–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Agnes Booijink Kandidaat (plek 3) lijst Groen Links Hengelo
1. Wat is het moment geweest waarop u dacht “ik wil de lokale politiek in”?/
Wat was uw ambitie om de lokale politiek in te gaan? / Waar liep u zelf
tegenaan?
Het moment voor mij was toen Trump de verkiezing won, Nu is het tijd zelf mee te gaan
doen. Waar ik tegen aan loop is de hoeveelheid werk en die kleine rol die je hebt als
gemeenteraadslid. Toch ga ik het doen, alle kleine beetjes helpen. Op naar een mooiere
wereld, duurzaam en met meer gelijkheid.
2. U hebt vorig jaar deelgenomen aan een politieke scholingsbijeenkomst van
Carree, die vrouwen met een ambitie voor de lokale politiek moest
ondersteunen. Was dat als toeschouwer, deelnemer, spreker? Wat was voor
u de reden om deel te nemen?
Hier was ik toeschouwer en voor mij het moment om ja te zeggen en ik de fractie heb laten
weten dat ik op de lijst wilde. Het was heel goed met de zittende raadsleden te spreken en
over onzekerheid met hun te kunnen praten.
3. Waarom is het volgens u zo belangrijk dat Carree vrouwen op dit gebied blijft
ondersteunen? Wat is u bijgebleven van de bijeenkomst? / Wat vond u
opvallend?
Het was mooi te zien dat er zo veel zittende raadsleden waren. Dit gaf goede energie en was
een mooi moment om alles te vragen waar ik mee zat. Op deze vragen kreeg ik ook goede
antwoorden. Dus: ga zo door!
4. Wat zou u tegen de vrouwen willen zeggen die wel een politieke ambitie
hebben, maar nog twijfelen?
Ga in gesprek met een zittend raadslid, deze zijn allemaal zeer enthousiast en nemen je mee
in hun wereld. Daarna was ik zelf al mijn twijfels kwijt. Ook voel je dan het belang van meer
vrouwen en zie je dat die zittende vrouwen zich daar ook hard voor willen maken.

_________________________________________________________________________
Sonja Paauw Fractievoorzitter en kandidaat (plek 2) lijst D66 Zwolle
1. Wat is het moment geweest waarop u dacht “ik wil de lokale politiek in”?/ Wat
was uw ambitie om de lokale politiek in te gaan? / Waar liep u zelf tegenaan?
Mijn geschiedenisleraar heeft vroeger tegen mij gezegd: ‘ik zie jou nog wel eens in de
politiek belanden.’ Dat zat altijd in mijn achterhoofd. Als ik bijvoorbeeld het journaal zie,
dan vind ik altijd wel iets van dingen. Toen ik 32 was, besloot ik dat ik wilde onderzoeken
of het iets voor mij zou zijn. Ik was al lid van D66, dus toen heb ik de fractie gebeld en
gevraagd of ik met ze kon praten en eens een vergadering mocht bijwonen. Op die
manier ben ik gestart. In 2010 werd ik benoemd tot raadslid en in datzelfde jaar was ik
ook in verwachting van mijn derde en jongste kind. Ik vond het in eerste instantie een
uitdaging om de zorg voor mijn gezin met mijn politieke functie te combineren, maar
het heeft zijn weg gevonden.
2. U hebt vorig jaar deelgenomen aan een politieke scholingsbijeenkomst van
Carree, die vrouwen met een ambitie voor de lokale politiek moest ondersteunen.
Was dat als toeschouwer, deelnemer, spreker? Wat was voor u de reden om deel
te nemen?
Ik was als spreker aanwezig bij de bijeenkomst. De gemeenteraad is een
volksvertegenwoordiging en daar horen net zoveel vrouwen als mannen in. Ik wil andere
vrouwen inspireren door mijn ervaringen met ze te delen. Ik hoop dan dat ze enthousiast
worden en de stap zeten.
3. Waarom is het volgens u zo belangrijk dat Carree vrouwen op dit gebied blijft
ondersteunen? Wat is u bijgebleven van de bijeenkomst? / Wat vond u opvallend?
Het is belangrijk dat het aantal vrouwen in de politiek toeneemt en daar moet aandacht
aan besteed worden en het is goed dat Carree dat doet. Wat ik opvallen vond, was
eigenlijk iets negatiefs. Het viel me op dat er geen één krant of opinieblad op tafel lag.
4. Wat zou u tegen de vrouwen willen zeggen die wel een politieke ambitie
hebben, maar nog twijfelen?
Onderzoek je kansen en go with the flow. Je mag best bang zijn, maar laat je niet door je
angsten leiden. Het is een volksvertegenwoordiging en er is dus plek voor iedereen die
ambitie heeft.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lotte ten Vaarwerk Kandidaat (plek 6) lijst Groen Links Enschede
1. Wat is het moment geweest waarop u dacht “ik wil de lokale politiek in”?/ Wat
was uw ambitie om de lokale politiek in te gaan? / Waar liep u zelf tegenaan?
Na mijn studie sociaal werk en het vrijwilligerswerk wat ik aansluitend deed, miste ik het erg
om maatschappelijk actief te zijn. Ik wou graag wat doen. Toen realiseerde ik mij dat de
gemeente steeds meer zorgtaken kreeg toegewezen en zo begon ik mij te verdiepen in de
gemeenteraadspolitiek. Door de vrouwenbijeenkomst georganiseerd door Carree heb ik de
knoop door kunnen hakken en heb ik contact gezocht met GroenLinks Enschede. Na een
hartelijk ontvangst en een vele positieve ervaringen, heb ik besloten mij verkiesbaar op de
lijst te zetten.
2. U hebt vorig jaar deelgenomen aan een politieke scholingsbijeenkomst van
Carree, die vrouwen met een ambitie voor de lokale politiek moest ondersteunen.
Was dat als toeschouwer, deelnemer, spreker? Wat was voor u de reden om deel
te nemen?
Ik was als deelnemer aanwezig, nadat mijn voormalige buurvrouw en oppasmoeder mij op
deze bijeenkomst had gewezen. Annie Doornbos is zelf ook altijd erg actief voor de locatie
politiek en samenleving en ik vond het interessant om wat meer te horen over vrouwen in
de gemeenteraad.
3. Waarom is het volgens u zo belangrijk dat Carree vrouwen op dit gebied blijft
ondersteunen? Wat is u bijgebleven van de bijeenkomst? / Wat vond u opvallend?
Het zet je aan het denken en kan net dat stootje extra zijn wat je over de streep haalt.
4. Wat zou u tegen de vrouwen willen zeggen die wel een politieke ambitie
hebben, maar nog twijfelen?
Twijfelen is nergens voor nodig. Je kan zo actief zijn als je zelf wil, het belangrijkste is
betrokken raken. Het is erg leuk om je voor je idealen in te zetten en je leert er leuke en
inspirerende mensen mee kennen. Ik zelf ben inmiddels behoorlijk actief (en enthousiast)
geraakt, maar er zijn altijd genoeg dingen te doen binnen een partij waar je zelf je tijd over
kan indelen.

