Mieke Hoek
Fractievoorzitter 50PLUS
Statenlid sinds: 10 maart 2011
Alle Portefeuilles: Bestuur, Europa en Middelen (BEM),
Ruimte Groen en Water (RGW),
Mobiliteit, Milieu en Water (MME)
Contact:
Mieke.Hoek@provincie-utrecht.nl 06-20206240 0294234490

Woonplaats:

Boterweg 24 3633 ER Vreeland

Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen door een verbindende rol in te nemen. Kleine en
grote knelpunten signaleren en doorgeven. Met name voorzieningen in kleinere dorpen zoals
openbaar vervoer. Daar is het steeds slechter mee gesteld. Men gaat vanuit de provincie teveel uit
van de twee grote steden, Utrecht en Amersfoort en daar tussen de Uithof. Maar er is meer in de
provincie. Wij zijn als een groot gezin waar iedereen gelijke aandacht moet krijgen.

Mijn favoriete plek in de provincie Utrecht is...

toch de plaats waar ik woon, in Vreeland in de gemeente Stichtse Vecht.
De Vecht slingert door de hele gemeente Stichtse Vecht heen en het is een genot om op de Vecht met mijn bootje te
varen. Overigens is onze hele provincie met de diversiteit aan landschappen prachtig.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met:

Naast mijn rol als Statenlid ben ik ook Raadslid in de Gemeente Stichtse Vecht met een eigen lokale Partij. Bij elkaar
vraagt het veel van mijn 'vrije tijd'. Ik werk niet meer anders zou het niet te combineren zijn. Ik vind lege dagen fijn
om niets te hoeven. Na de vele vergaderingen is het fijn om in mijn volkstuin te werken of lekker uit te gaan. Veel
lezen en in de zomer varen met mijn bootje, ook om contacten te onderhouden. Door mijn raadswerk ken ik veel
mensen en ga ik zeker in de zomer bewust op een terrasje zitten of naar een eetcafé om ze te ontmoeten.
Politiek is druk, je bent er altijd mee bezig maar dat wist ik van te voren. Het is mijn passie. Het maakt mij gelukkig
als ik de vergadering verlaat en iets voor de burger heb bereikt.

