
Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in politiek. Omdat ge-
meenten zijn belast met de uitvoering van verschillende wet-
ten in het sociaal domein, zijn zij bij uitstek het gezicht van de 
overheid voor mensen die hulp nodig hebben. Ik wil mij daar-
om graag inzetten voor een menselijke overheid in gemeente 
Wijdemeren die uitgaat van vertrouwen en gelooft in gelijke 
kansen voor iedereen. Als vader van drie jonge meiden ben 
ik verder persoonlijk betrokken bij onderwerpen als opvang 
en onderwijs. Dat we voor komende generaties andere, meer 
duurzame keuzes moeten maken zie ik als de grootste uitdaging 
van onze tijd. Ook op het niveau van gemeentelijke politiek wil 
ik dat het behoud van natuur voorop staat. Zo kunnen we blij-
ven genieten van onze prachtige omgeving, bijvoorbeeld op de 
Spiegelplas in ons mooie dorp Nederhorst den Berg, waar ik 
regelmatig roei. 

Sinds kort ben ik actief voor de fractie. Na beleidsmatige func-
ties in de bibliotheekwereld en het onderwijs, werk ik inmiddels 
een paar jaar in het sociaal domein, om dichter bij mensen te 
kunnen staan. Een bijdrage aan de gemeentepolitiek past daar 
goed bij. Gezellige dorpen waar plaats en aandacht is voor ie-
dereen, de bereikbaarheid en goede zorg van de gemeente voor 
mensen die dat nodig hebben, een fijn aanbod van kunst en 
cultuur én het verduurzamen van onze prachtige groene leef-
omgeving is wat ik voor ogen heb. Ik ga met plezier met je in 
gesprek en luister graag naar wat ik voor je kan betekenen.

Sinds twee jaar woon ik met veel plezier in Loosdrecht op loop-
afstand van bos en heide. Natuur, milieu, klimaat en energietran-
sitie zijn belangrijke thema’s, niet alleen mondiaal, maar ook lo-
kaal hier in de gemeente Wijdemeren. Met vele kleine stappen, 
belangrijke veranderingen bewerkstelligen, zo kunnen wij alle-
maal een steentje bijdragen om een betere wereld te bouwen. 
Daarom kijk ik ernaar uit om mij in te zetten voor een mooier, 
groener, duurzamer en socialer Wijdemeren. Mijn wetenschap-
pelijke achtergrond helpt mij daarbij om kritisch naar feiten te 
kijken, altijd door te vragen maar ook om samen met anderen tot 
constructieve oplossingen te komen.
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Voor een sociale en duurzame gemeente

Als je wilt wonen in een gemeente

waarin iedereen gelijke kansen heeft,
waar jong en oud betaalbaar kunnen (blijven) wonen,

waar je kan rekenen op goede zorg als je dat nodig hebt,
waar bescherming van onze leefomgeving voorop staat,
waar inwoners meepraten over voorgenomen besluiten

waar we ruimhartig vluchtelingen opvangen,

dan geef je jouw stem aan
 

Partij van de Arbeid / GROENLINKS                          

De fractie van de Partij van de Arbeid / GroenLinks zet zich in voor eerlijke 
politiek en voor een betrouwbare overheid, dicht bij haar inwoners. We 
horen graag hoe wij jouw stem kunnen laten horen in de gemeenteraad. In 
ons verkiezingsprogramma 2022-2026 lees je welke standpunten wij heb-
ben op uiteenlopende onderwerpen. Wij geloven dat dit de verstandige 

keuzes zijn voor de toekomst van onze mooie dorpen.

www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

 

 
Een greep uit ons verkiezingsprogramma:

 3 Bij elk bouwproject is minimaal een derde van de woningen bestemd 
voor sociale huur/koop. We kiezen voor inbreiding: natuur mag niet 
wijken voor wegen of nieuwbouw. Appartementen voor ouderen 
zorgen voor de noodzakelijke doorstroming en tiny Houses bieden 
kansen voor starters. 

 3 Meer ontmoetingsplaatsen in de dorpen in het kader van eenzaam-
heidsbestrijding.  

 3 Dagbesteding in de buurt voor alle mensen die dat nodig hebben. 
 3 Meer ruimte om mensen te begeleiden naar passend (vrijwilligers) 

werk. 
 3 Bij de jeugdzorg inzetten op preventie. Wooncomplexen voor begeleid 

en beschermd wonen. 
 3 Kosten huishoudelijke hulp worden (weer) afhankelijk van het inkomen 
 3 Inwoners praten actief mee over besluitvorming die plaatsvindt in de 

gemeenteraad. 
 3 Aardgasvrije wijken in Wijdemeren.  
 3 Financiële ondersteuning voor mensen die hun huis willen verduurza-

men. 
 3 Uitvoering geven aan de grondstoffenvisie van de regio waarin een 

circulaire economie centraal staat. 
 3 Blijvend investeren in kunst en culturele voorzieningen. De biblio-

theek is essentieel voor een leven lang leren. 
 3 Een gevarieerd aanbod van sport en spel, ook voor mensen met een 

kleine beurs. 
 3 Uitgebreid netwerk van openbaar vervoer en fietspaden.  
 3 Een uitgebreid minimabeleid en een breed pallet van bijzondere bij-

stand.  
 3 Samengaan met andere gemeente(s) om met meer slagkracht de 

dienstverlening en zorg weer op peil te brengen en betaalbaar te hou-
den.


