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1 - André Boer
Raadslid en fractievoorzitter André Boer: “Mag 
ik mij even voorstellen: mijn naam is Andre 
Boer, geboren op 1 april 1955 te Elburg, na 
24 jaar getrouwd met Hennie van Dieren 
en verhuisd naar de kern van Wezep en het 
ouderlijk huis uit 1844 overgenomen, dat al 
vele generaties geleden gebouwd en sindsdien 
altijd door de familie Boer bewoond wordt. 

Van beroep automonteur, tot dat ik in 1992 
hier een autobedrijf startte, waar ik samen met 
mijn zonen ons familiebedrijf run en dagelijks 
aan Chevrolet Corvettes en Mercedessen 
werk. Als hobby ben ik medeoprichter en 
voorzitter van Stingray”82. Tevens vervul 
ik meerdere bestuurlijke functies in enkele 
landelijke autoverenigingen.  Als ABO lid van 
het eerste uur werd mij gevraagd mij in te 
zetten in de commissies Ruimte & Grond en 
Middelen, die ik inmiddels vier jaar met veel 
plezier voor onze fractie heb ingevuld en vanaf 
2010 t/m 2014 heb vervuld en vanaf 2014 tot 
heden fractievoorzitter met tevens zitting in de 
commissie Ruimte en Leefomgeving. 

Voor de lopende periode is mij de rol van 
fractievoorzitter van de ABO toebedacht. Mijn 
standpunt is dat je altijd helder en duidelijk 
moet zijn en met passende oplossingen 
moet komen. Via de ABO hoop ik dit waar te 
maken voor de inwoners van de gemeente 
Oldebroek.”

4 - Ron van Pieterson
Mijn naam is Ron van Pieterson en ik ben op 24 
Februari 1957 geboren in Hattemerbroek. Ik ben 
getrouwd met Lies Gerdes en samen hebben we 
2 zoons Patrick en Michel, en 5 kleinkinderen. 
Ik ben als brood- en banketbakker begonnen 
te werken bij Arks beschuit en later  bij bakkerij 
Niemeijer in Zwolle. In 1976 ben ik in militaire 
dienst begonnen als chauffeur/kok en na mijn 
dienstplicht ben ik als KVV korporaal-kok 6 jaar 
werkzaam geweest. Na mijn KVV tijd  in 1984 
ben ik burgerkok  geworden bij defensie en hebt 
tot 2000 als chef kok gewerkt, dus 23 jaar lang. 
Daarnaast was ik als burger, Kaderlid van de 
vakbond CFO en zat ik als voorzitter in de onder-
nemersraad van de garnizoensplaats Ermelo. Ik 
heb sinds 1996 een Catering bedrijf genaamd 
‘ De Vliegende Indo’ en ook ben ik sinds 2000 
uitbater in het fraaie zwembad ‘De Veldkamp’. 
Daarbij heb ik veel vrijwilligers werk gedaan voor 
de KNVB zaalvoetbal afdeling Zwolle als com-
missie lid, coach damesselectie Zwolle en coach  
Jeugd selectie afdeling Zwolle en daarna meege-
gaan in de Regio Noord in Deventer. En ook als 
bestuurslid voor Koninklijke Horeca Nederland 
afdeling Noord Veluwe en Regio Gelderland als 
penningmeester waarbij we veel invloed hadden 
op het landelijke niveau. Ik heb veel met de po-
litiek en de gemeente van Elburg en Oldebroek 
te maken gehad. Als voorbeeld hebben we het 
horecaconvenant met en in de gemeente Olde-
broek voor elkaar gekregen. Uitgangspunt daar-
bij was geen gedoog beleid maar een duidelijk 
beleid met heldere afspraken en grenzen. Als 
uitbater hoor en zie ik veel in de gemeente Ol-
debroek, met name waar bewoners veel tegen 
aanlopen. De uitgangspunten en de doelstellin-
gen van de ABO spreken mij erg aan en ik zou 
graag mijn steentje bij willen dragen bij het re-
aliseren van de ABO doelstellingen. Ik wil mij de 
aankomende 4 jaar graag inzetten voor de inwo-
ners maar ook voor de ondernemers van de ge-
meente om de saamhorigheid en het oplossing 
gericht werken te verbeteren. Onderling en ook 
naar de gemeente toe.

