Raadslid
van de
maand
Angélique van der
Meer-Schepers (45)
D66-raadslid

Ze is geboren in 1966, maar dat is
niet de reden dat ze al vanaf haar
18e op D66 stemt. “D66 is een
partij die buiten de vastgeroeste
kaders denkt. Bij een partij waarbij
het op een bepaalde manier gaat
omdat het altijd zo gaat, zou ik me
niet thuis voelen”.
Achtergrond:
Tot haar tiende was de ouderlijke
boerderij in bedrijf. “Natuur en
landbouw boeiden me altijd”. Na de
Havo op het Isala College studeerde
ze Levensmiddelentechnologie.
Werkte als inkoopmanager en nam
ontslag om de waterplantenkwekerij
van haar schoonmoeder op de
Veluwe over te nemen. “Ik had een
kantoorbaan en miste het buiten zijn”.
In 2003 heeft ze samen met haar
man magneetverf op de markt gezet.
Met zeven medewerkers verkopen ze
dat aan meer dan 50 landen over heel
de wereld.
Waar gewoond:
Geboren “downtown” Veldhunten.
Voor studie en werk via Bolsward,
terechtgekomen in Amsterdam. “Ik
heb de Achterhoek op mijn 18e
verlaten maar ben ook weer na 18 jaar
teruggekomen. Ik was grond aan het
zoeken voor de kwekerij en toen zei
mijn vader: Waarom kom je niet hier op
de boerderij?”
Betekenisvol moment in politieke leven:
Je zou denken dat het haar met de
paplepel is ingegeven. Haar opa was
actief voor de KVP en haar vader
voor het CDA. “Praten over politiek
deed ik altijd al, maar om er ook iets
mee te doen kwam niet bij me op”.
Totdat ze in 2009 een oproep in de
krant las van D66 Oude IJsselstreek.
“Bij de eerste vergadering voelde
ik me gelijk thuis bij mijn nieuwe
politieke vrienden”.
Media:
Volkskrant, Gelderlander, Tegenlicht,
Nieuwsuur, praatprogramma’s
Radio 1.
Muziek:
“Ik hou van alle muziek, zolang het
maar geen reggae is”. Meest gedraaide
cd’s Fleetwood Mac, The Who, Johnny
Cash, Paul Kalkbrenner, Peer Gynt van
Grieg en Stabat Matter van Poulenc.
Danst al meer dan 20 jaar Flamenco.
Contact:

*

a.vandermeer@oude-ijsselstreek.nl

@angeliqued66
Luister naar dit raadslid op de radio,
met eigen muziek en als gasten: Ronald
Heusschen (Boerderijschool) en Gerard
Mientjes (Schuldhulpmaatjes). Optimaal FM,
volgende week zondag 2 december,
om 12:00 uur: ether 94,7 / kabel 105,4.

“Mijn levensloop is helemaal volgens het gewenste patroon: opgroeien
in de Achterhoek, uitvliegen en terugkeren. Je moet jongeren niet
tegenhouden om buiten de Achterhoek te gaan wonen. Het is goed om je
benen bij een ander onder tafel steken. Van een afstand kun je beter zien,
waarom we hier in de Achterhoek wel wat trotser mogen zijn op onszelf”.

Wat is uw drijfveer voor
Oude IJsselstreek?
“Dat mensen de samenleving maken.
Als volksvertegenwoordiger ben ik
daar dienstbaar aan. In de gemeente
moet het ongemerkt goed gaan. Zeker
de dagelijkse zaken als veiligheid,
wegen en zorg. We moeten voorkomen
dat die het kind van de rekening
worden. Je moet niet bezuinigen
op wat fundamenteel is voor de
zelfredzaamheid van mensen”.

 Wanneer

is uw
raadsperiode geslaagd?

“Als het sociale beleid meer kwaliteit
heeft, en toch niet meer geld kost. Zorg
is ingewikkeld geworden en we moeten
ons weer afvragen waarom we iets doen,
zonder te kijken naar hoe het nu is.

