Henk van de Mheen, Kandidaat P.S. 2019 (nr. 4 op de lijst.)
In het kort:
Geboren 13-11-1959 te Bunschoten
Huidige woonplaats Bunschoten
Ik bezit een eigen bedrijf en verdien mijn brood als ondernemer.
Contact: vdm@casema.nl
Politieke ervaring:
Sinds maart 2006 tot maart 2014 was ik raadslid in gemeente Bunschoten.
In de plaatselijke politiek heb ik diverse functies bekleed.
Het grootste deel van deze periode was ik fractievoorzttter en heb ik kennis opgedaan in alle
voorkomende commissies.
Ook beklede ik het voorzitterschap tijdens commissievergaderingen.
In 2011 was ik kandidaat voor de VVD Statenfractie. Ik heb toen de keus gemaakt om mij buiten de
fractie te houden om mij zo voor 100% te kunnen inzetten voor de plaatselijke politiek.
Toch wilde de selectiecommissie mij op de lijst, en zo ben ik de lijstduwer geworden tijdens deze
verkiezingen.
Waarom kandidaat voor de Provinciale Staten?
Ondergetekende is tegen grote logge lichamen die niet te besturen zijn. Ik ben voor een efficiënte
besluitvorming, korte lijnen en dus besluitvorming met zoveel mogelijk effectiviteit. Het doel moet
zijn vooruitgang boeken en verbeteringen aanbrengen waar het nodig is. Het doel moet ook zijn
uitbanning van bureaucratie en doelmatig omgaan met de belastingcenten van de burger.
Het doel moet ook zijn dat de provincie dichter bij de regio komt te staan.
Een heikel punt:
Provinciaal kunnen we veel doen aan o.a. het “bouw” beleid van gemeenten en een eerlijke
verdeling van o.a. bedrijfskavels. Vooral veel kleine ondernemers in de regio lopen tegen het feit aan
dat zij geen bedrijfsgrond kunnen kopen omdat gemeenten zich vooral richten op grote
investeerders.
Ook aan bouwen voor de ouderen wordt minimaal aandacht besteed. Dit resulteert weer dat er
onvoldoende doorstroming wordt gerealiseerd en de huizenprijs omhoog schiet. Kortom, ook op dit
gebied is er nog veel te doen.
Met het motto, “wees eerlijk en verdien het respect van anderen” sluit ik af.
Ik hoop op een groot succes voor 50-plus in 2019, en wel zo dat we overduidelijk op de provinciale
kaart komen te staan.
Met vriendelijke groet,
Henk van de Mheen

