en discussies voeren. Meestal gaan
mijn vader en broer hard tegen hard. Ik ben denk
ik meer van het luisteren en breng nuance in het
debat.
Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan dat er
zulke verschillende politieke idealen huizen in
ons gezin. Het feit dat mijn ouders altijd bewust
ons zo zelfredzaam mogelijk hebben opgevoed,
maakt denk ik dat die verschillende politieke
ontdekkingen konden floreren.
Ik ben blij dat mijn ouders ons hebben
gestimuleerd te werken aan onze persoonlijke
ontwikkeling. Het heeft ons een mindset gegeven
die ervoor gezorgd heeft dat we niet te licht over
zaken denken.
Met name de zelfredzaamheid heeft ons tot
sterke persoonlijkheden gemaakt met een
eigen, onderzoekende mening. Dat hebben
we aan onze ouders te danken. Ik ben daar
dankbaar voor en probeer dat op mijn beurt over
te dragen aan mijn omgeving. Politiek gezien
betekent dit dat ik er alles aan zal doen dat
mensen zo zelfredzaam mogelijk kunnen zijn.
Niet pamperen, wel faciliteren, zorgen dat het
mogelijk is.
Toen ik zestien was heb ik een actie opgezet ten
behoeve van het PGB. De actie begon lokaal,
maar spreidde zich al snel uit over het hele land.
Als zeer jonge politicus reisde ik voor deze actie
(Persoonlijk Gericht Bericht) het hele land door.
Uiteindelijk werden een aantal berichten door
Job Cohen voorgelezen in de tweede kamer.
Mijn jonge, lokale actie had met succes de
landelijke politiek bereikt, daar ben ik wel trots
op.

Ik kan ook wel trots zijn op het feit dat een
intelligente, gedreven, tactische politicus als
Louis van der Kallen mij ziet als zijn opvolger.
Ik zal het nog wel eerst moeten bewijzen en kan
hier pas echt trots op zijn, als ik dat ook gedaan
heb.
De duur van het besluitvormingsproces en het
vergaderen kan me wel eens frustreren.
Ik denk dat veel van die tijd beter benut zou
kunnen worden door afstand te nemen,
met de burger in gesprek te gaan en daardoor
zaken weer te overzien.
Het is voor nu mijn ambitie raadslid te worden.
Ik ben nog jong en kijk er naar uit me verder
te ontwikkelen. Ik hoop en doe mijn best om
in die raad te komen. Hoewel ik op nummer
twee sta op de lijst, is dat nog geen garantie.
Mijn persoonlijke benadering en directe hulp
zou een belangrijke reden kunnen zijn mij in de
raad te willen hebben, maar zeker het feit dat ik
jong ben, kennis van zaken heb en de drijfveer
te willen blijven ontwikkelen, zodat er ook
vernieuwing blijft zowel binnen de BSD als in de
raad’.

Tactiek, discipline
en ontspanning

Ans van Eekeren
‘Dit beeldje komt nog uit de gieterij van Rogier
Nerincx Richter. Mijn opa heeft daar vijftig
jaar gewerkt, op zijn veertiende begonnen
als handvormer en op zijn vijfenzestigste met
pensioen gegaan als baas van de gieterij met
honderd man personeel.
Ik vind het een mooi beeldje en het doet me
denken aan mijn opa. Ik heb het gekocht op een
open dag van de fabriek, mijn opa leefde toen al
niet meer.
Ik vond het zo leuk dat het daar gemaakt was,
het had meteen een emotionele waarde voor me.
Mijn opa was een lief, rechtvaardig mens,
een man van non-nonsens en voor hem was
iedereen gelijk. Ik kan mezelf ook wel vinden in
die omschrijving. Hij toonde mij dat je met hard
werken veel kan bereiken. Hij had ambitie en
dat heb ik ook, ik wil graag wat voor een ander
kunnen betekenen.
Vijfentwintig jaar geleden heb ik samen met
iemand anders het buurtpreventie team van
Noordgeest opgericht. Ik coördineerde het,
vond het leuk en was er ook goed in. Ik ben een
organisator, daar ligt mijn kracht. Later kwam ik
bij de wijkcommissie en via die commissie kwam
ik in contact met de politiek.
Mezelf politiek inzetten vond ik een logisch
gevolg op de stappen die ik al gemaakt had.
Lijst Linssen was de partij die de kop boven het
maaiveld uitstak, naast de ideeën van de partij,
sprak dit me zeer aan.
In 2006 ben ik bij de fractie en op de kieslijst
gekomen, ik werd duoraadslid. Door mijn
verhuizing naar Steenbergen kon ik niet
aanblijven als duolid. Op de achtergrond heb
ik wel mijn termijn volgemaakt door de partij te
blijven steunen.
Na tien jaar ben ik gelukkig weer terug naar
Bergen op Zoom gekomen en natuurlijk was
ik meteen weer van de partij bij mijn partij Lijst
Linssen.

