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Ja, ik wil in de gemeenteraad

Cursus Politiek 
Actief 
De cursus Politiek Actief gaat 
op 24 maart van start. Hij 
bestaat uit vijf wekelijkse bij-
eenkomsten in het stadhuis. Er 
kunnen maximaal 30 mensen 
meedoen; bij veel aanmeldin-
gen wordt geloot. De cursus 
besteedt aandacht aan de 
lokale politiek, het raadswerk 
en praktische zaken zoals pre-
senteren en debatteren. Ook 
zijn er ontmoetingen met de 
Delftse raadsleden. Aanmelden 
kan tot 10 maart via gri�  e@
delft.nl. Kijk voor meer infor-
matie op www.jaikwildelft.nl. 

Delft zoekt kandidaat-raadsleden
Voor de vierde keer kunnen Delftenaren zich aanmelden voor de cursus Politiek Actief. Dit is onder-
deel van de campagne ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’, die Delftenaren enthousiast moet maken voor 
het raadslidmaatschap. Cheraldine Osepa kwam in 2015 in Delft wonen. Ze ergerde zich aan regels en 
drempels die meedoen in de samenleving lastig maakten. Die irritatie was haar motivatie om zich aan te 
melden voor de cursus Politiek Actief. Op deze pagina vertelt ze hoe het verder ging.    
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Cheraldine Osepa, GroenLinks

‘Je kunt meer dan je denkt – als raadslid én als burger’
Cheraldine Osepa (55) kwam in 2015 in Delft wonen. Destijds 
wilde zij vanuit de bijstand een eigen bedrijf  beginnen. Ze raakte 
overrompeld door de vele regels en de hoge drempels die zij 
tegenkwam tijdens haar inspanningen om mee te doen in de sa-
menleving. In 2017 zag ze op een fi etszadelhoes staan ‘Ja, ik wil 
in de gemeenteraad’. Een dag later zag ze weer zo’n hoes. Ze 
googelde het en meldde zich aan voor de cursus Politiek Actief. 
Vorig jaar is ze raadslid voor GroenLinks geworden. ‘In de cur-
sus Politiek Actief  leer je hoe de stad werkt en hoe je verande-
ring tot stand kunt brengen – als burger of  als raadslid.’

“De cursus kwam voor mij pre-
cies op het juiste moment. Ik was 
geïrriteerd over de  Participatiewet, 
begreep de voor mijn gevoel onlogi-
sche regels niet die daarvoor waren 
bedacht. Sinds 2015 was ik bezig om 
een eigen bedrijf  te beginnen, een 
praktijk voor spirituele massothera-
pie. Maar het werd niet gemakkelijk 
gemaakt om te ondernemen vanuit 
de bijstand. Om  snel uit de bijstand 
te komen en mij te richten op 
mijn bedrijf  nam ik een baantje als 
schoonmaakster  en deed daarnaast 
ook vrijwilligerswerk. Maar vrijwil-
ligerswerk mocht niet, kreeg ik te 
horen. En ook dat mijn praktijk kans-
loos was. En toen kwamen dus die 
fi etshoezen op mijn pad. Ik begreep 
niet hoe de gemeente werkte. En als 
ik iets niet begrijp, ga ik het bestu-
deren. Irritatie had mijn interesse 
in deze cursus gewekt en ik meldde 
me aan.”

Het veld op
Osepa omschrijft deze cursus als een 
‘gebruiksaanwijzing’ voor Delft. “De 

cursus gaf  me inzicht in staatsinrich-
ting, in besluitvormingsprocessen en 
wat je zelf  kunt doen als burger om 
daar invloed op uit te oefenen. De 
cursus biedt handvatten als je dingen 
echt wilt veranderen. Verandering 
krijg je niet als je zure reacties op de 
social media post – of  als je je zoals 
ik alleen maar ergert aan regels en 
drempels die worden opgeworpen. 
Verandering betekent ook uit je 

bubbel komen, niet blijven roeptoe-
teren vanaf  de zijlijn, maar in actie 
komen, het veld op, netwerken, 
informeren. En dan kun je meer dan 
je denkt. Niet alleen als raadslid, ook 
als burger.”

Afhaken of aanhaken
Maakt deze cursus dat de regels 
ineens helder en duidelijk zijn? “Nee, 
de regels blijven even ingewikkeld, 
maar ik beschouw dat nu als een 
signaal dat de politiek moet op-
pakken. Want de manier hoe je de 
regels uitlegt, kan bepalen of  mensen 
afhaken of  aanhaken bij de samen-
leving. Politiek dient in mijn ogen te 
verbinden en meedoen makkelijker 
te maken. Dat is één. En twee is dat 
we onwenselijke ontwikkelingen in 
de samenleving, die voortvloeien uit 
regels die op provinciaal of  landelijk 
niveau zijn bedacht, als gemeente 
ook terugkoppelen naar de provincie 
of  het rijk. En daar mogen we als 
gemeenteraad misschien ook wel 
wat mondiger in worden – als de 

samenleving mondiger wordt, mag 
je dat als gemeente naar het rijk toe 
ook worden.”

Meer diversiteit
De cursus wordt binnenkort weer 
gehouden. Voor wie zou die inte-
ressant zijn? “In feite voor iedereen 
– zeker als het gaat om de functie 
van de cursus als gebruiksaanwijzing. 
Maar ik roep vooral jongeren en de 
35 procent Delftenaren met een 
niet-westerse achtergrond op zich 
aan te melden. Ik heb de cursus ge-
volgd, ik kon het. Dus jullie kunnen 
het ook!  Meer diversiteit zorgt voor 
meer diverse ideeën. En dat kan 
ervoor zorgen dat de samenstelling 
van de gemeenteraad een betere 
afspiegeling gaat vormen van de 
Delftse samenleving.” 
 
Energie
Hoe is Osepa vorig jaar in de raad 
gekomen? “Nou, na afl oop van de 
cursus was er een open lobby van de 
gemeenteraadsfracties. Die waren 

op zoek naar nieuw politiek talent. 
Ik  ging even apart staan om de 
drukte te ontlopen. Totdat iemand 
van GroenLinks mijn kant op kwam 
en een praatje begon. De energie 
van het gesprek voelde goed, ze 
vroeg mij om mijn contactgegevens. 
Ik gaf  die en ging naar huis. Ik was 
dit allemaal bijna vergeten, toen ik 
gebeld werd: of  ik even met mensen 
van GroenLinks wilde praten… 
Daarna volgde een tweede gesprek 
en hierna kreeg ik bericht dat ik op 
de achtste plek kwam op de kieslijst, 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Met 8 stemmen tekort 
viel ik nét buiten de boot, maar ik 
kon wel als commissielid aan de slag, 
voor de commissie Sociaal Domein 
en Wonen. Toen een GroenLinks-
raadslid vertrok, schoof  ik door. 
In januari vorig jaar kwam ik in de 
raad. Er is veel werk te verzetten en 
zolang politiek mij energie geeft en ik 
waardevolle verbindingen kan blijven 
leggen in de politiek, ben ik met 
plezier politiek actief.”
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‘Mijn mijmerbankje’
Cheraldine Osepa woont in Voorhof, en vlak bij haar huis heeft ze haar favoriete plekje in Delft gevonden. “Ik ben gek op groen en op water. En hier, op dit 
bankje aan de Vulcanusweg, kan ik even lekker wegmijmeren, de dag doornemen, met zwemmende eenden in het water op de achtergrond. Dit is mijn 
mijmerbankje – om daarna even een wandeling door de buurt te maken.”




