Naam:

Mijn lievelingsdier:

Hilde de Wit – van der Zanden

James Hond (onze poedel)

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Dierenarts

Woonplaats:
Lith

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#1

Projectleider toezicht&handhaving bij Provincie Noord-Brabant
Mijn hobby's:

Ik woon in Lith, ben getrouwd en heb twee zoons. Een aantal jaar geleden
ben ik politiek actief geworden, omdat ik de afstand tussen inwoners en
overheid te groot vind. We moeten af van regels die geen doel hebben maar
ook de tijd nemen om andere regels goed uit te leggen. De overheid is er
voor de inwoners en niet andersom. Daarom ben ik ook actief geworden voor
de VVD, dit is namelijk precies waar onze partij voor staat. Regels waar deze
nodig zijn en vrijheid waar dat kan.
Op dit moment ben ik raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad. Hier
zet ik mijzelf elke week in om ervoor te zorgen dat de gemeente Oss er nog
beter kan zijn voor al onze inwoners. Tijdens de komende verkiezingen ben ik
de lijsttrekker van een prachtige lijst.

Lezen, lopen, lui zijn
Meest nutteloze talent:
Kettingen van madeliefjes maken
Het liefste eet ik:
Pizza
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Pubervakanties in Renesse en Blankenberge!

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Thijs van Kessel

Otter

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Dierentemmer in een circus

Woonplaats:
Berghem

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#2

Wethouder gemeente Oss
Mijn hobby's:

Ik ben geboren en getogen in Berghem, getrouwd en vader van 4 kinderen.
De afgelopen periode was ik namens de VVD wethouder in de gemeente
Oss.
Ik ben politiek actief geworden omdat ik het belangrijk vind om iets bij te
dragen aan de samenleving, omdat we allemaal samen verantwoordelijk zijn
om de wereld een beetje beter en mooier te maken.
Ik vind het belangrijk dat de politiek aandacht heeft voor vrijwilligerswerk, en
de gemeente vrijwilligers daar waar het kan ondersteunt.

Paardrijden, in de tuin werken, kermissen bezoeken
Meest nutteloze talent:
Vuurspugen
Het liefste eet ik:
Pannenkoeken (appel, rozijn, kaneel en suiker!)
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Mijn gabbertijd (opgeschoren haar, trainingspak, tongpiercing)

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Steffan Vos

Hond

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Piloot

Woonplaats:
Oss

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#3

Medewerker griffie gemeente Arnhem
Mijn hobby's:

Ik ben een geboren en getogen Ossenaar en ik wil hier nog lang niet weg.
Oss is een gemeente waar voor iedereen altijd wel iets te doen is, een stad
omringd door een grote groep prachtige dorpen en stadjes!
De afgelopen jaren ben ik actief geweest als commissielid en heb ik van
dichtbij gezien welke uitdagingen er liggen voor Oss de komende jaren. We
moeten veel woningen bouwen om ervoor te zorgen dat iedereen die in Oss
wil blijven wonen, dat ook kan. Ik heb zelf gezien dat het niet makkelijk is om
een (betaalbare) woning te vinden. Daarom moeten we als gemeente goed
nadenken, wat hebben onze inwoners nodig van ons? De gemeente is er
namelijk voor de inwoners en niet andersom!
In Oss gaan veel dingen goed maar er is altijd ruimte voor verbetering.
Daarom wil ik mij de komende jaren in de gemeenteraad inzetten om Oss
nog beter te maken dan dat het al is.

Series kijken, meubels maken en gamen
Meest nutteloze talent:
(Oude) telefoonnummers onthouden
Het liefste eet ik:
Pasta (met vis)
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Dat ik als klein kind een matje had

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Marloes van Rijswijk - Van Mook

Vissen

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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De eerste vrouwelijke minister president

Woonplaats:
Maren-Kessel

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#4

Mijn gezin is een echt mannenhuishouden: ik ben getrouwd
met Roel en moeder van Stef (4) en Chiel (1). Vaak een
gezellige georganiseerde maar soms ook ongeorganiseerde drukte. Dat
laatste zeker in tijden van onzekere opvang en coronamaatregelen.
Van thuis uit, mijn vader is altijd politiek actief geweest, maar ook door de
middelbare school, waar veelvuldig een maatschappelijk vraagstuk
uitgediscussieerd werd ben ik politiek geïnteresseerd geraakt. Geen wonder
dat ik bij ProDemos, bekend van o.a. de stemwijzer een bijbaan naast mijn
opleiding vond en uiteindelijk bij de gemeente aan de slag ben gegaan.
Ik hoop de komende jaren mezelf in te kunnen zetten om de wensen van u
nog beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk in het gemeentehuis.
En specifiek hoop ik, als werkende moeder van een zeer zorgbehoevend
kind, de verbinding tussen voorzieningen en behoeften beter op elkaar aan te
laten sluiten. Tenslotte hoop ik dat het enthousiasme en de actiegerichtheid
van ons mooie team af spat en we daarmee het vertrouwen in de politiek een
positief duwtje in de rug geven.

