Aandachtspunt

Contact:
info@onsutrecht.nl

 Landelijk politiek
 Stedelijk politiek
 Media

Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle
Sinds 1984 werkzaam in de
pipeline industrie in
Engeland, Canada, Irak,
Dubai, Amerika enz.

www.onsutrecht.net

Wie ben ik?

Ufuk Dogerle
Ik koos Utrecht, de mooiste stad van Nederland, door zijn centrale ligging.
Voornamelijk heb ik jaren in de industrie gewerkt. Steden zoals Rotterdam, Limburg, Brabant en geheel de provincie NoordHolland liggen me dan ook niet onbekend.
Jarenlang zat ik per dag gemiddeld 2 uur lang in de file tijdens mijn rit om te werken en weer terug.
Hierdoor raak ik dan ook bewust hoe belangrijk mobiliteit wel niet is voor onze samenleving.
In de politiek erger ik mij er aan dat er beloftes gemaakt worden, vervolgens komt niemand ze na.
Opeenvolgend willen de zelfde politica stemmen om gekozen te worden.
De generatie van de jaren ’70-’80 hebben hard voor dit land gewerkt en dat er nu bezuinigd wordt, te absurd voor woorden?
Onze ouderen worden voornamelijk afgedankt door deze bezuinigingen.
We willen zo snel mogelijk een wethouder die er staat voor de zorg en de ouderen. Ik vind dat hieraan het meeste aandacht
moet worden besteed.
Als raadslid wil ik dus dan ook de komende vier jaar zorg aan ouderen verbeteren, armoede volledig wegwerken en gezinnen
in de schuldsanering voorrang geven.
Mijn wil is dan ook in zulke moeilijke tijden dat er voorrang ligt in het investeren in mensen, in plaats van prestigieuze
projecten, zoals fietspaden.
Ik zeg; ‘Nu tijd voor verandering’.
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El Hassan Ouhammou
Kandidaat nr. 3
Sinds 1992 docent Wiskunde

en Frans bij het Trajectum College
te Utrecht

 Bouw
 Onroerendgoedzaken
 Ruimtelijke ordening

Contact:
elonsutrecht@gmail.com

Wie ben ik?
El Hassan Ouhammou, geboren op 19 april 1967 in Segangan te Marokko. Ik ben vanaf 1992 docent op een middelbare
school in Utrecht en heb dus affiniteit met het onderwijs. Naast mijn leraarschap, doe ik nog een tal activiteiten waaronder
het voorzitterschap van een zelforganisatie, zitting nemen in allerlei overlegorganen zowel op wijk- als lokaalniveau. Ik ben
zeer betrokken met onze stad Utrecht en probeer op mijn manier een effectieve bijdrage te leveren.
Jarenlang heb ik me op de achtergrond gehouden en nu door de verharding van de maatschappij en de continue onvrede
van de bewoners acht ik me zelf genoodzaakt om een rol hierin te gaan vervullen.
Omdat ik ambitieus ben, wil ik graag iets betekenen voor de onderwijssector.
De schoolverlaters motiveren en perspectief bieden, zodat zij ook in de maatschappij kunnen participeren.
Iedereen heeft recht op onderwijs en iedereen heeft recht op een positie in de maatschappij.
Naast het onderwijs, zijn er ook thema’s die aandacht behoeven zoals de zorg, sporten, ondernemers etc.
Ik erger me er wel aan het ontbreken van wederzijdse acceptatie in de samenleving. Iedereen hoort iedereen met respect
te behandelen ongeacht de etniciteit en de cultuurverschillen.
Ik droom van een samenleving waarin tolerantie, acceptatie, respect, gelijke kansen, waarden en normen en actieve
participatie van de burgers aanwezig zullen zijn. Misschien droom ik, maar ik zal er alles aan doen om van deze droom
realiteit te maken.
Het onderwijs moet beter georganiseerd worden; op basisscholen moeten alle kinderen de juiste adviezen krijgen en zeker
geen onder advisering. Op middelbare scholen moeten de schoolverlaters geholpen worden aan betere perspectieven.
De ondernemers helpen, de goede zorg bieden aan onze ouderen, het overgewicht bestrijden door iedereen in de
gelegenheid te stellen om te gaan sporten en blijven faciliteren. Al met al, er is genoeg werk aan de winkel waarbij ik
genoeg uitdagingen zie om mijn werk als politicus te gaan vervullen.
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Gulay Kabaktepe Alp
Kandidaat nr. 2
Sinds 2013 Sociaal Makelaar
bij Wijk Co in Utrecht

Contact:
gulayonsutrecht@gmail.com

Wie ben ik?

