
 

     
1. Mathilde Maijer 2. Petra van Amersfoort 3. Hans Teunisse 4. Roelof Naber 5. Carina Nieuwenweg 

‘Sociaal duurzaam 

Wageningen’ 

‘Eerlijk verdelen 

van de lasten’ 

‘Samen bereik je 

meer’ 
‘Iedereen telt mee’ 

‘Samen maken we 

het verschil’ 

 
Wie ben je ‘moeder van 3 

zoons, in Wageningen sinds 

2003, daarvoor 15 jaar in 

Afrika en Zuid-Amerika. 

Diverse banen en ook 

onbetaald werk. Geniet van 

mijn gezien, muziek, film, 

de uiterwaarden en van 

Wageningen.’ Wordt 

enthousiast van ‘mensen 

die zich inzetten voor elkaar 

en zo samen van Nederland 

een duurzaam sociale 

samenleving maken.’ 

Grootste ergernis ‘het 

groeien van de kloof tussen 

bevolkingsgroepen en de 

arrogantie van gelukkigen 

over de problemen van 

pechvolgels.’ In de 

politiek door ‘mijn 

ervaring in het buitenland. 

Ik heb gezien wat er 

gebeurt als niet iedereen 

dezelfde kansen krijgt.’ 

Drijfveer ‘dat 

Wageningen een stad blijft 

met goede voorzieningen, 

met een eerlijke verdeling 

van lusten en lasten, zodat 

mijn kleinkinderen later 

ook genieten. Morgen 

invoeren ‘vergoeding voor 

vrijwilligerswerk: de 

samenleving leeft dankzij 

vrijwilligers en hun werk 

zou betaald mogen worden.’ 

 
 
 

 

Wie ben je ‘geboren en 

getogen in Wageningen. Ik 

ben getrouwd en heb 3 

kinderen. Doe 

vrijwilligerswerk bij 

verschillende projecten die 

met (jeugd)zorg te maken 

hebben.’ Wordt 

enthousiast van ‘mensen 

die elkaar helpen en 

ondersteunen vanuit hun 

eigen deskundigheid en 

ervaring.’ Grootste 

ergernis ‘als mensen 

alleen aan zichzelf denken.’ 

In de politiek door 

‘Stichting Oudernetwerk 

Jeugdzorg. Door veel 

ouders, grootouders en 

jongeren ondersteund te 

hebben, heb ik veel 

ervaring opgedaan. Omdat 

de jeugdzorg na de 

gemeente gaat wil ik graag 

de raad in voor de PvdA. 

Een partij waar ik mij thuis 

voel.’ Drijfveer ‘ik kan 

slecht tegen ongelijkheid en 

oneerlijkheid, iedereen is 

gelijk en moet eerlijke 

kansen krijgen.’ Morgen 

invoeren ‘passend 

onderwijs zorgvuldig en 

goed invoeren samen met 

alle betrokkenen, 

waaronder de ouders.’ 

 

Wie ben je ‘ik woon sinds 

1989 in Wageningen, 

getrouwd en 3 kinderen. 

Werk bij Vitens als data-

analist en OR-voorzitter. 

Vanaf 2002 in de 

gemeenteraad.’ Wordt 

enthousiast van ‘dat nog 

steeds zo veel mensen in 

Wageningen 

vrijwilligerswerk doen.’ 

Grootste ergernis 

‘steeds grotere 

werkloosheid en veel 

onzichtbare armoede. Bij 

gezinnen met kinderen mag 

geld nooit een drempel zijn 

voor deelname aan cultuur 

en sport.’ In de politiek 

door ‘mijn grote voorbeeld 

Joop den Uyl, de gedreven 

politicus van waarschijnlijk 

het meest linkse kabinet 

van na de oorlog.’ 

Drijfveer ‘ik kan er slecht 

tegen als mensen benadeeld 

worden. Ik laat altijd mijn 

rechtvaardigheidsgevoel 

spreken.’ Morgen 

invoeren ‘afschaffen van 

korting op AOW als mensen 

dingen samen gaan doen en 

gezien worden alsof ze 

samenwonen. Koester het 

noaberschap.’ 

