Raadslid
van de
maand

Jan Vesters (65)
Raadslid SP
“De neoliberale hoogtijdagen lopen
op een einde. Ik hoop wat voor
de zwaksten in onze gemeente te
kunnen betekenen”.
Achtergrond:
Opgegroeid in Nuenen, een klein
plaatsje bij Eindhoven, bekend van
Vincent van Gogh. Die schilderde
daar het boerenleven, waaronder
‘De Aardappeleters’. Vader en moeder
dreven er een kruidenierszaak. Heeft
een jongere broer. Na de Eindhovense
HBS en Pedagogische Academie
in 1972 als onderwijzer benoemd
aan de H. Hartschool in Silvolde,
later de Plakkenberg. Werkte daar
achtereenvolgens als onderwijzer,
sub-hoofd, adjunct directeur,
bovenbouw-coördinator en directeur.
“Elk jaar was anders: andere kinderen,
nieuwe inzichten en een fantastische
school in een heel mooi dorp. Dus
waarom zou ik veranderen. Ik heb het
er heel erg naar mijn zin gehad en heb
nog steeds een zwak voor Silvolde en
de Plakkenberg. Sommige collega’s
werden hele goede vrienden”.
Getrouwd met Ineke, een echte Ulftse.
Samen twee dochters Ellen en Inge.
Ze wonen beiden met hun partners
in Utrecht. Bovendien trotse opa van
2 kleindochters. Tot vorig jaar was
Jan actief dammer op regionaal en
nationaal niveau. Vervulde behalve
in de sport ook bestuursfuncties op
maatschappelijk, cultureel en politiek
gebied.
Waar gewoond:
In 1972 gestart in het pension boven
café Schoenmaker op Bontebrug. Na
het huwelijk in 1974 in Dinxperlo gaan
wonen. In 1978 verhuisd naar Venus in
Ulft en daar nog altijd woonachtig.
Betekenisvol moment in politieke leven:
“Na 30 jaar overtuigd CDA’er te zijn
geweest, groeiden onze visies uit
elkaar en zegde ik het lidmaatschap
op. Doordat ik werd getroffen door
levensbedreigende ziektes kreeg ik
van doen met de zorg. De ervaringen
daarmee en het contact met mede
patiënten en hun problematiek deden
de rest. Daardoor werd ik een echte
SP’er”.
Media:
“Voor mijn informatie kan ik niet meer
zonder Internet”. Verder de Volkskrant
en de Gelderlander als dagelijkse
kost. TV: sport, detectives, Journaal,
Nieuwsuur, Pauw, Lubach, Humberto
Tan en films.
Muziek:
Zeer divers: van Johnny Cash tot
Normaal, van Fleetwood Mac tot Gerard
van Maasakkers, van Simon & Garfunkel
tot Boh Foi Toch. “Maar ook kan ik met
mijn dochters genieten van een opera in
Amphion”.

Contact:

*

“Een heleboel waar je als raadslid mee te maken krijgt, ligt vast.
Maar je kunt wel degelijk als gemeente accenten zetten”.

Wat is uw drijfveer voor
Oude IJsselstreek?
“Het gevoel van toegevoegde waarde
te kunnen zijn. De rekening van de
crisis moet niet worden neergelegd bij
diegenen die er niets mee te maken
hebben. De landelijke kortingen op
de zorg zijn tot nu toe op een goede
manier opgevangen in de gemeente
Oude IJsselstreek. Natuurlijk moet er
nog veel gebeuren maar de goede wil is
er. Ook armoedebeleid is een speerpunt
voor mij, met de voorzittersgroep
daarvoor in de gemeenteraad. Ik heb al
heel wat schrijnende gevallen gehoord
en wil samen met andere partijen iets
wezenlijks voor deze doelgroep gaan
doen.

“Niet tegen
rijkdom,
maar tegen
armoede”

Vanuit mijn onderwijsachtergrond ligt
mijn grootste zorg bij de kinderen die
de dupe worden als hun ouders in de
armoede terecht komen. De gevolgen
die dat heeft voor hun sociale leven
en ook voor de toekomst zijn groot.
Mijn oplossing is om alles eerlijker te
verdelen. De rijkste 10% van ons land
bezit 66% van ons totale vermogen en
die ongelijkheid neemt nog steeds toe.
Als we de hoogste inkomens hoger
belasten is er genoeg voor iedereen.
Ik ben niet tegen rijkdom, ik ben tegen
armoede”.

