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Jong op de lijst

In totaal twintig jongeren (tot dertig
jaar) proberen de komende
verkiezingen zo veel mogelijk stemmen
in Hollands Kroon en Schagen te
krijgen. Wie zijn deze nieuwe politici in
de dop? Deze krant maakt een selectie
en stelt enkele ’youngsters’ voor.
Volgende week komen jongeren uit
Den Helder en van Texel aan bod.

Regionaal

Race tegen de
klok om mee te
kunnen doen

Ed Dekker

Martijn Gijsbertsen

Schagen Mo Ismeal (18) is
geboren in Saudi-Arabië. Met
zijn familie kwam hij in 2013 in
Schagen. Mo is de nummer drie
van GroenLinks.
,,Ik ben heel westers opgevoed.
Thuis spraken wij Engels met
elkaar. Ons huis was op een
’Europese’ manier ingericht.
Mijn moeder noemde onze woning soms Little Ikea”, vertelt hij
in prima Nederlands.
Het gezin vluchtte in 2011 naar
Nederland. ,,Mijn vader was op
internet open met zijn mening
over vrouwenrecht in Saudi
Arabië. Vrouwen moeten gelijke
kansen krijgen, stelde hij. Dat
bracht ons in gevaar.” Vader was
luchtverkeersleider, moeder juf.
,,Mijn ouders zijn liberale moslims. Een hoofddoek draagt
mijn moeder alleen bij gebed.”

Hippolytushoef Het had weinig gescheeld of de naam van
Daan Pruimboom (19) uit Hippolytushoef zou niet op de kieslijst
voor Onafhankelijk Hollands
Kroon hebben gestaan.
De Wieringer student sociologie
aan de Universiteit van Utrecht
was op studiereis naar Bulgarije
en Macedonië en dreigde te laat
terug te zijn om zijn kandidaatstelling te ondertekenen.
,,We zouden van Skopje naar
Brussel vliegen, maar mochten
niet opstijgen omdat er documenten niet in orde waren’’,
vertelt hij. ,,De vertraging zou
eerst drie uur duren, later konden we de volgende avond pas
om zes uur vertrekken.’’
Wat volgde, was een race tegen
de klok. Pruimboom liet zijn
vlucht omboeken naar Basel,
pakte daar de trein naar Utrecht
en was net op tijd om zich toch
kandidaat te kunnen stellen.
,,Dat hele avontuur heeft me en
boel energie en tweehonderd
euro extra gekost. Dat geld moet
ik nog terug zien te krijgen van
de vliegmaatschappij. Mijn
motivatie om aan de verkiezin-

Dienstverlening
Als leerling van het ROC Kop
van Noord-Holland loopt hij
stage bij de gemeente Alkmaar,
afdeling publiekszaken. Mo
volgt de mbo-opleiding consulent publieke dienstverlening.
Hij wil daarna hbo-bestuurs-
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kunde doen. ,,Hobby’s? Ik houd
van muziek luisteren, gamen,
schrijven, uitgaan. Gek ben ik op
Amerikaanse politiek. Ik lees
veel over Bill Clinton en andere
presidenten. Dan leer je veel
over politiek. En alles wat in
Amerika gebeurt, is ook belangrijk voor Nederland.”
Mo noemt zich ’heel open-minded’. ,,Ik sta open voor nieuwe
ideeën en ervaringen. Samenwerking is essentieel om onze
maatschappij te verbeteren.
Daarom meldde ik mij bij
GroenLinks. Klimaatverandering
vind ik een groot probleem. Bij
deze partij staat dit onderwerp
centraal. Ik doe heel erg mijn
best zodat GroenLinks in de
raad komt. Dat doe ik vooral via
Facebook en Instagram.”

Marieke Pronk uit Tuitjenhorn met medeleerlingen van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar.

Debat in klas
Ed Dekker

ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Tuitjenhorn Marieke Pronk uit Tuitjenhorn is zeventien. Woensdag is zij jarig, een
week voor de raadsverkiezingen. Marieke is
de nummer achttien van het CDA. ,,Over
vier jaar, bij de volgende verkiezingen, hoop
ik op een hogere plek te staan en te worden
gekozen. Met voorkeursstemmen nu in de
raad? Fijn, maar ik verwacht het niet.”
Ze houdt van debatteren. Dat ontdekte Marieke Pronk in Alkmaar op het Murmellius
Gymnasium. Ze zit in het examenjaar. ,,Op

’Ik word als
jongere serieus
genomen’
Martijn Gijsbertsen
Wieringerwerf Zorgen dat er
voldoende banen voor lager- en
hogeropgeleiden en appartementen voor jongeren beschikbaar zijn. Dat blijken de drijfveren van Lars Ruiter (21) uit Wieringerwerf om politiek actief te
worden bij de VVD in Hollands
Kroon.
,,Een goed vestigingsklimaat
voor bedrijven en genoeg woonruimte om jongeren in de regio
te behouden zijn belangrijk. De
gemeente kan en moet daarin
een faciliterende rol spelen.’’
Dat hij bij de liberalen terecht
komt tussen vooral oudere partijgenoten, vindt de student
voedingsmiddelentechnologie
aan Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden niet zo’n
probleem.