Gemeentesecretaris
Mijn hobby's:
Zwemmen, theater en escape rooms spelen
Meest nutteloze talent:
Goed zijn in escape rooms spelen
Het liefste eet ik:
Met mijn gezin aan tafel; Rendang van Doggybag
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Met regelmaat waar ik mijn sleutels gelaten heb

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Nick van Ballegooij

Konijn

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Kok, arts, laborant

Woonplaats:
Oss

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#5

Docent biologie bovenbouw HAVO/VWO Dendron College Horst
Mijn hobby's:

Sinds augustus 2021 zit ik in de crossfit wedstrijdgroep bij Feel So Good.
Crossfit is een sport die een combinatie is van gewichtheffen, cardio en
gymnastics. Als lid van de wedstrijdgroep volg ik een trainingsprogramma van
4x2uur per week, met als doel om deel te gaan nemen aan wedstrijden.
Naast deze gezonde en actieve levensstijl vind ik het heel belangrijk om
regelmatig een lekker glas wijn te drinken met natuurlijk een bitterbal erbij.
De overheid zet de laatste jaren steeds meer in op preventie ook betreffende
onze gezondheid. Als liberaal vind ik eigen verantwoordelijkheid en
keuzevrijheid een groot goed, ook betreffende je eigen gezondheid. Een
gezonde en actieve levensstijl is belangrijk, maar op zijn tijd een bitterbal ook
en dit draag ik dan ook ten volste uit tijdens de commissie en raad.

Koken en reizen
Meest nutteloze talent:
In de zon liggen en niets doen
Het liefste eet ik:
Indisch
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Zeilweekendjes en vakanties met vrienden

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Bart Hellinga

Giraf, lievelingsdier thuis is een hond!

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Straaljager (F16) piloot

Woonplaats:
Geffen

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#6

Heel iets anders, nu ben ik ambtenaar
Mijn hobby's:

De VVD is een partij die goed bij mij past. Betaalbaar wonen, een veilige
maatschappij, een betaalde baan en een duurzame economie die bloeit. Als
Geffenaar vind ik het belangrijk dat ook de kernen betrokken zijn bij de
politiek. De kernen moeten leefbaar blijven en er moeten voldoende
voorzieningen zijn. Groene buurten die goed per auto, fiets en te voet te
bereiken zijn. Ik wil een bijdrage leveren aan het realiseren van betaalbare
woningen in kernen zoals Geffen, voor jong en oud.
Als vader van een dochter vind ik het belangrijk dat we ook naar de toekomst
kijken. Een goede en veilige gemeenschap. In Geffen organiseer ik de
collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds. Op deze manier draag ik mijn
(kleine) steentje bij aan mensen die het harder nodig hebben dan ik. Help
elkaar waar nodig en leef met elkaar. Dit zijn punten waar ik voor sta en die ik
wil waarmaken in de politiek.

Hardlopen, tennis en fietsen
Meest nutteloze talent:
Onthouden van getallen en kleine details
Het liefste eet ik:
Zelfgemaakte lasagne
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Dat ik langer haar had 10 jaar terug, meer een vogelnest

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Jia Chen

Konijn

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Werken in een theater

Woonplaats:
Oss

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#7

Register accountant & corrector aan de Universiteit Tilburg
Mijn hobby's:

Mijn naam spreek je uit als Ka. Ik ben getrouwd met Lee en we hebben twee
lieve dochters, Aimee (5 jaar) en Elise (7 jaar). Ik stel me graag verkiesbaar
voor de VVD omdat de liberale kernwaarden van de VVD mij erg aanspreken.
Ik stel mijn vrijheid en mijn eigen verantwoordelijkheid zeer op prijs. Iedereen
moet de vrijheid kunnen hebben om zijn/haar leven te kunnen bepalen en te
leven zoals hij/zij dat zou willen. Daar komt meteen een stuk
verantwoordelijkheid bij. Het stimuleren van kansen en positief blijven vind ik
heel mooi. Dit past goed bij mij.
De gemeente Oss heeft me veel gegeven. Ik ben hier opgegroeid. Het heeft
me gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik wil graag een bijdrage leveren
aan het nog mooier en fijner wonen en werken in de gemeente Oss door
dicht bij mezelf te blijven en goed te luisteren naar de inwoners.