 

Wie ben je ‘geboren in 

Wageningen om vervolgens 

groot te zijn geworden in 

Nijmegen. Sinds 2013 weer 

terug in Wageningen.’ 

Wordt enthousiast van 

‘buitengewone prestaties 

van individuele mensen. 

Dat mensen zelf initiatieven 

durven te nemen om iets 

moois neer te zetten.’ 

Grootste ergernis ‘ik kan 

er eigenlijk geen noemen.’ 

In de politiek door ‘de 

wil om iets te doen en de 

maatschappij te 

veranderen.’ Drijfveer ‘het 

geloof dat niemand een 

“maar” is. Je bent niet 

“maar” een medewerker, je 

bent niet “maar” een 

burger. Iedereen heeft een 

eigen rol en is daarmee 

belangrijk en nodig om het 

geheel goed in te vullen. 

Het is dan ook belangrijk 

dat iedereen betrokken 

wordt.’ Morgen invoeren 

‘een lokaal ombudsteam 

van vrijwilligers om 

iedereen die (hulp)vragen 

heeft de juiste weg te 

wijzen.’ 

 

 

Wie ben je ‘ik ben na mijn 

vliegopleiding naar 

Wageningen gekomen waar 

ik me op de studie 

Moleculaire 

Levenswetenschappen.’ 

Wordt enthousiast van 

‘familie, een goed verhaal, 

contact met mensen en … 

vliegen.’ Grootste 

ergernis ‘mensen die 

misbruik maken van de 

goedheid van anderen.’ In 

de politiek door ‘omdat 

ik aandacht wil vragen voor 

de kleine dingen die een 

groot verschil kunnen 

maken en een steentje wil 

bijdragen aan het vinden 

van concrete oplossingen 

waar Wageningen écht iets 

aan heeft.’ Drijfveer ‘mijn 

nieuwsgierigheid naar de 

persoonlijke verhalen 

achter de zaken die spelen 

in Wageningen.’ Morgen 

invoeren ‘maatregelen die 

het mogelijk maken om 

leegstaande panden om te 

bouwen tot 

studentenkamers.’ 

 

  

6 vragen aan onze PvdA-kandidaten  
voor de gemeenteraad. 
 
Zie de complete kandidatenlijst op www.wageningen.pvda.nl 

 



  

 

  

6. Elmar Theune 7. Samy Saleh 8. Hans Paquay 9. Linda Kaster 10. Henk Slegten 

‘Een betere plek 

voor iedereen’ 

‘Einde aan 

discriminatie en 

onrecht’ 

‘De politiek moet 

slagvaardiger’ 
‘Anderen helpen’ 

‘Echt iets voor 

elkaar betekenen’ 

 
Wie ben je ‘sinds 1974 in 

Wageningen. Nooit 

getrouwd; wel 30 jaar 

samen. Twee prachtige 

zoons. Wethouder Sport, 

Zorg en Welzijn.’ Wordt 

enthousiast van ‘het 

ondernemerschap dat uit 

nieuwe maatschappelijke 

initiatieven blijkt. Of het nu 

om een bedrijf, nieuwe 

zorgconcepten of de speel-

goedbank gaat.’ Grootste 

ergernis ‘bezuinigingen 

die meekomen met de 3 

decentralisaties. De 

uitdaging is dit niet ten 

koste te laten gaan van 

mensen die zorg en 

ondersteuning nodig 

hebben.’ In de politiek 

door ‘mijn zorgen over de 

leefbaarheid van de aarde 

voor mensen nu en in de 

toekomst door uitputting 

van grondstoffen en 

vervuiling van het milieu.’ 

Drijfveer ‘Van de wereld 

een betere plek maken om 

te leven, speciaal voor de 

meest kwetsbare mensen.’ 

Morgen invoeren ‘meer 

mensen met een 

arbeidsbeperking aan het 

werk bij de gemeente en 

Wageningse bedrijven.’ 

