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1. Inge Oosting
Ik ben Inge Oosting, 44 jaar en woon in Elim. Naast het PvdA raadslidmaatschap, ben ik
werkzaam als projectcontroller bij BCS in Hoogeveen. Naast werk en politiek mag ik graag
lezen, schaken en op zaterdag bij mij zoon langs de lijn voetbal kijken. Ik heb mij van harte
kandidaat gesteld voor een derde termijn als raadslid omdat ik me wil blijven inzetten om als
PvdA nog meer het verschil in Hoogeveen te kunnen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om
goede schoolgebouwen, aandacht voor mensen met een smalle portemonnee en meer
zeggenschap van inwoners in hun eigen wijk of dorp om maar enkele voorbeelden te
noemen. We hebben als PvdA een duidelijke opdracht de komende jaren in Hoogeveen en
die wil ik graag met rode passie vervullen!
2. Ida Gerda Emmens
Ik ben Ida Gerda Emmens (54), en ik woon in de Weide aan de rand van Hoogeveen. ik heb
een latrelatie met Freddy en een dochter die in Groningen studeert en woont. Mijn werk is in
Meppel, als communicatieadviseur bij Zorggroep Noorderboog, en ik werk vier uur per week
voor het Gewestelijk Bestuur van de PvdA in Drenthe. Sinds 2010 maak ik deel uit van de
Hoogeveense PvdA fractie in de gemeenteraad. Het leuke van gemeenteraadswerk vind ik
dat het heel dichtbij is. Het gaat over ons, de mensen in Hoogeveen, en onze leefomgeving.
Dat is heel breed, van afvalinzameling tot toegankelijkheid en van armoede beleid tot
glasvezel aansluitingen. Dat vind ik heel boeiend en daar zet ik mij graag voor in. Met altijd de
vraag: wat betekent het voor onze inwoners? In mijn vrije tijd wandel ik graag en veel, en
regelmatig op diverse plekken in onze mooie gemeente.
3. Lisa Schonewille
Mijn naam is Lisa Schonewille, ik ben 25 jaar oud en woon bijna mijn hele leven in het
gezellige Hoogeveen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te winkelen, op het terras te zitten
of om te netflixen. Doordeweeks ben ik werkzaam in de jeugdzorg in Overijssel en zie ik veel
verschillende aspecten van de jeugdhulp voorbij komen. Hier ligt dan ook mijn grootste
passie, het is super om bij te kunnen dragen aan gelijke kansen voor kinderen en jongeren.
Mijn expertise zit dan ook met name in de (gedwongen) jeugdhulp, zorg & welzijn en
onderwijs. Gelijkheid, eerlijkheid en kansen zijn voor mij belangrijke thema's die centraal
zouden moeten staan. Wat mij betreft moet iedereen op z'n minst dezelfde kansen kunnen
grijpen om iets van zijn/haar leven te kunnen maken. Ik wil graag de stem zijn van de mensen
in Hoogeveen; voor de ouderen, voor de jongens die op straat hangen, voor de kinderen op
de basisschool, voor elke Hoogevener omdat ze het verdienen gehoord te worden.
4. Wolter Dekker
Ik ben Wolter Dekker, inmiddels 49 jaar oud. Ik woon samen met vriend Theo en teckel
Victor. Ik werk bij een verzekeraar op de schadeafdeling. Mijn hobby's zijn sport (vooral
passief eerlijk gezegd), lezen, met de hond wandelen en ben een echte nieuwsjunk.
Ik heb de afgelopen raadsperiode veel zakelijke onderwerpen gedaan als ruimtelijke
ordening en vastgoed.

Hierin verandert nogal wat en het is zaak goed op te letten of de participatie van inwoners,
die op zich prachtig is niet leidt tot verlies van mogelijkheden voor de inwoner zijn/haar recht
te halen en gehoord te worden. Hoe gaan we dit als gemeente vormgeven? Ik had ook hete
hangijzers als het begraafbeleid en de complexe jeugdzorg in mijn portefeuille. Ik ben er
uitermate trots op dat mede op mijn initiatief Hoogeveen Regenbooggemeente is. Zowaar
geen vanzelfsprekendheid in behoudend Hoogeveen. Het zal u duidelijk zijn dat dit niet van
het ene op het andere moment geregeld was. Ik vind dit bij uitstek een PvdA-zaak. Opkomen
voor kwetsbaren. Bijkomend voordeel is dat het Hoogeveen een wat progressievere
uitstraling geeft (net als de koopzondag). Dit is ook hard nodig en hopelijk kan de PvdA de
komende periode hier nog meer aan doen. Ik zet me graag de komende 4 jaren weer voor
uw en mijn idealen in. Een eigentijdse gemeente met gelijke kansen voor iedereen!
