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Persoonlijke presentaties PvdA kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

 
1. Simon ter Heide 

Al sinds 1979 zet ik mij met hart en ziel in voor 
de PvdA. Mijn vader is jong overleden, zodat ik 
ben opgegroeid in een eenoudergezin. Het 
was voor mijn moeder lastig om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Als oudste zoon werd ik daar 
al op heel jonge leeftijd mee geconfronteerd. In 
die tijd is de basis gelegd voor mijn warme 
gevoelens voor het sociale gedachtegoed van 
de PvdA. Ondanks onze moeilijke omstandig-
heden heb ik de gelegenheid gekregen om 
mezelf te ontwikkelen. Dat schept verplich-
tingen. Het geeft mij veel voldoening om mij in 
te zetten voor de mensen die het moeilijk heb-
ben in de huidige moderne maatschappij. Mijn 
motivatie om hier de komende vier jaar mee 
door te gaan is onverminderd groot. De PvdA 
kan dan ook op mij rekenen! 

2. Fimke Hijlkema 

Politiek is echt mijn ding. Niet alleen in de 
PvdA, maar ook in mijn werk als raadsgriffier 
kan ik kwijt waar ik voor sta. Ik sta voor een 
open, betrokken, sociale samenleving. Een 
samenleving waarin iedereen mee kan doen, 
waarin belemmeringen worden weggenomen 
en kansen gecreëerd. Waarin niet alleen be-
taald werk, maar ook vrijwilligerswerk belang-
rijk is en gewaardeerd wordt. Een maat-
schappij met goed onderwijs, kansen voor 
cultuur en mogelijkheden voor sport. En dan 
voor iedereen. De sterkste schouders dragen 
de zwaarste lasten, zodat niemand buiten de 
boot valt. 
Naast mijn activiteiten voor de Partij van de 
Arbeid  ben ik ook nog echtgenote, moeder,  
(geblesseerd) sporter, raadsgriffier in de ge-
meente Littenseradiel en liefhebber van 
Zweedse detectives. 

3. Jelke Nijboer 

Stellingwarver! Ik vuul mi’j  in de eerste plak 
Stellingwarver! Hier bin’k opgruuid . Hier he’k 
onderwies had en meestentieds  mien wark 
had. Meensken in de Stellingwarven moe’n  
hier hun broggien  verdienen kunnen. 
Wark moet dr wezen! En as jow  niet meer 
warken hoeven,  dan moet d’r plak en omme-

daenken veur jow wezen.  
De mienschop  moet zorg dregen veur zien 
lerende,  warkende en ooldere inwoners. Wi’j  
moe’n mit mekere sporten  kunnen en dr moet 
ommeraek kultuur onder haandberik wezen. 
Wi’j Stallingwarvers moe’n groots wezen op 
oonze  tael, kultuur en gebruken. Weren  wi’j 
vrogger in de Stallingwarven al niet een parti-
cipaosie mienschop? 
In disse veraanderende  tieden verliezen we 
mekere te makkelik uut et oge. 
Een klein betien weeromm  naor vrogger? 

 

4. Geeske Mulder 
 
Ik ben Geeske Mulder, getrouwd, moeder van 
3 kinderen en woon in de Haule. Al 18 jaar 
werk ik in de gevangenis in Veenhuizen. Eerst 
als verpleegkundige en nu als ambtelijk secre-
taris (ondernemingsraad). Daarnaast ben ik 
ook gecertificeerd vakbonds-consulent voor de 
Abvakabo FNV. 
Werkgelegenheid en goede en betaalbare zorg 
voor iedereen nu en in de toekomst vind ik erg 
belangrijk. 
Naar mijn mening is de burger er niet voor de 
politiek maar is de politiek er voor de burger. 
De politiek hoort te luisteren naar wat de ge-
wone man en vrouw belangrijk vinden. 