Inzichten
,,Dat is leuk. Ik merk duidelijk
dat ik andere inzichten heb dan
zij. Door die te bundelen, kom je
samen een stuk verder. Daarnaast word je als jonger iemand
direct serieus genomen, dat
waardeer ik.’’
Ruiter verblijft vanwege zijn

Lars Ruiter.
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afstudeeronderzoek tijdelijk in
Kosovo. ,,In de Balkanregio help
ik de werkwijze van drie zuivelfabrieken te optimaliseren. De
focus ligt op het verhogen van
de efficiëntie en duurzaamheid.
Heel interessant.’’
De Wieringerwerver staat op
plaats zeven van de VVD-kieslijst. Hij zou graag in de gemeenteraad willen komen.
,,Om de belangen van jongeren
te kunnen behartigen en tegenwicht te bieden aan de vergrijzing in de raad van Hollands
Kroon. Die kan wel wat verjonging en enthousiasme gebruiken. Ik wil jongeren ook aansporen naar de stembus te gaan,
hun stem te laten horen.’’
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school maakte ik kennis met debatteren en
daardoor kwam politiek op mijn pad. Ik
begon mij er steeds meer mee bezig te houden, ook lokaal.” Op het Murmellius is de
oud-leerlinge van basisschool Sint Barbara
’student mun-director’. In deze functie regelt zij alles voor de debatgroep van school.

Oslo
Deze groep leerlingen laat vaak van zich
horen op debatconferenties overal in het
land. ,,Gouda, Leiden, Alkmaar natuurlijk.
En Oslo.” Eerder was Marieke nauw betrokken bij de Imuna, een internationale jongerenconferentie jaarlijks op het Murmellius.
Meer dan vijfhonderd middelbare scholieren

Zij is zeventien jaar en kandidaat van het CDA.
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als leerschool

uit de hele wereld debatteren daar over
actuele problemen. Vergelijkbaar met een
debat van de Verenigde Naties. ,,Als housing-coördinator was ik verantwoordelijk
voor het regelen van huisgezinnen.”
Opkomen voor eigen ideeën en die van anderen, het oplossen van uiteenlopende problemen. ,,Dat heb ik geleerd en daardoor
was de stap naar de politiek klein. Plannen
omzetten in daden, met elkaar, dat spreekt
mij enorm aan. Dat wil ik ook in Schagen
doen. Luisteren naar wat volgens inwoners
beter kan en daarmee aan de slag gaan.”
Na de zomer gaat Marieke Pronk studeren,
international business administration. Aan
welke universiteit is nog onzeker. Met haar

vader Jan - zelfstandig ondernemer - als
lokaal campagneleider leerde Marieke het
CDA kennen. ,,Bij deze mensen voel ik mij
thuis. Zij houden van aanpakken. Ik ook.”

Starters
Voor het CDA wil zij - vanaf welke plek dan
ook - zich inzetten op diverse terreinen.
,,Zoals woningen voor starters. De jongere
generatie kan dan blijven in onze gemeente.
Meer geld is nodig voor sport tijdens schooluren, zodat alle kinderen gezond en fit
kunnen blijven. Ook belangrijk vind ik meer
muziek in de klas. Muziek is belangrijk voor
de ontwikkeling van kinderen.” Zij spreekt thuis vaak achter de piano - uit ervaring.

Als klein kind al op de praatstoel

Ambities voor wethouderschap

Cas Broxterman

Martijn Gijsbertsen

Warmenhuizen De oom en
tante van Lars Dignum (24) herinneren hem er nog wel eens aan
dat ze vroeger zeiden dat hij de
nieuwe minister-president zou
worden. ,,Ik zat toen namelijk al
vaak op de praatstoel over politiek.” Nu is de Warmenhuizer
nummer vier op de lijst van JESS
voor de raadsverkiezingen.
,,Maar de ambitie om ministerpresident te worden, heb ik niet”,
zegt hij. ,,Dan had ik al voor een
andere partij moeten kiezen met
de mogelijkheid om landelijk
door te stromen.”
Bij JESS, met de focus enkel op
Schager gebied, is dat niet mogelijk. Toch sprak die partij hem
het meest aan, omdat hij het leuk
vindt om zich te storten op zaken

Lars Dignum.
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die hem en zijn directe omgeving
bezighouden. ,,Ik wilde daar heel

graag iets concreets mee doen.
Toen ik alles op een rijtje zette,
kwam ik erachter dat ik met deze
visie bij JESS het best mijn ei
kwijt kon. Ik heb gemaild en er
gelijk bij gezet dat ik meer voor
ze wilde betekenen dan alleen
flyers rondbrengen. Dat sprak ze
wel aan.”
Lars werkt in de zorg met autisten. Hij zit sinds juni 2015 voor
JESS in de raadscommissie samenleving. Eerst keek hij de kat
uit de boom, nu is hij regelmatig
aan het woord.
,,Je kunt je laten horen over die
dingen die jij in deze gemeente
belangrijk vindt. In mijn geval
zijn dat onder meer het verenigingsleven, jongeren en zorg. Het
woord nemen is spannend, maar
dat is wel een van de redenen
waarom ik politiek zo leuk vind.”