5. Joop Weggemans
Ik ben Joop Weggemans en hoop op het moment van de gemeenteraadsverkiezingen net
Abraham te zijn geworden. Daarnaast ben ik dan ook 13 jaar getrouwd met Renate Beijering
en zijn gezegend met 2 zoons en een dochter. Ben geboren en getogen in Hoogeveen en
werk al bijna 25 jaar bij DOC kaas, de zuivelfabriek in Hoogeveen, als applicatiebeheerder van
het kwaliteit informatie systeem. Ook zit ik al sinds 1999 in de ondernemingsraad en ben
sinds 2001 voorzitter. Als kaderlid van de vakbond CNV ben ik lid van de CAO commissie
zuivel, Sectorraad Voeding en Bondsraad afgevaardigde. Ook ben ik bij DOC sinds enkele
jaren vertrouwenspersoon. Politiek heeft de sociaaldemocratie veel overeenkomsten met
een coöperatie zoals DOC. Samen een product tot meerwaarde brengen en deze
meerwaarde eerlijk verdelen over de veehouders en medewerkers. Ik ben trots op DOC en
op Hoogeveen en zou graag willen dat mijn kinderen Hoogeveen niet moeten of willen
verlaten omdat ze hier geen goede, veilige leefomgeving, voorzieningen, werk, sport of zorg
meer kunnen vinden. Als gemeenteraadslid hoop ik hier aan te kunnen bijdragen zodat dit
ook geldt voor alle andere inwoners binnen de gemeente.
6. Frank Snippe
Ik ben Frank, 33 jaar oud en woon al mijn hele leven in Hoogeveen. Naast mijn werk als
service-coördinator bij een installatiebedrijf doe ik diverse vrijwilligersactiviteiten in mijn wijk
Krakeel. Ik vind het namelijk belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de wijk en
gemeente waarin we samen leven. Ik ben actief bij de Smederijen van Krakeel, heb Krakeel
Schoon opgestart en neem deel aan diverse initiatiefgroepen. Mijn ambitie is om de
leefbaarheid binnen de gemeente zo positief mogelijk te beïnvloeden, voor alle verschillende
bewoners met behoud van en respect voor de natuur.
7. Henk Smand
Ik ben Henk Smand, geboren in 1960, getrouwd met Anny en we hebben 1 dochter. Niet
geboren maar wel getogen in Hoogeveen. Op dit moment ben ik werkzaam bij KPN als
kennismanager Zakelijke Markt. In mijn vrije tijd wandel ik graag in de natuur, doe aan
fotografie, mountainbiken, lopen met onze hond Bacon, passief sporten voor het
televisiescherm en lezen. Ik ben erg geïnteresseerd in cultuur en historie waar ik tijdens
vakantie graag invulling aan geef.

Daarnaast voel ik mij betrokken bij de maatschappelijk en politiek. Samen moeten we ons
best doen om iedere bewoner, binnen de gemeente Hoogeveen, een waardevol en sociaal
leven te bieden. Een aantal kenmerken die mij als persoon het best weergeven: behulpzaam,
samenwerken, creatief, doorzettingsvermogen, gedreven, oplossingsgericht en analytisch.
De komende jaren liggen mijn ambities als raadslid voor de Partij van de Arbeid bij: werken
aan werk, een duurzamer Hoogeveen, financiën en het verkleinen van de afstand tussen
burger en politiek. Als raadslid wil ik mij ontwikkelen tot een goed volksvertegenwoordiger.
Een volksvertegenwoordiger die de juiste vragen stelt, initiatief toont en een goed controleur
en bewaker is van voortgang, realisatie en resultaten van raadsbesluiten.
8. Theo Jonker
Ik ben Theo Jonker, 50 jaar en woon ruim 20 jaar in Hoogeveen. In de periode
van 2010 tot 2014 ben ik voorzitter van de PvdA afdeling Hoogeveen geweest.
Mijn persoonlijke interesse is duurzaamheid, en dan vooral energie en mobiliteit. Ik stel mij
kandidaat omdat ik het belangrijk vind dat de sociaal democratische samenleving in
Hoogeveen een vervolg krijgt. Aandacht voor de mensen die dat nodig hebben en eerlijke
verdeling van lasten. Ook op gemeentelijk niveau. Ik vertrouw erop dat de kiezer daar
volgend jaar op 21 maart aan denkt. En ook Hoogeveen weer een sociale kern krijgt.
9. Gerrit Derks
Ik ben Gerrit Derks, 71 jaar. Mijn interesses zijn: Fietsen rondjes van 45 km, voetballen kijken,
volgen van Tour de France, politiek op de TV, sporten van de kleinkinderen. Mijn motivatie is
als volgt: Sinds 2013 ben ik als voorzitter betrokken geweest bij het oprichten van FNV
Senioren in Noord te weten de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ben tot de
conclusie gekomen dat er nog ongelofelijk veel moet gebeuren voor deze doelgroep. Dit
geldt ook voor statushouders. Stop het werken zonder loon en verdringing van betaald werk.
Steeds vaker worden uitkeringsgerechtigden gedwongen om zonder loon te werken in een
baan die voorheen gewoon betaald werd. Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing
van echte banen en tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden en het geeft ook geen uitzicht op een vaste baan. Ook belangrijk vind ik de
maatschappelijke voorzieningen b.v. sportvoorzieningen, bibliotheken, dorpshuizen.
Iedereen moet in staat worden gesteld om hier aan mee te doen.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Johan Rumahloine
Martin van ter Beek
Arjan van Weert
Janet Moeijes
Roelof Koops
Tjark Mulder
Theo Smit
Alinda van der Haar
Hendrikus Loof
Herman Lip
Mark Tuit
Jan de Vries