5. 5. Wim Kunst 

Ik heb me de afgelopen vier jaar met veel ple-
zier als raadsopvolger ingezet voor de PvdA. 
Het zijn zware tijden en ik ben daarom van 
mening dat onze gemeente zich vooral moet 
richten op wat ik de drie ´W´s´ noem: werk, 
welzijn en wonen. De gemeente zal daarvoor 
op een verantwoorde wijze - en natuurlijk 
binnen de betrekkelijk ruimte die ze heeft - 
meer geld moeten uitgeven. Maar vooral zal de 
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gemeente creatiever moeten zijn! Door het  
minimaal onderhoud van de wegen liggen ze 
er op veel plaatsen belabberd bij. De kosten 
voor onderhoud kunnen op termijn vele malen 
hoger uitvallen dan wanneer de wegen beter 
onderhouden zouden zijn.  
Ten slotte wil ik een lans breken voor de on-
derlinge samenhang tussen de dorpen. En 
daarbij bedoel ik dat clusters van dorpen méér 
kunnen bereiken dan wanneer ze alleen opere-
ren. En dan heb ik het niet alleen over het be-
houd van de voorzieningen…  

6. Herman Spoelstra 

Politiek loopt als een ‘rode draad’ door mijn 
leven. In de Noordoostpolder werd ik als Jonge 
Socialist actief. Naast mijn studie Politicologie 
(richting Bestuurskunde) werkte ik in het ver-
zorgingshuis Willem Dreeshuis, voor ouderen 
die in democratisch-socialistische sfeer leven. 
In Ooststellingwerf was ik secretaris en voor-
zitter van het PvdA bestuur en voerde de re-
dactie van Voorwaarts. Vanaf jan. 2004 werd ik 
lid van de raadscommissie Ruimte, daarna 
kwam ik in de gemeenteraad en vervolgens in 
de raadscommissie Welzijn. Dat bevalt me 
goed. Mijn sociaal democratische waarden kan 
ik op dit terrein heel concreet maken. Belang-
rijk is immers wat voor effect het beleid heeft 
op mensen in de praktijk! 
Ik ben werkzaam als adviseur beleid bij het 
Ministerie van Justitie. 

 

7. Albertine Vledder 

PvdA, sterk en sociaal, een partij die er toe 
doet en die opkomt voor de zwakkeren in de 
samenleving. Een omschrijving waardoor mijn 
nieuwsgierigheid, maar ook betrokkenheid 
gewekt werd. Een politieke achtergrond heb ik 
niet echt, hoewel er in mijn familie veel aan-
dacht wordt besteed aan de lokale en (inter-) 
nationale politiek. Hierdoor ben ik toch ge-

prikkeld en heb ik besloten mij in te willen gaan 
zetten bij de gemeente. Ik voel me nu meest 
aangetrokken tot beleidsterreinen als jongeren 
en sport. Ook de relatie met bedrijven is (ge-
zien mijn studie en werkachtergrond) voor mij 
interessant. Ik hoop een aanwinst te zijn voor 
de PvdA omdat ik jong, vrouw en nieuw ben. Ik 
kan organiseren en houd hierbij in mijn achter-
hoofd dat je niets alleen voor elkaar krijgt. 
Samenwerken, lobbyen en compromissen 
sluiten zijn hierbij sleutelwoorden. 

8. Jorrit Knol 

Ik ben Jorrit Knol, 32 jaar en woon al mijn hele 
leven in Oldeberkoop. Ik woon samen met 
Laurean en wij hebben samen een kledingzaak 
in Joure waar ik 2 dagen in de week met haar 
aan het werk ben. Ook werk ik al 12 jaar bij 
Jan Krediet B.V. in Steenwijk als chauffeur. 
Mijn grote hobby is vv Sport Vereent in Olde-
berkoop waar ik voorzitter van de Supporter-
vereniging ben. In het verleden heb ik me veel 
ingezet voor het jongerenwerk in de Blughut in 
Oldeberkoop waar ik veel geleerd heb wat be-
treft organiseren en begeleiden van jongeren.  
Het eerlijk delen en 'samen staan we sterk' is 
mij van huis uit met de paplepel ingegoten en 
dit is het moment waarop ik mezelf nuttig wil 
maken voor de PvdA in Ooststellingwerf omdat 
ik denk dat ik een nuttige bijdrage kan leveren 
aan een sterke en tevens sociale gemeente-
politiek. 

