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Kandidatenlijst, concept 29 november 2014 
 
1. Els Rutting.   
2. John Haverdil  
3. Oege Feitsma  
4. Famke vd Loon  

5. Jos Hollander  
6. Jan Beverdam  

7. Betsy Wormgoor   
8. Marcel Lap 
9. Gerrit Gudden 
10. René Isselman  
11. Jan Kortschot  
12. Mark Hissink  
13. Henk Beks  
14. Hielke Jan vd Leij  
15. Yvonne Irving  
16. George Angenent  

17. Cornelia Klaster  
18. Peter Donker  
19. Peter Brugman  

20. Arno Sent  

21.  Peter Baks 
 
 
 
 
Uitgebreide kandidatenlijst 
 
1. Els Rutting.  Vrouw, 53 jaar en woont in Braamt. Els is sinds 1987 PvdA lid  

Els is een ervaren waterschapsbestuurder. Voordat zij voor de PvdA lijsttrekker was, zat 
zij al 10 jaar in het AB van het waterschap. De laatste 7 jaar zat zij als heemraad in het 
dagelijks bestuur van het WRIJ. Zij is een coachende bestuurder, hartelijk en 
communicatief, haar netwerk binnen het gebied is erg groot. In de volgende periode wil 
zij zich nog meer inzetten op de beleidsterreinen educatie en recreatie. Vooral de 
bewustwording en het draagvlak onder de bevolking over water , (waterveiligheid, 
waterstromen, verdroging, afvalstromen, schoonwater) vergroten is een van haar 
doelstellingen. 
 

2. John Haverdil Man,  58 jaar en woont in Ulft. John is sinds 1989 PvdA lid 
John is een gedreven, ervaren, sterke en strategische bestuurder uit de Achterhoek die 
nu graag zijn tanden wil zetten in het waterschapsbestuur. Kijkend naar de toekomst 
verwacht hij dat duurzaamheid en milieu een steeds belangrijkere rol gaan krijgen in het 
beleid van  het waterschap. Nu worden de problemen van de 21e eeuw nog bekeken met 
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de bril van de 20e eeuw op. Het waterschap zal meer gedreven, flexibeler, met een 
integrale visie en  service-gerichter moeten worden en aan dat proces wil hij graag 
bijdragen: aan een waterschap dat midden in de samenleving staat. Daarbij is het 
creëren van draagvlak en bewustwording van groot belang. 

 
3. Oege Feitsma Man , 79 jaar en woont in Velp. Oege is sinds 1961 PvdA lid 

Oege is fractielid en zijn invloed op het bestuur en het beleid is onmiskenbaar en wordt 
breed gewaardeerd. Hij wil graag nog een termijn in het AB verblijven, vooral om het 
proces te begeleiden van een belangenorganisatie naar een politieke: dat proces is zeven 
jaar geleden in gang gezet, maar nog lang niet klaar.  
 

 
4. Famke vd Loon Vrouw, 27 jaar en woont in Arnhem. Famke is sinds 2012 PvdA lid 

Dat het bestuur van het waterschap het electoraat niet vertegenwoordigt is één van haar 
motivaties. Zij stelt zich kandidaat om de jeugd te vertegenwoordigen en wil zich  
bekwamen tot een goede, lokale politicus. Zij is nieuwsgierig en leergierig, wil graag 
meer weten van het water en het waterschap en hoopt bij te kunnen dragen door een 
plan van aanpak om draagvlak voor het waterschap te ontwikkelen. Vanuit haar 
achtergrond als cultuurmanager denkt zij bij te kunnen dragen aan het verhogen van  de 
profilering van het sociaaldemocratische uitgangspunten en hoe dat tot uiting kan 
komen in het beheer van water. Haar standpunt: de PvdA denkt vanuit het hart en het 
verstand.  

 

5. Jos Hollander Man, 54 jaar en woont in Barchem. Jos is sinds 2001 PvdA lid 
Jos is fractievoorzitter van de PvdA fractie in het WRIJ, het is zijn eerste termijn. Jos is 
een gemoedelijke bestuurder, een verbinder die veel voor elkaar krijgt door zijn netwerk 
vermogen en zijn capaciteit en vermogen strategische lijnen uit te zetten. Hij vindt 
politiek van belang in het AB, hierdoor worden de keuzes scherper. Jos wil graag nog een 
termijn om te behouden wat de PvdA fractie heeft binnengehaald (zoals de 
kwijtschelding) en te werken aan de profilering.  
 

6. Jan Beverdam Man, 62 jaar en woont in Laag Kepple. Jan is sinds 1987 PvdA lid 
Jan is jarenlang actief geweest in de gemeentelijke politiek en zou zijn kennis en ervaring 
nu graag willen inzetten voor het waterschap. Jan is een bruggenbouwer. Als financieel 
deskundige denkt hij veel te kunnen bijdragen in het AB. Zijn interesse ligt in het proces 
tussen het spanningveld wat je wil bereiken (je doel, je waarden ) en wat je kan bereiken 
( de middelen).  Dus effectief en efficiënt je doel bereiken. De beleidsterreinen van het 
waterschap kent hij goed vanuit zijn werk.  