Ans van Eekeren - Lijst Linssen

Van huis uit heb ik meegekregen respect te
hebben voor de ander en je in te zetten ten
behoeve van een ander. Iedereen kan wel een
beroep op mij doen als
het om goede doelen gaat. Ik kan er niet voor de
vuist weg een verklaring voor geven wat mij drijft.
Het idee er toe te doen voor een ander geeft
mij een goed gevoel. Ik heb me eerder ingezet,
bijvoorbeeld voor de wijkcommissie en zag dat
ik daar meer een signalerende rol had en de
politiek het op moest pakken. Ik werd gedreven
om het zelf op t gaan pakken, vanuit die politiek
om zo het verschil te kunnen maken.
Ik ben eigenlijk wel trots op de buurtpreventie.
We hadden op het hoogtepunt vijfenzestig
vrijwilligers rondlopen. Ik ben vooral trots dat
er zoveel mensen zich wilde inzetten om hun
leefgebied te verbeteren, we deden het samen,
zo hoort het ook.
Mijn organisatietalent kwam goed tot zijn recht
met zo’n grote club.
De traagheid der dingen kan me op politiek vlak
frustreren. Ik wil graag verder, met twee stappen
vooruit en een achteruit gaat het me niet snel
genoeg.
Het is mijn ambitie raadslid te worden, dichter bij
het vuur staan, mijn talenten benutten en nuttig
zijn voor deze samenleving’.

Met hard werken
veel bereiken

Joost Pals
‘Dit is een van de eerste modems, ik heb
het bij me, om aan te geven wat het internet
teweeg heeft gebracht. De wereld is veel
kleiner geworden, er is een laagdrempelige
communicatievorm ontstaan, zowel globaal, als
lokaal. We zitten nog in het proces van leren
omgaan met deze technologie, dat heeft tijd
nodig. Via bijvoorbeeld social media is er meer
gelijkwaardigheid gekomen. Vanuit dit medium
kun je gemakkelijk een initiatief opzetten, zoals
bijvoorbeeld een petitie, maar ook je ideeën
en meningen ventileren. Ik zie het als een
hulpmiddel van de democratisering, waarbij
mijns inziens de macht meer in evenwicht komt.
Nadeel is dat het medium ook populisme met
zich meebrengt. We hebben een gereedschap
in handen gekregen zonder gebruiksaanwijzing.
Het is een organische ontwikkeling die we niet
kunnen sturen, maar ik ben optimistisch. Na
verloop van tijd zal men kunnen omgaan met
het gereedschap en zal het kaf van het koren
gescheiden worden.
De modem, het internet heeft de elitaire houding
van de politiek afgebrokkeld en dat vind ik een
goede zaak. Wat mij drijft is de kloof tussen
politiek en burger te nivelleren. De modem, het
op een lijn kunnen communiceren, maakt de
samenleving egalitair, wat mij betreft hoort dat zo
te zijn.
De tijd van voor het internet was meer zwartwit, er waren minder middelen om tot kennis te
komen (tv en krant) en je was afhankelijk van wat
je aangeboden werd. Nu zijn er meer middelen
en heb je de gelegenheid je goed te informeren.
Het heeft misschien de nuance uit het openbare
debat gehaald, maar ook zal zich vanzelf
corrigeren.
Mijn ouders waren niet politiek geëngageerd,
maar altijd wel goed geïnformeerd. De krant was
beschikbaar, nieuws, netwerk en voor mijn zusje
en mij het jeugdjournaal.

Joost Pals - VVD

Het was belangrijk voor ze dat we goed
geïnformeerd waren, zonder te forceren.
Ik kan me herinneren dat ik als negen-jarig
jongetje het vallen van de Berlijnse muur zag.
Ik kon toen nog niet de volledige gebeurtenis
duiden, maar wist wel dat er iets belangrijks
gebeurde. Het is deze gebeurtenis en nog velen
die volgde, die altijd mijn interesse hebben
gewekt, waardoor ik ook politiek een voorkeur
kon vormen.
Ten tijde van paars twee kwam ik op het punt
dat ik voldoende kennis had om een mening te
vormen en ik vond dat ik actief mee moest gaan
doen, mijn verantwoordelijkheid nemen. Voor
mij was dat in eerste instantie door een partij te
steunen die past bij mijn idealen, in mijn geval de
VVD, door passief lid te worden. Actief werd ik
wat jaren later toen ik na mijn informaticastudie
bestuurskunde ging studeren. Ik werd zo
volgestampt met theorie dat mijn handen jeukten
om de kennis in praktijk te gaan brengen.
Ik sloot me aan bij de lokale afdeling van de
VVD.
Een van de dingen die we met de gemeenteraad
hebben bereikt, waar ik voorvechter van ben
en waar ik trots op ben is dat we verandering
in de informatievoorziening hebben gebracht.
We krijgen nu complete stukken waarin ook de
risico’s zijn toegelicht. We kunnen nu op basis
van volledige informatie, feiten en kennis een
gedegen beslissing nemen.
Als het gaat om stokpaardjes waarbij alleen de
voordelen worden benoemd en voor het gemak
de nadelen achterwege worden gelaten raak ik
gefrustreerd. Dan kun je mensen alleen maar
teleurstellen, omdat je op basis van gebrekkige
informatie verwachtingen schept’.
Het is mijn ambitie de komende vier jaar weer
raadslid te zijn, ik hoop herkozen te worden. Mijn
plek is in de gemeente, in welke rol dan ook’.