9. Annelies Stolp 
 
Wij zijn in 2005 vanuit de randstad verhuisd 
naar een woonboerderij nabij Oosterwolde. Wij 
wilden graag terug naar onze ‘roots’. Ik voel 
me in deze streek echt thuis.  
Ik ben ecoloog en heb van 1992 tot 2008 bij 
Rijkswaterstaat gewerkt. Ik heb nu geen vaste 
baan meer maar werk af en toe nog mee aan 
projecten als zelfstandig adviseur. Daarnaast 
ben ik betrokken bij het biotechnologie bedrijf 
van mijn man, ben ik toezichthouder in het 
basisonderwijs en doe ik vrijwilligerswerk bij 
het AZC in Drachten. Verder ben ik sinds kort 
gecertificeerd mindfulnesstrainer en geef ik in 
mijn praktijk aan huis aandachtstrainingen aan 
volwassenen en kinderen. 
Voor de PvdA wil ik graag bijdragen aan het 
behoud en duurzame ontwikkeling van onze 
prachtige leefomgeving en voor een optimaal 
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woon- en leefklimaat met voldoende werk-
gelegenheid, (zorg-) voorzieningen en goed 
onderwijs. 

10. Wim de Jong 

Clichématige politiek is iets waarin ik mij niet 
kan vinden. Ik sta voor eerlijkheid en integriteit, 
hierbij staat zorg voor de zowel oude als 
jongere medemens centraal. Helderheid en 
concreetheid 
zijn woorden die mij persoonlijk aanspreken. 
Mijn bevlogenheid bestaat uit zorg in het 
algemeen en jeugd in het bijzonder. Daarnaast 
hecht ik veel waarde aan sport en beweging. 
Hedendaagse politiek is voor veel mensen een 
'ver van mijn bed - show.'  Dit moet anders, 
met de nieuwe plannen van de overheid wordt 
gemeentepolitiek steeds belangrijker, dit geeft 
u als lokaal stemgerechtigde een belangrijke 
taak, om daadwerkelijk het verschil te maken. 
Mijn doel is om dingen praktisch op te lossen 
waarin een ieder zich kan vinden. 

11. Roland de Walle 

Mijn naam is Roland de Walle en woon in 
Appelscha. Ik studeer geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en hoop in februari 
mijn studie af te ronden. Mijn specialisatie ligt 
op het gebied van Midden- en Oost-Europa. 
Om praktijkervaring op te doen loop ik nu een 
paar maanden stage bij het World Trade Cen-
ter Leeuwarden. 
Naast geschiedenis ben ik zeer geïnteresseerd 
in economie en financiën. Na mijn studie zou ik 
graag een tweede master economie gaan vol-
gen. 
Voor de Partij van de Arbeid hoop ik een bij-
drage te kunnen leveren op gebied van finan-
ciën. Daarnaast hoop ik jongeren te kunnen 
betrekken bij de politiek en besluitvorming in 
de gemeente. 

12. Lien Dankbaar 

Ik zit nu bijna acht jaar in de raad met als 
taakveld ruimtelijke ordening, milieu, recrea-
tie/toerisme en (gemeentelijke) monumenten. 
Ook heb ik zitting in de auditcommissie en de  
gemeentelijke Fair Trade-commissie. Ik vind 
het raadswerk boeiend en doet het nog steeds 
met veel plezier. Maar na twee raadsperioden 
vind ik het tijd om anderen de kans te geven. Ik 

heb daarom aangegeven op de lijst te willen 
staan op een niet-verkiesbare plaats. 

13. Hans Suyling 
Hans verwijst naar de tekst van de groslijst-
commissie, die is wat hem betreft voldoende. 
“Hans is bekend met vakbondswerk, hij is 
Sociaal Raadsman geweest. Is penningmees-
ter van NIVON-huis Allardsoog en betrokken 
bij de molen in Makkinga. Wil waar mogelijk 
steentje bijdragen, maar vindt dat jongeren 
voor gaan.” 

14. Grietzen Kunnen 

Ik ben Grietzen Kunnen en ben 58 jaar. Ik doe 
procesbegeleiding en interim-werkzaamheden 
vanuit mijn eigen adviesbureau Velle est 
Posse. Ik ben een generalist, sta open voor 
nieuwe initiatieven, ben ondernemend en kan 
goed luisteren naar de vraag van anderen. Ik 
sta voor de zaak waar ik me mee verbind en 
ben een resultaat gerichte trekker van een 
team. Waar nodig kan ik compromissen sluiten 
om een doel te bereiken. Ik ben mede-oprich-
ter van woon- en werkgemeenschap OlmenEs 
in Appelscha, waar ik eindverantwoordelijk ben 
geweest voor de afdelingen financiën en faci-
litair beheer, inclusief  de ontwikkeling en rea-
lisatie van de gehele bouw van de instelling. 
Bovendien ben ik al 31 jaar gelukkig getrouwd 
met Ineke. 

 

 

 


