Raadslid
van de
maand

Ton Menke (57)

PvdA-fractievoorzitter
“Ik reis veel, om mijn gezichtsveld
te verbreden. Naar veel landen, ook
als verkiezingswaarnemer voor de
OVSE en de EU. Vaak op bijzondere
momenten. Uit elk land probeer
ik een muziekinstrument mee te
nemen”.
Achtergrond:
Deed Havo op het Isala, werd
onderwijzer en stond zes jaar voor
de klas in De Steeg. “Maar ik pas
niet zo in een voorgeprogrammeerde
onderwijsloopbaan”. Via de Douane
bij de Belastingdienst gekomen,
en daar nu klantmanager voor
accountants en vanuit de AbvaKabo
voorzitter van de ondernemingsraad
van de Belastingdienst/Oost.
Oprichtingsvoorzitter van
Huurdersvereniging Wij Wonen.
Ook betrokken bij jeugdwerk,
Harmonie Ulft en Oude IJsselstreek
Muziekfestival.
Waar gewoond:
Altijd in Ulft. Na 30 jaar in de
Vogelbuurt (“een gemengde wijk met
veel burenhulp”) straks in zijn ouderlijk
huis, dat hij overnam en verbouwt.
Samen met Annemiek (“mijn vrouw
heeft heel veel geduld met mij; ze
woonde in mijn jeugd bij ons in huis en
we zijn nooit meer uit elkaar gegaan,
maar aan trouwen nooit toegekomen”)
en hun kinderen Tom en Anne.
Betekenisvol moment in politieke leven:
“De afbraak van de DRU-villa en het
Staringhuis in de jaren ’80 opende
me de ogen voor gemeentepolitiek.
Dat nooit weer. Ik had nooit anders
dan PvdA gestemd en werd lid.
Op mijn eerste ledenvergadering
dienden we 150 voorstellen in
voor het verkiezingsprogramma
en dezelfde avond zat ik in het
afdelingsbestuur…”
Media:
Volkskrant, Vrij Nederland, Journaal,
Pauw & Witteman. Veel politieke
boeken en reisboeken ook: “Reizen
met John van Geert Mak bijvoorbeeld.
O wacht, het heet Reizen zónder
John…”.
Muziek:
Speelt piano, contrabas, trompet en
BesBas. Was bandlid van Jamback
Affair en ’t Kleaverbleadje. Liefhebber
van Paul Simon: “Graceland is een
historisch album”.

De bevlogenheid van Ton Menke is spreekwoordelijk, weten ze in de
raadzaal. Raadslid is hij vanaf 1998 met “altijd een oppositierol ín de
coalitie” want: “Als volksvertegenwoordiger maak ik me sterk voor de
mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen”.

W
 at is uw drijfveer voor
Oude IJsselstreek?
“Zoals je op wereldschaal landen hebt,
die het niet zomaar vanzelf redden
(in Kameroen heb ik gemerkt hoe je
met simpele middelen een school op
weg helpt), zo is dat ook in je eigen
omgeving. Individualisme is een
dwaalleer. Er zijn nog heel wat burgers
die het niet in hun eentje redden.
Soms door een soort Achterhoekse
bescheidenheid en vaak ook uit het
idee dat het toch allemaal niet helpt.
Aan die mensen wil ik een stem
geven. Van jongsaf heb ik dat gehad.
Vroeger was je in de Achterhoek
behoorlijk afhankelijk van de pastoor
en het schoolhoofd. Dat is voorbij, en
dat moeten we niet inruilen voor een
‘pamperende’ overheid, maar ook niet
voor een waanbeeld van burgerkracht.
Goed als je mensen om je heen hebt
die voor je zorgen, maar als dat niet
zo is moet je op tijd professionele hulp
krijgen. Ik zal altijd strijdbaar ageren
tegen willekeur, waardoor je tussen wal
en schip kunt raken. In artikel 20 van
de grondwet staat dat de spreiding van
welvaart de zorg van de overheid is.
Daarvoor mag je best eens met de vuist
op tafel slaan”.