Gulay Kabaktepe Alp
(HBO afgerond)
Werkzaam als Sociaal Makelaar in de wijk Overvecht en tevens coördinator van stichting N.I.C.E (Nederlandse
Interculturele Educatie)
Ieder persoon heeft recht op hulp. De begeleiding die ze nodig hebben bij het oplossen van de problemen, wil ik graag
bieden. Uiteindelijk is mijn doel om de doelgroepen op eigen benen te laten staan.
Ik ben zelfstandig, enthousiast, heb doorzettingsvermogen, werk verbindend, en heb ervaring in werken met een
kwetsbare doelgroep en mensen uit verschillende culturen. Mijn speerpunten zijn jongeren en ouderen.
Ik heb een groot netwerk in doelgroepen en instellingen.
Met deze kwaliteiten denk ik geschikt te zijn om voor U aan het werk te gaan.

Nejla Goktas Ucar
Kandidaat nr. 4
Regiovertegenwoordiger
Medical Park
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 Zorg

nejlaonsutrecht@gmail.com

Wie ben ik?
Nejla Goktas Ucar

Werkzaam bij MedicalPark (Turkse Hospital)
Ik ben gemotiveerd om mensen te helpen .Goede communicatie met mensen is mijn sterke kant.
De laatste tijd hoor ik op mijn werk heel veel klachten van zieke mensen. Ze zeggen dat ze niet goed en serieus
behandeld worden wat betreft hun gezondheid. Daarom willen mensen naar andere landen gaan om de goede zorg en
behandeling te vinden.
De komende jaren zullen er bezuinigingen plaatsvinden in onder andere de bejaardenzorg. Veel ouderen en ook allochtone
ouderen zullen dit merken, terwijl juist deze kwetsbare groep zoveel behoefte heeft aan zorg. Dit trek ik mij erg aan en
daarom wil ik mij vooral hiervoor inzetten.
Ook zit ik in de ouderraad op de Dacosta school. Daarnaast geef ik daar de opvoedings les FAST Familie aan onze
leerlingen en famillies na schooltijd( moeder en kind en papa). Ik vind het ook heel belangrijk om de famillebanden sterk
te maken.
Ik wil mijn ervaring en mijn krachten gebruiken voor iedereen. OnsUtrecht is van ons. Ik leef niet alleen voor mezelf, ook
voor onze toekomst. Als ik gekozen wordt, dan zijn jullie gekozen, dus we gaan aan de slag voor Ons..!

Bahar Dogan
Kandidaat nr. 6
Juridisch (Zakelijke Dienstverlening)

Docent Nederlands
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 Jeugd

baharonsutrecht@gmail.com

Wie ben ik?
Bahar Dogan
kandidaat nummer 6 en ben 24 jaar.
Ik heb mijn Juridisch Zakelijke dienstverlening MHBO diploma behaald.
Momenteel ben ik vrijwillig aan het werk bij Wijk&Co en geef les aan ouderen als vrijwilligersdocent Nederlands.
Mijn speerpunten zijn Jeugd en Ouderen.

Christina Stavridou
Kandidaat nr. 5

Sinds 1999 Adviseur en Bemiddelaar
op de Arbeidsmarkt
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Rezwan Ebrahimi
Kandidaat nr. 7
Administratief
Medewerker

Contact:
rezvanonsutrecht@gmail.com

Marco Nesselaar
Kandidaat nr. 8
Ondernemer
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marcoonsutrecht@gmail.com

Fractiemedewerker: Gonca Bozkir
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