Gemma Tiedink-Koning
Wat was ik gelukkig toen in maart 2014 bleek dat ik raadslid werd. Ja, ik wordt oprecht
gelukkig als ik invloed kan uitoefenen op mijn eigen leefomgeving. Dat doe ik eigenlijk al mijn
hele leven. Als kind als vrijwilliger bij Scouting Groessen. Na mijn studie plattelandseconomie
aan Wageningen Universiteit, als beleidsmedewerker Leefbaarheid en bewonersparticipatie
bij woonstichting Vryleve in Rijnwaarden en als dorps-, en wijkplanbegeleider bij
Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland.
Ik ben niet uniek. Uit onderzoek blijkt dat mensen in een democratie gelukkiger zijn, dat
deelname aan besluitvorming gelukkig maakt en decentrale beslissingen, dichtbij inwoners
bijdragen aan geluk. Daarom is het vergroten van de invloed van inwoners op hun eigen
sociale en fysieke leefomgeving mijn missie. Iedereen in Duiven, Groessen en Loo beïnvloedt
zijn of haar leefomgeving op welke zijn of haar eigen manier, u ook. U verdient hiervoor
waardering en vertrouwen.
Ook goed bestuur draagt bij aan uw geluk. Maar wat is goed bestuur? Een bestuur dat
aansluit bij onze tijd en plaats. Ik ben op zoek naar zo’n manier van besturen. Waarbij ik
denk dat we als gemeente al experimenterend leren. Vandaar mijn initiatieven voor Politiek
Ludiek, een avond waarin je ervaart hoe leuk de politiek is en een raadsbijeenkomst met
rondetafelgesprekken met willekeurig uitgenodigde inwoners van gemeente Duiven. Ook
experimenteer ik met de inzet van social media om de gemeentepolitiek iets dichter bij haar
inwoners te brengen. Voor mij is in ieder geval duidelijk geworden dat femine
leiderschapskwaliteiten in deze tijd het verschil maken in het oplossen van maatschappelijke
problemen. Het is daarom niet voor niets dat ik mij inzet voor meer vrouwen in de
gemeenteraad. Want de kans is zo natuurlijk groter dat je feminiene eigenschappen
binnenhaalt.
Op dit moment ben ik naast raadslid, als moeder van 3 dochters, vrijwilliger op de
Joannesschool in het kader van JoannesCult4Kids en Leven in de Liemers. Daarnaast
ondersteun ik DKK Gelderland in het algemeen bestuur van Waterschap Rijn IJssel.

