
STERKER VOOR WERK, ZORG & WONEN

Uiteindelijk ligt de oplossing voor elk groot pro-
bleem in het bewandelen van ongebaande paden

WIE BEN JE: Woon met mijn partner Annemieke 
Straub in Ulft en samen zorgen we voor mijn (in-
wonende) ouders. Vrijwilliger bij onder andere 
het Oude IJsselstreek Muziekfestival, het Ulfts 
Mannenkoor en huurdersvereniging WijWonen. 
Ik werk bij de Belastingdienst. 

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Het bloeiende verenigings-
leven in onze regio. De jus in onze samenleving 
maar wel kwetsbaar. Verenigingen zorgen echt 
voor verbinding tussen mensen, jong en oud. 

IN DE POLITIEK: Omdat ik met mijn idealen het 
verschil wil maken, verantwoordelijkheid wil 
nemen. Ik geloof in de kracht van mensen en in 
de kracht van ideeën. Ik geloof dat we samen tot 
grote dingen in staat zijn. Dat bereik je niet vanaf 
de zijlijn. 

GROOTSTE DRIJFVEER: Helpen de maatschappij vorm 
te geven. Dat ik elke dag iets kan bijdragen aan 
de samenleving. Want ik wil de wereld verande-
ren, al is het maar een klein beetje. Mijn motto: 
“If you can’t do great things, try to do small 
things in a great way.”

GROOTSTE ERGERNIS: Zeurpieten! Ze zuigen aan 
je tijd en energie. Niet alleen slecht voor de 
gezondheid, maar ook voor het vermogen om 
problemen op te lossen. 

MORGEN REGELEN: Voor iedereen: een betaalbare 
woning, goede zorg en een eerlijke baan!

TON MENKE

Samen sterker en socialer

WIE BEN IK: getrouwd met Kick, ik ben eigenzinnig, 
sociaal en heb het hart op de juiste plaats.

WORDT OPGETOGEN VAN: Oude IJsselstreek! Met zijn 
unieke landschap, bruisende dorpen, waar goed 
onderwijs wordt gegeven en waar we naar elkaar 
omkijken.

IN DE POLITIEK DOOR: Idealen om willen zetten in 
daden. Verantwoordelijkheid te willen nemen 
voor wat er in je gemeente gebeurd. Niet langs 
de zijkant staan maar actief werken aan een 
betere, socialere en gelukkige gemeente. 

DRIJFVEER: Ik ben overtuigd van een maakbare 
samenleving.

GROOTSTE ERGERNIS: Onredelijke ongenuanceerde 
mensen.

MORGEN REGELEN: Armoede de wereld uit! 

WILLIE OORT ROB WELLINK, ULFT

Samen sterk voor onze gemeente

WIE BEN JE: Ik kom uit Ulft en ben na de studie 
Geschiedenis en Nederland-Duitslandstu-
dies begonnen met werken voor de gemeente 
Doetinchem. Buiten het werk ben ik vooral een 
voetbalfan.

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen die hun goede 
ideeën daadwerkelijk uitvoeren.

IN DE POLITIEK DOOR: Interesse in de snel verande-
rende wereld. Zo ook in onze gemeente. Door 
verantwoordelijkheid te nemen en de schouders 
eronder te zetten kunnen er mooie dingen 
ontstaan.  

GROOTSTE DRIJFVEER: Met een groep enthousiaste 
mensen samen mooie dingen organiseren.

GROOTSTE ERGERNIS: Veel praten, maar weinig doen.

MORGEN REGELEN: Goede verbindingen – van onder-
wijs en economie tot dubbelspoor – met de rest 
van Nederland en Duitsland.

Het beste succes wordt geboekt met een gevoel 
voor empathie, samenwerking en eenheidsgevoel.

WIE BEN JE: Geboren in Turkije, getogen in Terborg 
en woon met mijn man en 3 kinderen in Silvolde. 
Actief in de gemeentepolitiek sinds 2006. Ik 
werk als gemeentejuriste. Naast mijn opleiding 
en werk verricht ik vrijwilligerswerk, omdat ik 
van huis uit heb ik meekregen dat je mensen 
zonder tegenprestatie moet blijven helpen.

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Lokale initiatieven. Het 
zorgt voor frisse ideeën en verbindt onze inwo-
ners. Creativiteit en innovatie is iets wat hoog in 
het vaandel staat bij mij.

IN DE POLITIEK: Als raadslid wil ik er zijn voor de 
mensen in de gemeente, partijen verbinden en 
draagvlak creëren voor ideeën. Ik wil een Oude 
IJsselstreek waar inwoners trots op zijn en waar 
mensen elkaar kennen en helpen.

GROOTSTE DRIJFVEER: Een sterke toekomstvisie 
voor onze gemeente. Als raadslid zet ik mij in 
voor een krachtige Oude IJsselstreek. Dat wil ik 
doen door te investeren in de toekomst van onze 
gemeente. Dat betekent investeren in jeugd, 
onderwijs en werkgelegenheid.

GROOTSTE ERGERNIS: Pessimisme… Mijn werkmotto 
is om de beren op de weg recht in hun ogen te 
kijken. Hoe benard de situatie ook is, probeer 
een positieve kern te vinden. 

MORGEN REGELEN: Een veilig huis, gevulde buik en 
werk voor iedereen!

GÜLDEN SINER-SIR

Je grenzen verleggen heeft iets moois, durf 
ervoor te gaan.