Anna Paulowna Van alle jongeren op de kieslijst in Hollands
Kroon en Schagen is PvdA’er Paul
Medema (25) uit Anna Paulowna
de enige met ervaring als raadslid. De Poldernaar heeft sinds
eind 2016 de zetel van Fijko van
der Laan overgenomen.
,,Hij heeft bewust een stap terug
gedaan om aanstormend politiek
talent ruimschoots voor de verkiezingen te laten warmdraaien’’,
zegt Medema, de nummer twee
van de PvdA.
,,Als ik andere ’jonkies’ een tip
mag geven, moeten ze respect
hebben voor de zittende mensen,
maar geen ontzag. Durf te zeggen wat je vindt, maak je een
foutje, dan wordt die je snel
vergeven omdat je jong bent.’’

Paul Medema.
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Zijn drijfveer om in de politiek te
stappen? ,,Iedereen moet gelijke

kansen krijgen om iets van zijn
of haar leven te maken, zonder
dat de dikte van de portemonnee
uitmaakt’’, aldus de teamleider
bij Nuon Klantenservice in Alkmaar, tevens voorzitter in het
bestuur van stichting Heemzorg
(koepelorganisatie voor kleinschalige zorgbedrijven).
,,Dat begint met goed onderwijs,
waarbij meer aandacht mag bestaan voor de koppeling met
zorg. Denk aan hoogbegaafden,
jongeren met gedragsproblemen
of die een-op-een beter leren.’’
Op termijn zou Medema ’best
aan de knoppen willen zitten’.
,,Via de partij heb ik wethouderscursussen gevolgd. Les gekregen
van door de wol geverfde politici
als Jeroen Dijsselbloem en Pieter
Hilhorst. We moeten alleen nog
genoeg stemmen halen, hahaha.’’

Daan Pruimboom.
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gen mee te doen is hoog, inderdaad.’’
Pruimboom wil zaken aankaarten die in zijn ogen beter kunnen. Bovendien wil hij zich
inzetten om jongeren naar de
stembus te krijgen. ,,Velen vinden gemeentepolitiek niet interessant, omdat hun stem toch
niet wordt gehoord’’, aldus de
tweedejaars student, die als
bijbaantje werkt in een vijfsterrenhotel.
,,Lokale problemen vragen om
lokale, op maat gemaakte oplossingen. Ik denk dat juist een
partij die onafhankelijk is en
geen landelijke partijkoers hoeft
te volgen beter opkomt voor
zorgen van inwoners.’’

Meegetrokken
in enthousiasme
van de senioren
Cas Broxterman
Schagen Bob Jansen (25) en
Merel Zegwaard (23) zijn veruit
de jongste kandidaten van de
Seniorenpartij. Ze wonen samen
in Schagen.
,,Als je het partijprogramma
erbij pakt, zie je dat het helemaal niet alleen voor ouderen
interessant is”, legt Jansen uit.
Hij geeft als voorbeeld de wegen
die volgens de Seniorenpartij
beter moeten worden onderhouden.
Het stel heeft zich na een gesprek met partijlid André Groot
verder verdiept in het programma. ,,Hij vroeg of het ons leuk
leek om eens te komen kijken bij
een bijeenkomst”, vertelt Zegwaard. ,,We waren allebei best
politiek geïnteresseerd, maar
deden er niks mee. Sinds dat
moment zijn we meegesleurd in
het enthousiasme van de partijleden.”

Eén lijn
Het maakt volgens Jansen geen
verschil of je jong of oud bent
bij de Seniorenpartij. ,,Het valt
me juist op dat je met veel mensen die ouder zijn heel erg op

Merel Zegwaard en Bob Jansen.
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één lijn kunt zitten.” Zegwaard:
,,Ze zeggen ook wel: ’jongeren
zijn de ouderen van de toekomst’. We worden overal bij
betrokken, ook al hebben we
misschien minder ervaring.”
Jansen werkt in de verlichting,
Zegwaard in de horeca.
Merel staat met Paasvee, op de
dag van de verkiezingen, ingeroosterd in de bediening. ,, Ik
denk dat veel jongeren Paasvee
als een argument zien om niet te
gaan stemmen”, zegt ze. ,,Ik
moet zelf werken, maar ga ’s
ochtends zeker naar het stemloket. Dat is iets wat ik van huis
uit heb meegekregen: je hebt
stemrecht, dus doe er wat mee.”

