
De kandidatenlijst, gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

1.  ANNELIES de JONGE,  LIJSTTREKKER   

Ik zet mij in voor mensen die hulp kunnen gebruiken en voor de kracht van de stad. 

Zodat wij met trots en zelfvertrouwen vooruit kunnen en groeien. Dat doe ik met lef 

en aandacht en met iedereen die gaat voor diezelfde doelen. Omdat ik weet dat het 

niet altijd vanzelf gaat.  In de afgelopen 4 jaar heb ik mij al wethouder ingezet om 

armoede bij kinderen te verminderen, werkloosheid aan te pakken,  mensen een 

grotere kans te geven op de arbeidsmark door opleiding, werkgevers en sociaal 

maatschappelijke instellingen aan elkaar te knopen. Ik heb de knoop die het 

Broederen klooster was, opgelost en een goed functionerend AZC gerealiseerd.  

Ik ga graag nog vier jaar verder voor Zutphen en haar inwoners. Omdat er nog zoveel moet gebeuren. 

Zutphen is en wordt een stad om trots op te zijn.  

2.  JASPER BLOEM    

Ik maak me zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij 
is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik 
dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben 
tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet 
worden gezien als last. Met mijn werkervaring bij gemeenten heb ik gezien dat de 
keuzes die we maken in de Gemeenteraad, het verschil kan maken in het leven van 
mensen. 



 
3.  MARJOLIJN MOESTER 

Ik ben  moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde 

kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke 

kansen!  

 

 

4.  FRANS MANDERS 

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik 
ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie 
opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. 
Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten met een feest voor 
de wijk, een BBQ en Open Podium met live muziek. In de gemeenteraad wil ik mij 
inzetten voor het versterken van Wijkaanpak.  
 

 

5. SUZANNE de GEUS    

 Als inwoner van Zutphen wil ik graag meewerken aan een stad waar mensen willen 
komen en willen blijven wonen, een stad waar mensen trots op zijn. Samen met de 
inwoners een samenleving creëren waar ieder mens op zijn eigen unieke manier aan kan 
bijdragen. Met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een stad waar oog 
is voor onderwijs, cultuur en  duurzaamheid zodat we hem kunnen nalaten aan volgende 
generaties.  

 
 

6. HARRIJ HISSINK  

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een 
geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb 
ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de 
Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld 
om mijn steentje bij te dragen aan de sociaaldemocratie. Als raadslid denk ik hier, ook in 
de volgende periode, een goede invulling aan te kunnen geven.  

    

   

7.  JENNEKE GOLSTEIN   

Ik ben een alleenstaande moeder van 32 jaar oud en woonachtig met mijn dochters 
in het Waterkwartier. 3 jaar geleden heb ik stichting WGDGO (wie goed doet, goed 
ontmoet) opgezet vanuit eigen ervaring. Door mijn vele persoonlijke contact met 
inwoners van Zutphen/Warnsveld heb ik in Juli 2017 de keuze gemaakt om deel te 
nemen bij de PvdA. Om op een ander niveau het nóg leuker te maken in Zutphen! 
Ik hoop in de toekomst ook voor u wat te kunnen betekenen!  

 

  



 

8.  PETER FUKKINK 

Als Zutphenees van 43 ben ik fier op mijn gemeente die groter is dan alleen de stad 

Zutphen. Gelijkwaardigheid en gelijkheid zijn belangrijke waarden voor mij en ik 

vind dat iedereen er toe doet, ongeacht de situatie. Ik zal mijn 15 jarige ervaring als 

voorzitter van de OR in het verpakkingsbedrijf waar ik werk, en de 2 jaar als 

vicevoorzitter van de Centrale OR. goed kunnen gebruiken. Mijn drive en doel is 

een volwaardige plaats in onze maatschappij voor iedereen. 

 
9.  ALBER GIEZEN  

Ruim 20 jaar werkzaam als geestelijk verzorger bij Justitie en daarvoor met 
mensen met een verslaving. Daarnaast ben ik als ZZP-er eigenaar van een 
massagepraktijk. Ik heb gemerkt dat de behoeftes van mensen niet zoveel van 
elkaar verschillen: een zinvolle dagbesteding; geen zorgen hoeven hebben over 
inkomen, woning, gezondheid of zorg en perspectief voor de eigen toekomst en die 
van de komende generaties. Thema’s als saamhorigheid, hoop en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vind ik op een daadkrachtige manier binnen de PvdA terug.  

         

10. FRANS HEITLING   
 
De crisis lijkt voorbij en de gemeente Zutphen heeft weer meer geld. Dat 
besteden we graag met een warm, sociaaldemocratisch hart. Zutphen pleit nu 
voor ‘goed ondernemersklimaat’, ‘aantrekkelijk voor krachtige burgers’ en 
‘versterken kwetsbare Zutphenaren.’ Prima, maar de volgorde moet wel 
andersom. Werk en een fatsoenlijk armoedebeleid gaan voor. Zutphenaren met 
een laag of middeninkomen willen we perspectief bieden: onderwijs, sociale 
woningbouw, sport -een mooi zwembad, cultuur – een toegankelijk theater -  
horen daarbij. Mijn ervaring als raadslid wil ik daarvoor graag opnieuw inzetten      
 

11. MIRJAM VAN DOORN 

De afgelopen jaren heb ik van dichtbij ervaren hoe onze verzorgingsstaat 

functioneert als je daarop moet terugvallen en hoe onze vertegenwoordigers en 

hun belangen het debat soms een andere kant op kunnen sturen dan ik zou 

verwachten. Mijn (jeugdig) enthousiasme en grote gevoel voor rechtvaardigheid 

hebben mij doen besluiten dat ik wil leren hoe de hazen lopen en bij te dragen aan 

een sociaal en rechtvaardig Zutphen - Warnsveld.   

  

12. HANS POLMAN    

Sinds een half jaar PvdA-lid in Zutphen. Wij zijn in een prachtige en bovenal 
warme stad zijn komen te wonen. Mijn drijfveer om actief te zijn voor de PvdA 
is het besef dat niet voor iedereen dat geluk weggelegd is. Mijn streven is om 
voor meer gezinnen een zelfstandig bestaan mogelijk te maken door goede 
contacten met werkgevers te onderhouden. Scholingsmogelijkheden voor 
werkzoekenden te verbeteren. Zelfstandig wonende ouderen een veilige en 
vertrouwde woonomgeving te bieden. Dat kan de politiek niet alleen, samen met de inwoners van 
Zutphen wil de PvdA dat organiseren.  
 



 

13.  Ida Nikkels-Boerman 

14. Fred Meijer 

15. Marjolein Pronk-Nooteboom 

16. Tanner Kahraman 

17. Fransje van der Breggen 

18. Theo Knapen 

 

19. Denise ter Horst 

20. Theo Scharff 

21. Cor Nijland 

22. Everdien Vanderlijde 

23. Willem Geerken 

 

 

 

 