 Wanneer

is uw
raadsperiode geslaagd?

“Als we over 2½ jaar kunnen zeggen dat
we als nieuwe fractie in de gemeenteraad
van toegevoegde waarde zijn geweest,
onze hoofdpunten op de politieke
agenda zijn geplaatst en er een aantal
zaken wezenlijk zijn veranderd. Dus als
kiezers zeggen dat we waarmaken wat
we hebben beloofd. Want afspraak is
afspraak. Daarvoor geven we de nodige
aandacht aan speerpunten in de zorg,
de participatiewet en het armoedebeleid.
De sociale zekerheid moet overeind
blijven. Eerste voorwaarde: een groter
bufferfonds om sociale calamiteiten op
te vangen. En meer in het algemeen wil
ik erin slagen om dicht bij de burger te
blijven. Luisteren naar de samenleving
en ons tussen de mensen bewegen om
te horen wat er in de samenleving, de
buurten leeft”.

Hoe

ziet u de toekomst
van de gemeente?
“Ik ben een optimist. Ik geloof dat
het veel beter kan. Als we, als
gemeenteraad, allemaal van het belang
van onze burgers uitgaan, gaan we een
mooie periode tegemoet. Het zou mooi
zijn als we, raadsbreed, tot een goed
samenwerkingsmodel komen voor de
komende jaren. Persoonlijke belangen
moeten ondergeschikt zijn aan het
samenwerkingsbelang. Wie kan daar nu
tegen zijn? Samen met onze inwoners op
weg naar een mooie zorgzame gemeente
Oude IJsselstreek waar we met zijn allen
trots op kunnen zijn.”

Vraag van de markt

“Wanneer gaan jullie daar in de
gemeenteraad eens aan het werk??”
Jan Vesters: “Ik snap dat die vraag bij
onze inwoners leeft gezien alle problemen
het afgelopen jaar. Inderdaad hebben alle
conflicten veel energie gekost maar we
hebben wel degelijk gewerkt. Een aantal
zaken zijn opgepakt en in werking gezet.
Er is veel energie gestopt in het Sociale
Domein, de zorg en het armoedebeleid”.

Estafettevraag

Elja Versteeg was het vorige raadslid
van de maand en vraagt Jan Vesters:
“Hoe bereik je mensen die op of onder
de armoedegrens leven en uit schaamte
geen beroep doen op voorzieningen?”
Antwoord: “Ik denk dat je op de eerste
plaats een veilige situatie moet creëren,
de privacy moet garanderen. Van groot
belang is een goede communicatie. Vaak
weten mensen niet welke mogelijkheden
er zijn, lezen ze de informatie daarover
niet. We moeten dus naar andere
communicatiemiddelen zoeken en gebruik
maken van hun netwerken. Probleem
daarbij is diezelfde privacy, die meldingen
in de weg staat”.

En de vraag die Jan Vesters doorgeeft
aan het laatste raadslid van de maand is:
“Zijn er verschillen tussen raadslid zijn voor
een oppositiepartij of raadslid voor een
coalitiepartij, en zo ja: welke”?

Jan Vesters

“Gemeente is er
voor de burger”
“Op de Plakkenberg heb ik mijn hele
werkzame leven mogen werken en
veel fantastische mensen, jong en
oud, ontmoet. Ik denk nog steeds
met veel plezier terug aan de school.
Het individuele kind staat er centraal,
met oog voor de mogelijkheden en
onmogelijkheden van elk kind. Dat
hoort ook zo te zijn in onze gemeente.
Ook voor elke individuele burger. De
gemeente is er voor haar inwoners en
niet andersom. Net zoals “mijn” school
zich dienstbaar opstelt richting haar
leerlingen, hoort de gemeente zich
dienstbaar op te stellen richting haar
inwoners. Een prettige leefomgeving voor
iedereen te creëren. Ik hoop daar mijn
steentje aan te kunnen bijdragen”.

j.vesters@oude-ijsselstreek.nl
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