 
7. Betsy Wormgoor  Vrouw, 37 jaar en woont in Neede. Betsy is sinds 2008 PvdA lid 

Besty was in de vorige periode raadslid. Vooral het milieu en duurzaamheid heeft altijd 
haar warme belangstelling gehad. Zij kan nieuwe kennis snel tot zich nemen en goed 
schrijven. Zij wil zij graag bijdragen aan de profilering en bewustwording van zowel het 
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waterschap als van de PvdA in het waterschap.   
 

8. Marcel Lap Man, 45 jaar en woont in Zevenaar. Marcel is sinds 1994 PvdA lid 
Marcel heeft 16 jaar ervaring als raadslid in Zevenaar. Zijn ambitie richt zich op de samenwerking 
binnen een fractie en het vertalen van een programma naar beleidslijnen. Hij is een betrokken, 
praktisch en resultaat gericht politicus en werkt graag in teamverband. Hij vindt dat het 
waterschap nu te ingekeerd is en wil graag bijdragen aan de profilering en het creëren van 
draagvlak, ook bij de gemeenteraadsfracties in het gebied.  

 
 
9. Gerrit Gudden Man, 65 jaar en woont in Westervoort. Gerrit is sinds 2012 PvdA lid 

Gerrit is een ervaren bestuurder die nu ook nog als vrijwilliger actief is in vele stichtingen. Hij is 
een netwerkbouwer en ziet het als een uitdaging om complexe problemen in teamverband breed 
op te pakken en tot een goed einde te brengen. Het waterschap trekt hem vanwege het 
waterbeheer vraagt om rationeel toezicht.  
 

10. René Isselman Man, 63 jaar en woont in Doetinchem. René is sinds 1990 PvdA lid 
René is een wel heel bijzonder actief PvdA’er. Hij heeft vele initiatieven opgepakt en in gang 
gezet om het draagvlak onder de PvdA te behouden en te vergrote. René is een verbinder. Hij 
zou er graag aan bijdragen dat het waterschap zich beter profileert .  

 
11. Jan Kortschot Man, 60 jaar en woont in Winterswijk –Meddo. Jan is sinds 2006 PvdA lid 

Jan kent het agrarische leven en heeft een groot netwerk in het gebied. Zijn interesse ligt in de 
praktische benadering van problemen. In het waterschap zou hij zich graag bezig houden met de 
communicatie van het waterschap naar burgers en ook van de fractie naar andere gremia in de 
PvdA. Hij is een bruggenbouwer die zich graag inzet om mensen met de neus tedelfde richting op 
te krijgen. 
 

12. Mark Hissink Man, 34 jaar en woont in Zutphen. Mark is sinds 2002 PvdA lid 
Marks interesse voor een verkiesbare plaats in het ABis e vinden in zijn lidmaatschap van de 
PvdA. Hij is al jaren actie, eerst voor de JS en nu voor de PvdA en staat voor de sociaal 
democratische uitgangspunten. Hij vindt het een uitdaging om in dossiers te duiken en die kennis 
op te nemen en door te spelen. Hij heeft een grote affiniteit met het thema water. Voor hem zijn 
de belangrijkste watersaspecten recreatie, transport, natuur, schoon water en waterbeheer.  
 

13. Henk Beks Man, 52 jaar en woont in Doetinchem. Henk is sinds 2001 PvdA lid 
Henk is al jaren actief binnen de PvdA, ook landelijk, en heeft er een korte periode als raadslid in 
Doetinchem opzitten.  Henk is vasthoudend en accuraat en interesseert zich vooral in het 
spanningsveld van belangenafwegingen.  
 

14. Hielke Jan vd Leij Man, 37 jaar en woont in Arnhem. Hielke Jan is sinds 20012 PvdA lid 
Hielke Jan is ondernemer, maar komt uit een rood nest.  Hielke Jan is een onderhandelaar die het 
leuk vindt om mensen bij elkaar te brengen. In dat proces speelt hij graag de rol van aanjager. 
Daarbij is hij een pragmaticus die gaat voor de meest haalbare en juiste resultaten.  Pragmatisch 
is ook zijn visie op duurzaamheid, vooral hergebruik heeft zijn interesse, bij het waterschap kan 
je dan denken aan de afvalstromen. Hij houdt van campagnevoeren en zou meewerken om het 
draagvlak onder goed waterbeheer onder de aandacht van burgers te brengen. 
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15. Yvonne Irving Vrouw, 53 jaar en woont in Doesburg. Yvonne is sinds 2002 PvdA lid 
16. George Angenent Man, 69 jaar en woont in Dinxperloo. George is sinds 1972 PvdA lid 

17. Cornelia Klaster Vrouw, 50 jaar en woont in Zevenaar. Zij is sinds 2014 PvdA lid 
18. Peter Donker Man, 66 jaar en woont in Zevenaar. Peter is sinds 1970 PvdA lid 
19. Peter Brugman Man, 58 jaar en woont in Ruurlo. Peter is sinds 1998 PvdA lid 
20. Arno Sent Man, 65 jaar en woont in Spijk. Arno is sinds 1981 PvdA lid 
21. Peter Baks Man, 52 jaar en woont in Lichtenvoorde. Peter is sinds 2004 PvdA lid 

 