”Van een afstand
kun je beter zien,
waarom we hier
in de Achterhoek
wel wat trotser
mogen zijn
op onszelf”
Ik ben voorstander van een
persoongebonden budget. Zo’n PGB is
een bedrag waarmee iemand zelf kan
beslissen waaraan je het geld voor zorg
besteedt. Dat kan binnen onze gemeente
alleen bij huishoudelijk hulp.

Dat kun je breder toepassen, zodat
mensen langer zelfstandig blijven wonen.
Als mensen niet meer de trap op
kunnen, bieden we als enige oplossing
een aanleunwoning. Maar dan moeten
mensen wel verhuizen en hun sociale
netwerk achterlaten. Als gemeente
vergoeden we dan ongeveer 2000 euro
verhuiskosten. Maar stel nou dat die
mensen niet willen verhuizen en die 2000
euro willen gebruiken voor een traplift en
de rest zelf bij leggen. Dat zou toch geen
enkel probleem moeten zijn”.

Hoe

ziet u de toekomst
van de gemeente?
“Voor steeds meer taken gaan
ambtenaren van gemeenten regionaal
samenwerken. We praten zelfs over nog
grotere gemeenten. Er zijn veel taken
binnen de gemeente die ook prima op
afstand kunnen. Als je bijvoorbeeld een
vraag hebt over het bouwen van een
dakkapel dan wil je als inwoner een snel
en duidelijk antwoord. En dan maakt het
niet uit waar de ambtenaar zijn bureau
heeft. Maar er zijn ook taken zoals de
zorg die dicht bij de inwoners moeten
blijven en misschien wel dichterbij dan
nu. Ook moet je er voor waken, dat de
aandacht voor kleine kernen niet minder
wordt. Je kunt het oplossen door kleine
kernen meer bevoegdheden te geven
met het bijbehorende budget. Dus een
soort Dorpsgebonden Budget. In grote
steden werkt dat prima, dus dan past het
zeker in onze kleine kernen waar ze nog
weten wat saamhorigheid is”.

Vraag van de markt
Dat politieke wereldje is toch
helemaal niet leuk?
Angélique van der Meer: ”Als het niet
leuk zou zijn zou ik er onmiddellijk mee
ophouden. Maar volgens mijn man
kom ik steeds vrolijk naar huis. Het
werk als raadslid daagt me uit om mijn
hersens te gebruiken. En zolang het
me alleen maar tijd kost en energie
oplevert, hoor je mij niet klagen”.

Estafettevraag
Bert Kusters was het vorige
raadslid van de maand en vraagt
Angélique van der Meer:
“Hoe verklaar je het verschil in
politieke stijl tussen de verschillende
raadsfracties?”
Antwoord: “Het verschil zit al in hoe
de verschillende partijen omgaan met
bijvoorbeeld een raadsrotonde. De
meeste fracties stellen daar alleen
de vragen aan de ambtenaren. De
partijen onderling zouden tijdens
deze raadsrotonde meer naar elkaars
standpunt moeten luisteren en
elkaar ook hierop bevragen. Op die
manier kan je komen tot een breder
gedragen en misschien ook wel een
beter beleid binnen onze gemeente”.

En de vraag die Angélique van
der Meer doorgeeft aan het volgende raadslid van de maand is:
”Zijn de uitgaven voor het sociale en
culturele beleid binnen onze gemeente
in verhouding?”

Angélique van der Meer:

“Weet wat je eet”
“De afstand tot ons voedsel is
steeds groter. Vroeger had je op het
platteland altijd wel iemand ‘van de
boer’ in de klas, of met grootouders
met een moestuin.
Op die manier kreeg je vanzelf wat
mee over de seizoenen, de groeiwijze
en hoe je eten van de ‘koude grond’
bereidt. Dat is basiskennis voor een
duurzame maatschappij. Daarom ben
ik blij met de Boerderijschool, waar
kinderen ervaren dat voedsel niet
uit de supermarkt komt. En met dit
kolenveld van Biologische Tuinderij
Rafelder in Etten”.
[Foto: Lieneke van Tilburg]