Sporten, manga’s lezen en borrelen
Meest nutteloze talent:
Kralen rijgen en daar een ketting van maken
Het liefste eet ik:
Pasta
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Vakanties in London en Hamburg tijdens mijn studententijd

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Tom van Stekelenburg

Orka (en de eigen honden natuurlijk)

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Vliegtuigpiloot

Woonplaats:
Oss

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#8

Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Mijn hobby's:

Ik woon nu al heel mijn leven in Oss, klinkt lang, maar met mijn leeftijd valt
dat natuurlijk nog wel mee. Na een hele struggle op de huidige huizenmarkt
samen met mijn vrouw en twee honden een prachtige woning weten te
vinden, in Oss!
Oss is zo’n heerlijke plaats om te wonen, alle gemakken van de grotere
steden, maar toch het dorpse ongehaaste karakter.
Als Oss blijven we groeien, maar blijft Oss dan nog wel z’n dorps karakter
houden? Daar wil ik me sterk voor maken, samen met de VVD!

Gamen, samen zijn met vrienden en bankhangen met de vrouw
Meest nutteloze talent:
Van mijn tong een cirkeltje maken
Het liefste eet ik:
Boerenmoes met rookworst
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Waterpolokamp

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Alexander van den Boogaard

Onze Hongaarse jachthond Hero

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Kok en groot en sterk

Woonplaats:
Lithoijen

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#9

Nadat ik al jaren interesse had in de politiek zie ik nu mijn
kans schoon om ook daadwerkelijk politiek actief te kunnen
worden. Ik heb mezelf dan ook twee jaar geleden aangemeld als lid van de
VVD en ben gestart met de cursus Politiek Actief van de gemeente Oss.
Sindsdien ben ik ook actief in de Osse fractie.
Ik ben er van overtuigd dat het echt tijd is voor een andere aanpak.
Eerlijkheid, transparantie, het daadwerkelijk toepassen van maatwerk en
regeren met empathie en duidelijke taal voor iedereen. De gemeente moet
dichter bij de burgers komen staan. Dat het weer zoals ooit bedoeld een
dienstverlenende organisatie wordt waar ze mee proberen te denken daar
waar kan. Hier kunnen wel wat zaken verbetert worden.
Ik ben wel toe aan verandering binnen de politiek. Of je iemand bent die altijd
gaat stemmen of normaal gesproken niet gaat stemmen, ik nodig jullie uit dat
deze keer toch te gaan doen en ik beloof mijn uiterste best te gaan doen.

Operationeel Bedrijfsmanager
Mijn hobby's:
Kickboksen en er op uit met mijn gezin
Meest nutteloze talent:
Alles is wel ergens handig voor, toch?
Het liefste eet ik:
Lekker!
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Jaren 0 t/m 4

Naam:

Mijn lievelingsdier:

Dennis van Rooij

Leeuw

Leeftijd:

Dit wil(de) ik later worden:
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Boer

Woonplaats:
Berghem

Gelukkig/helaas doe ik nu dit:

#10

Projectleider bij de gemeente 's-Hertogenbosch
Mijn hobby's:

Ik ben getrouwd en vader van 2 kinderen. In de afgelopen jaren heb ik op
verschillende manieren een bijdrage geleverd aan een leuke(re) en fijne
woonomgeving. Ik kreeg echter steeds meer gevoel dat ik nog meer wilde
doen. Dat is één van de redenen dat ik lid ben van de VVD.
Door lid te worden wil ik een bijdrage leveren aan een mooiere en betere
gemeente. Over het algemeen gaat het goed, maar er is ruimte voor
verbetering. Hier wil ik de komende jaren bij helpen. Door naar elkaar te
luisteren en door verantwoording te nemen kunnen we dat bereiken. Omdat
ik dit terug vind bij de VVD heb ik voor die partij gekozen. Ik wil me graag
samen met anderen in de partij inzetten voor de inwoners van de gemeente
Oss.

Mountainbiken, wielrennen en lezen
Meest nutteloze talent:
Telefoonnummers onthouden
Het liefste eet ik:
Pannenkoeken van mijn moeder
Hier heb ik geen actieve herinnering aan:
Weet ik niet meer