WIE BEN JE: gehuwd en moeder van drie volwas-
sen kinderen en trotse oma van een prachtige 
kleindochter. Ik ben een sociaal en gevoelig 
mens, ik help graag de ander en ben daarom ook 
als vrijwilliger betrokken bij diverse organisa-
ties, o.a. seniorenkamer, huurdersvereniging en 
SSP-HAL.

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen die in mogelijk-
heden denken en dan ook durven aan te pakken. 
Mensen die doen wat zij zeggen en de handen uit 
de mouwen steken. 

IN DE POLITIEK DOOR: Nieuwsgierigheid ... Ik ben 
altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek. 
Ik haalde het nieuws uit de krant en uiteraard 
was ook ik wel eens verbaasd of verbolgen over 
de dingen die ik dan las betreffende de politieke 
besluiten. Ik vind dat schreeuwen, onrust stoken 
aan de zijkant niet helpt, eerst feiten kennen, 
hoor en wederhoor en dan jouw mening vormen. 

GROOTSTE DRIJFVEER: Ik ga ervoor dat mensen de 
zorg krijgen die zij nodig hebben, maatwerk! 
Armoede moet de gemeente uit, mogelijkheden 
voor iedereen. Zeker kinderen mogen niet de 
dupe worden van armoede, zij hebben recht op 
een onbezorgde jeugd.

GROOTSTE ERGERNIS: Mensen die oordelen en ver-
oordelen zonder dat zij iemand kennen.

MORGEN REGELEN: Korte lijnen, snelle inzet hulp, 
mensen niet laten bungelen.

SYLVIA VAN LONDEN-SCHREUDER, ULFT.

We moeten verder, juist nu PvdA

WIE BEN JE: Mijn eerste baantje was krantenbe-
zorger. Momenteel heb ik een consultancy- en 
adviesbureau. Ik ben op de ambachtsschool ge-
start, mijn laatste opleiding was Welzijnskunde 
en Welzijnsmanagement. Ben penningmeester 
van Huntenpop, gemeenteraadslid, lid van het 
bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en lid van 
de Euregio. Heb een bijzondere interesse voor 
cultuur en architectuur.

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Mensen, organisaties 
en bedrijven die telkens op zoek zijn naar 
vernieuwde concepten voor wonen, werken en 
cultuur.

IN DE POLITIEK DOOR: Het verder verbeteren van het 
woningbouw en leefklimaat in alle kernen. Meer 
waardering voor het verenigingsleven en de 
lokale werkgelegenheid.

GROOTSTE DRIJFVEER: Het onmogelijke mogelijk ma-
ken, grote en lastige uitdagingen samen aangaan 
ten faveure van iedereen.
Creatieve ideeën genereren, omdenken. ‘Nee’ 
bestaat niet.

GROOTSTE ERGERNIS: Onrecht en betweters, mensen 
die geen ideeën hebben en niet vooruit te bran-
den zijn en zich een krimp laten aanpraten.

MORGEN REGELEN: Geluk en gezondheid voor 
iedereen.

JOHN HAVERDIL, ULFT

Lief zijn voor elkaar! 

WIE BEN JE: getrouwd met Joekie, volgende maand 
30 jaar. Ben vader van Joost en Thomas en we 
hebben de liefste hond van West Europa en om 
streken. Ik ben docent op het Graafschap Colle-
ge bij de sector Zorg en Welzijn.
 
WORDT ENTHOUSIAST VAN: Jonge mensen die heel 
bewust voor de zorg kiezen en stage lopen bij 
mensen die die zorg nodig hebben en dat met 
passie doen.
 
IN DE POLITIEK DOOR: ik stuur graag mee om een 
samenleving te krijgen waar solidariteit geen 
ouderwets woord is maar een mooie levenshou-
ding.
 
GROOTSTE DRIJFVEER: Mensen helpen het zelfver-
trouwen terug te vinden. 

GROOTSTE ERGERNIS: Vooroordelen over mensen die 
het niet makkelijk hebben in deze maatschappij.

MORGEN REGELEN: Het subsidiebeleid. Cultuur 
is geen sluitpost van een begroting maar een 
belangrijke drager in het proces van zelfvertrou-
wen en het zien dat er meer op de wereld is dan 
geld en status.

ONNO VAN DE GROEP

Solidair en rechtvaardig

WIE BEN JE: 
Ik ben 62 jaar geleden geboren in Terborg en 
daarna opgegroeid in Ulft. Laatste 20 jaar als 
inwoner van Terborg.  Getrouwd en twee vol-
wassen zonen. Tot voor kort werkzaam als HR 
Manager in de financiële sector.

WORDT ENTHOUSIAST VAN: Actief zijn in een omgeving 
of organisatie met een duidelijke visie. Het geeft 
energie als plannen in elkaar passen en tot het 
gewenste resultaat leiden. Duidelijkheid, eer-
lijkheid en rechtvaardigheid in een samenleving 
waarin de mensen zich prettig voelen.

IN DE POLITIEK DOOR: Sociale rechtvaardigheid. Een 
eerlijke verdeling van welvaart leidt tot een 
samenleving waarbij het welzijn niet alleen 
gebaseerd is op economische motieven, maar 
ook op immateriële aspecten.

GROOTSTE DRIJFVEER: Bijdrage leveren aan een leefom-
geving waar het voor de inwoners prettig wonen is.

GROOTSTE ERGERNIS: Ongenuanceerdheid.

MORGEN REGELEN: Experiment basisinkomen voor 
(langdurig) bijstandsgerechtigden.

ANDRÉ DE VRIES, TERBORG
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