
15Wie ben je.. ‘Ben geboren en getogen
in Hengelo en heb Technische
Natuurkunde gestudeerd aan de UT
Twente in Enschede. Werk sinds 2008
bij PANalytical in Almelo, ben gehuwd
en heb een zoon.'

In de politiek door.. ‘De vele jaren
vrijwilligerswerk die ik heb gedaan
binnen verenigingen en stichtingen
hebben mij geïnspireerd om me
politiek in te zetten voor de Hengelose
samenleving.’

Word blij in mijn buurt van..
'Activiteiten die mensen van
verschillende culturen, achtergronden
en levensstijlen bij elkaar brengen.'

Hengelo kan echt niet zonder..  ‘De
stadhuistoren die direct in het oog
springt wanneer je het centrum
nadert.'

Drijfveer.. ‘Een luisterend oor zijn en
mij voor de volle 100% inzetten voor de
Hengelose samenleving.’

Word blij van.. ‘Beloftes nakomen en
van toegevoegde waarde kunnen zijn
voor de samenleving.'

Wie ben je.. ‘Werk bij IKEA Hengelo
en ben bestuurslid van de vakbond.
Verder ben ik secretaris van de Jonge
Socialisten afdeling Twente.'

In de politiek door.. ‘De behoefte om
voor anderen iets te kunnen
betekenen. Ben geen type dat aan de
zijlijn blijft staan als er wat gedaan kan
worden.’

Word blij in mijn buurt van.. ‘Van
het actieve buurthuis in Veldwijk-
Noord. Elke week zijn er verschillende
activiteiten waar jong en oud aan
meedoen.’

Hengelo kan echt niet zonder..  ‘De
Nacht van Hengelo! Eerst wielrennen
kijken en daarna gezellig een biertje
drinken onder genot van live muziek.
Super!’

Drijfveer.. ‘Participeren in de
samenleving door mijn talenten te
benutten en mijn sociaal
democratische gedachten omzetten in
acties.’

Word blij van.. ‘Na een dag werken
met vrienden op de bank South Park
kijken.'

Wie ben je.. ‘Ik ben geboren in Emmen
in 1956 en aldaar groot geworden in
een SDAP milieu. Uiteindelijk in
Twente terecht gekomen waar ik al
jaren plezierig woon met mijn vrouw
en kinderen.'

In de politiek door.. ‘Sinds mijn jonge
jaren ben ik maatschappelijk/politiek
betrokken, door Drees/den Uyl
geïnspireerd en besloten lid te worden
om mee te gaan (be)sturen aan deze
mooie stad.’

Word blij in mijn buurt van.. ‘Dat
jong en oud door elkaar heen woont.’

Hengelo kan echt niet zonder.. 
‘Weten waar je koopt, we kunnen niet
zonder een leefbare binnenstad.’

Drijfveer.. ‘Dat we een land blijven
waarin het verantwoordelijk zijn voor
elkaar, ook voor de zogenaamde
'onrendabelen' werkelijkheid blijft.’

Word blij van.. ‘Als het mij lukt om
mensen een kans, een toekomst te
geven die hun gelukkig maakt. '

6. Jacob Pol (57) 5. Bente Nijland (24) 6. Imdat Yikilmaz (32)

‘Kopen doe je in
Hengelo’

‘Woorden én
daden’

‘Eerlijkheid duurt
het langst'

Zie de complete kandidatenlijst op www.pvdahengelo.nl