5 - Anita Klein Gansei
Een warm welkom van mijn kant voor alle 
inwoners van Oldebroek. Mijn naam is Anita 
Klein Gansei en ik woon samen met mijn 
zoon op het prachtige Loo in Oldebroek. Van 
oorsprong ben ik geboren en getogen in Zwolle 
maar ik voel mij, sinds de eerste dag dat ik hier 
woon, thuis op het Loo. Op het Loo ben ik als 
vrijwilligster actief in het buurthuis met de 
ouderenochtenden en ben ik secretaris. Hier 
beleef ik enorm veel plezier aan! Mijn hobby’s 
zijn meubels pimpen, lezen, tuinieren en klussen 
in en om het huis. In het dagelijkse leven ben 
ik zelfstandig toegepast psycholoog (zzp’er) en 
werk ik ambulant. Door veel ervaring “achter 
de voordeur” en signalen van bewoners uit mijn 
gemeente ben ik mijzelf gaan afvragen hoe ik 
andere mensen ook op andere vlakken kan 
helpen. Ik heb de cursus politiek actief gevolgd 
via de gemeente Oldebroek en ik heb zo geleerd 
hoe en welke paden ik moet bewandelen in de 
molen van wetten en regels binnen de gemeente 
en overheid. Ik wil mijzelf graag hard maken 
voor die mensen die zich niet gezien en gehoord 
voelen door de gemeente. Voordeel hierbij is dat 
ik zowel de taal spreek van u als bewoner, als de 
ambtelijke taal. Ik zet mij komende jaren graag 
voor u in namens de ABO. 

LIJST

2

3 - Jacco Evink
Mijn naam is Jacco Evink. Geboren in 1985 en 
woon sinds mijn geboorte in het mooie Wezep. 
Getrouwd met Dirma Evink-Groeneveld en 
trotse vader van twee prachtige kinderen, 
Tobias en Lisa. Gedurende mijn studie 
commerciële economie heb ik met veel 
plezier gewerkt bij Het Middelpunt in Wezep 
en daar veel in contact geweest met inwoners 
uit Wezep en de gemeente Oldebroek. In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam als 
accountmanager bij Procility en de PD Group, 
waar we met veel plezier en enthousiasme 
kantoren en andere omgevingen inrichten.
 
Politiek heeft mij altijd geïnteresseerd, vooral 
het samen zoeken naar mooie en praktische 
oplossingen mét de burgers en overheid. Velen 
zullen mij kennen van de bewonersgroep 
‘HoogoverWezep’, waarvan ik één van de 
oprichters ben. Ook in onze wijk Wezep-
Noord heb ik samen met anderen het initiatief 
genomen om de parkeerproblematiek op te 
lossen en het verbeteren van het onderhoud 
op de groenvoorziening. Sinds jaren volg ik met 
veel enthousiasme ABO Oldebroek, aangezien 
ik geloof in een lokale partij die maximaal voor 
de belangen van haar inwoners kan opkomen, 
zonder beperkingen vanuit een landelijke 
partij.
 
Het is belangrijk om mensen te betrekken bij 
besluiten, velen weten namelijk meer dan één. 
Daarom hoop ik dat ik mij hier de aankomende 
jaren hard voor kan maken. Woorden die bij 
mij passen en ik belangrijk vind: Enthousiast, 
betrouwbaar, betrokken en doelgericht. En 
dat past dus heel goed bij Sociaal, Eerlijk en 
Transparant, de ABO waarden. Samen met 
de kopgroep van ABO Oldebroek hebben wij 
er zin in en kijken wij uit naar de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen.

2 - Dennis Doorneweerd
 
Raadslid Dennis Doorneweerd is geboren 
in 1970 op’t Loo en na enige jaren in Wezep 
gewoond te hebben, is hij nu weer woonachtig 
op ’t Loo. Na de MAVO en de Middelbare 
Technische School in Zwolle ben ik enige jaren 
werkzaam geweest in het bouwbedrijf van 
mijn ouders. In 1996 heb ik een eigen bedrijf 
opgestart in de automotive sector en daar ben 
ik nog steeds werkzaam in.
 
Ik ben lid van ABO sinds het eerste uur en 
nu acht ik de tijd rijp voor een vervolg. Ik heb 
gemerkt dat politiek voor nog veel mensen 
een ver van mijn bed show is en wil daar 
verandering in proberen te brengen. En dus 
ga ik met ABO en mijn fractiegenoten op 
voor de tweede periode van 4 jaar! En waar ik 
in de eerste periode nog volop in Ruimte en 
Grond zat, ga ik dan verder in de commissie 
Samenleving en onder andere Duurzaamheid, 
want hier is in onze gemeente nog een mooie 
verbeterslag te maken.
 
Mijn motto is: Maak politiek transparant, 
duidelijk en begrijpelijk voor iedereen!