W
 anneer

is uw
raadsperiode geslaagd?

En dat zou ook zo zijn geweest als we de
Nuon-aandelen niet hadden verkocht, want
dan hadden we daarvan nog het jaardividend
gehad. We hebben ook veel bijdragen van
andere overheden binnengehaald door
zelf de eerste investeringen te doen. De
dorpshuizen, Engbergen, de dorpscentra,
het Dru Industriepark – dat hebben we ervoor
gekregen. Voor mij het bewijs dat politiek er
wel degelijk toe doet. Ook dat je niet vluchtig
of populistisch moet zijn, maar vast moet
houden aan een duidelijke koers”.

“Individualisme is
een dwaalleer”
Hoe

ziet u de toekomst
van de gemeente?

“Ondanks alle krimpverhalen heel
positief, mits gemeenten in de
Achterhoek niet schuchter samenwerken
maar over hun eigen schaduw heen
springen. Doetinchem en Oude
IJsselstreek hebben een vergelijkbare
structuur en met een fusie zouden
we elkaar versterken. Ook door
experimenten met invloed voor dorpen en
wijken. Wat mij betreft zou het goed zijn
om iets groter te zijn, om als gemeente te
kunnen doen wat nodig is”.

Vraag van de markt
“Hoe kan het dat winkels in UIft
leegstaan nu het centrum zo is
opgeknapt?”
Ton Menke: “Dat ligt meer aan de
slechte economie, en aan de toename
van Internetwinkels. Maar waar de
gemeente vroeger veel investeerde in het
búítengebied, en vreemde centrumroutes
bedacht, was een inhaalslag in de
dorpscentra echt nodig. Leegstand
moeten we tegengaan in nieuwe
markten, zoals pop-up-winkels die
tijdelijk een pand huren”.

Estafettevraag

Memet Tekinerdogan was het vorige
raadslid van de maand en vraagt
Ton Menke:
“Wat heb je als gemeente aan
contacten tussen geboren en niet
geboren Achterhoekers?”
Antwoord: “Van mijn vader heb ik
de wijsheid: wees blij met anderen,
anders hadden we nog altijd achter de
boerenkool gezeten. ‘Importbewoners’
verrijken je met andere invalshoeken.
Buurten moeten daarom zo gebouwd
worden, dat verschillende doelgroepen
er gemengd wonen. In Ulft leeft de
groep migranten misschien niet genoeg
gespreid”.

Contact:
“Ik kijk wat langer terug. De coalitie heeft,
vaak met steun van de rest van de raad, veel
in gang gezet. De hele periode vanaf 2005 is
redelijk vruchtbaar. We zijn niet boven op het
geld gaan zitten, maar hebben het geld laten
werken.

*

t.menke@oude-ijsselstreek.nl
@menk002
Luister naar dit raadslid op de radio,

met als gast Hans Keuper van Boi Foi Toch.
Optimaal FM, zondag 4 augustus om 12:00

En de vraag die Ton Menke doorgeeft aan het volgende raadslid van
de maand is:
“Hoe ben je voor de héle gemeente een
goede volksvertegenwoordiger?”

uur: ether 94,7 / kabel 105,4.

Ton Menke:

“Niet in
hokjes bouwen”
“De manier waarop je bouwt heeft
invloed op de manier waarop je leeft en
samenleeft. Dit fraaie wooncomplex zag
ik in het dorpje Vera, in Andalusië (ZuidSpanje). In ons land bouwen we letterlijk
en figuurlijk zo vaak in hokjes. Meer
variatie in woonwijken is goed voor de
leefbaarheid, omdat dan heel verschillende soorten huishoudens bij elkaar
in de buurt wonen en iets voor elkaar
kunnen betekenen: huurders en kopers;
grote en kleine gezinnen; oud en jong;
echte Achterhoekers, Nederlanders en
medelanders”.

[Fotomontage: Lieneke van Tilburg]