 

 

Wie ben je ‘op 24 oktober 

1987 heb ik mijn levenslicht 

gezien, om precies te zijn op 

de 3e verdieping van de 

Treubstraat in Wageningen. 

In mijn dagelijkse leven ben 

ik beleggingsadviseur.’ 

Wordt enthousiast van 

‘van mensen die zich 

inzetten voor de 

maatschappij en daarbij 

zichzelf opofferen om 

andere mensen te helpen.’ 

Grootste ergernis 

‘discriminatie en onrecht.’ 

In de politiek door ‘ik 

wil dat iedereen word 

gehoord.’ Drijfveer ‘dat je 

niet rijk of welgesteld hoeft 

te zijn om je ambities te 

behalen.’ Morgen 

invoeren ‘meer debatten 

tussen de gemeente en de 

burgers van Wageningen.’ 

 

 

Wie ben je ‘woon sinds 

1997 in Wageningen, aan de 

UvA en TU-delft gestudeerd 

en nu werkzaam als 

programma- en 

projectmanager en 

hogeschooldocent.’ Wordt 

enthousiast van 

‘duurzame verbeteringen 

op het gebied van 

ruimtelijke ordening, 

welzijn en zorg tot stand 

brengen.’ Grootste 

ergernis ‘het gebrek aan 

bereidheid om kennis, geld 

en macht met elkaar te 

delen. Een overheid die 

meer bezig is met plannen 

maken dan resultaten weet 

te bereiken.’ In de 

politiek door ‘verhogen 

van de kwaliteit van 

politieke besluitvorming 

binnen de gemeenteraad 

door het inbrengen van 

kennis en ervaring van 

maatschappelijke 

organisaties.’ Drijfveer ‘de 

politiek slagvaardiger en 

resultaatgerichter te 

maken.’ Morgen 

invoeren ‘langere tijd 

subsidiëren van duurzame 

energie en woningisolatie, 

zodat de markt de kans 

krijgt om op maat gesneden 

oplossingen tegen een voor 

iedereen betaalbare prijs 

aan te bieden.’ 

 

Wie ben je ‘na lange tijd 

buitenland in 1991 in 

Wageningen komen wonen. 

In 1996 afgestudeerd aan 

WUR (LU), daarna weer 

weg en sinds 2002 terug. 1 

dochter’ Wordt 

enthousiast van 

‘anderen helpen; out of the 

box denken’  Grootste 

ergernis ‘mensen die 

omhoog klimmen ten koste 

van anderen; groter 

wordend verschil tussen 

arm en rijk, de 

onevenredige verdeling.’ In 

de politiek door 

‘behoefte om te trachten 

anderen via politiek te 

helpen’ Drijfveer ‘samen 

schouders er onder, niet 

ieder voor zich.’ Morgen 

invoeren ‘Laten we elkaar 

helpen, niet beconcurreren. 

1 + 1 = 3’ 

 

 

Wie ben je ‘een 61 jarige 

oud vakbondsbestuurder 

FNV en o.a. ook oud 

wethouder. Getrouwd met 

Reinouw Kingma, twee 

kinderen en twee 

kleinkinderen. Al ruim 30 

jaar Wageninger’ Word 

enthousiast van ‘zaken 

bewerkstelligen die het 

leven van de mensen 

verbeteren’ Grootste 

ergernis ‘groeiende 

armoede, met als 

achtergrond werkloosheid, 

slecht betaald werk en 

mensen die zich vervolgens 

keren naar zichzelf’ In de 

politiek door ‘besef dat 

politiek en organisatie van 

mensen de kwaliteit van het 

leven in veel opzichten, kan 

beïnvloeden. Ten goede en 

ten kwade’ Drijfveer ‘echt 

voor de mens iets kunnen 

betekenen zonder 

persoonlijk belang’ 

Morgen invoeren ‘op 

ieder geschikt dak: 

zonnepanelen. Bij gering 

inkomen: de gemeente 

draagt bij. Verkiezingen: 

verplicht stemmen. Te dik 

of te dun: afvallen en 

gezond eten.’ 

 

 