De elitaire houding
van de politiek
is afgebrokkeld

sharinda hanoman
‘Niet veel mensen zijn bekend met vitiligo.
(Vitiligo is een aandoening waarbij de huid en
het haar pigment verliezen en waarbij melkwitte
plekken van verschillende grootte en vorm
ontstaan). Ik kies ervoor mijn huidaandoening als
voorwerp mee te nemen, omdat het is wie ik ben.
Voor de buitenwereld echter weerhoudt het me te
kunnen zijn wie ik ben.
Ik heb het sinds mijn twaalfde, de puberteit is
natuurlijk al een moeilijke periode, vitiligo maakte
dat niet makkelijker. Het begon in mijn nek, ik
droeg altijd iets waardoor ik het kon bedenken.
Ik verborg niet alleen de vlekken, maar ook mijn
ontwikkelende persoonlijkheid, ik durfde mijn
uiterlijk en daardoor ook mijn innerlijk niet te
laten zien. Ik dacht niet te kunnen zijn wie ik was
en voelde me onbegrepen.
Ik werd er depressief en ziek van. Pas op mijn
dieptepunt was er een kennis die me als het
ware bij de hand pakte en optrok, door me te
vertellen en laten zien dat er heel veel mensen
zijn die van mij houden om wie ik ben. Hij kon
het wel vertellen, maar ik wist dat ik daar pas in
kon gaan geloven als ik eerst van mezelf zou
gaan houden. Als mijn eigen therapeut ben ik
in de spiegel gaan kijken en zei tegen mezelf:
“Accepteer maar wat je ziet”. Ik dwong mezelf er
wat van te gaan maken, ging mijn studie weer
oppakken, werd socialer en durfde weer met
mensen te praten. Het was niet makkelijk, een
strijd wellicht, met ups en downs. Het strijdbare
heb ik van mijn vader. Het doorzetten en omgaan
met de tegenslagen hebben me sterk gemaakt.

Sharinda Handoman - PvdA

Mijn gang naar de politiek was geen gangbare
weg. Ik had een tijd niets te doen en zag dat
Sahin Ergec een vacature voor duoraadslid op
Facebook had gezet en zag een kans. Een kans
om mij voor een ander in te zetten, het voor
een ander beter te maken, zoals die kennis dat
ooit ook voor mij had gedaan. Ik moet er wel
bij vermelden dat ik wel politiek bewust genoeg
was om voor de PvdA te gaan en niet voor een
andere partij.
Na het sollicitatiegesprek zijn Adam Ahajaj en ik
duoloid geworden. Als ongeschreven blad heb
ik het politieke circus op me af laten komen. Ik
ging me inlezen en zorgde dat ik niets miste qua
politiek, landelijk en lokaal nieuws. Ik volgde mijn
gevoel en het voelde goed, ik ben op mijn plek.
Door mijn huidaandoening ben ik zowel blank als
gekleurd. Ik herken de aanpassingen die je moet
doen om ergens bij te willen of moeten horen.
Het is vanuit het niet jezelf kunnen zijn en je
verstoppen dat ik een stem wil zijn voor hen
die niet durven of kunnen. Ik hoop een ander te
kunnen inspireren luid van zich te laten horen,
ongeacht achtergrond, kleur of onzekerheden.
Ik ben trots op de motie die is ingediend over
cyberpesten. In de commissievergadering leek
er niet voldoende steun voor te zijn, maar in de
raadsvergadering werd het unaniem gesteund.
Mijn eerste politieke succesje.
Het redden van eigen hachjes kan me frustreren.
Zeker nu in campagnetijd lijkt er politiek gezien
meer op elkaar gelet te worden dan dat er oog is
voor wat er werkelijk gaande is.
Ik ben duoraadslid en wil dat de komende vier
jaar ook blijven. Ik moet nog veel leren en wil
daar de tijd voor nemen. Ik ben nog niet klaar
voor de gemeenteraad en wil dan ook niet met
voorkeursstemmen in de raad komen’.

Accepteer maar wat je ziet

