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Wethouder I. Knuiman: Decentralisaties sociaal domein; Zorg (AWBZ/WMO); Werk en inkomen; Onderwijs; 

Natuur/Milieu -educatie. 

Ik ben Ineke Knuiman en ben in 1959 geboren in Groessen. 
Samen met mijn partner Ed woon ik nog steeds in dit mooie dorp. 
Na mijn opleiding als leerkracht heb ik ruim 14 jaar in het basisonderwijs in Duiven gewerkt. 
 
Vanaf 1990 was ik bijna 20 jaar actief in de gemeentepolitiek. Eerst als raadslid en 12 jaar als 
wethouder voor Lijst Groessen. 
Toen Lokaal Alternatief al weer 4 jaar volop meedraaide als politieke partij in Duiven en de 
verkiezingen van  2014 in aantocht waren, werd ik gevraagd om weer raadslid te worden. Daar had ik 
heel veel zin in. 
Maar er bleek voor mij nog een andere taak weg gelegd te zijn!  Op 19 maart kreeg Lokaal Alternatief 
massale steun van de kiezers en behaalde ze zelfs 8 zetels.  
Op donderdag 24 april 2014 werden Sjef van Groningen en ik beiden als wethouder van de gemeente 
Duiven geïnstalleerd.  
Mijn portefeuille bevat alle veranderingen in het  sociaal domein, werk en inkomen en onderwijs. 
 
Natuurlijk, ik ben eerder wethouder geweest. Maar het is nu een andere tijd. Veel mensen zijn hun 
baan kwijt of zijn onzeker of ze hun baan kunnen houden. Vanuit de landelijke overheid worden er 
veel bezuinigingen aan de gemeenten opgelegd. De gemeenten hebben het financieel moeilijk en er 
moet veel bezuinigd worden. 
Toch ben ik deze grote uitdaging aangegaan. Ik denk dat we als college,  samen met de 
gemeenteraad, maar ook met onze bevolking, de schouders er onder moeten zetten om oplossingen 
te vinden voor de problemen die op ons pad komen. Die oplossingen zijn waarschijnlijk voor een deel 
ook buiten de gebaande paden te vinden. Daar hebben we u voor nodig! 
Laat uw stem horen en bezoek onze achterbanvergaderingen of zoek contact met onze fractieleden 
of wethouders. 

 


