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.

Hedwig de Groot

Commissielid 50PLUS Portefeuilles Commissielid sinds: 28 mei 2018
Portefeuilles: Mobiliteit, Milieu en Economie (MME)

Contact:

Hedwig.de.groot@provincie-utrecht.nl 06-28805273

Woonplaats:

Wallestein 75 3632WS Loenen aan de Vecht

Als algemeen en politiek correspondent voor een krant in de Vechtstreek, kreeg ik een brede kijk
op het leven van veel verschillende mensen, hun woonplek, werk- en vrijetijdsbesteding. Mijn
interesse in mensen is daardoor op allerlei terreinen breed ontwikkeld. Politiek bedrijf je voor alle
inwoners en politici moeten benaderbaar zijn. Dat gevoel kreeg ik bij 50PLUS.

Mijn favoriete plek in de provincie Utrecht is...

De provincie Utrecht is erg veelzijdig qua landschap en bebouwing, denk aan de Kromme Rijn, fietstochten via de
grachten, het beklimmen van de Domtoren, het centrum, wandeltochten richting Rijnauwen. De vele ontmoetingen
en vele bijzondere plekken in de Vechtstreek. Iedere streek, of het nu stedelijk of landelijk is, heeft voor mij haar
charmes.

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met:

In en om het huis relaxen en erop uit te trekken met mijn echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en vrienden. In alle
windstreken van Nederland is wel iets bijzonders te doen en te beleven. Ook over de grens hebben wij de nodige
landen bezocht.

Henk van de Mheen
Kandidaat P.S. 2019 (nr. 3 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 fractievoorzitter 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 50PLUS in 2019, en wel zo dat we overduidelijk op de provinciale kaart komen te staan.

Richard Postma
Lid: 50PLUS
sinds: 10 september 2016
leeftijd: 69 jaar
Contact:
themusicman@ziggo.nl 0637445311

Woonplaats

Uilenkamp 17 3972XN Driebergen-Rijsenburg
De Provinciale Staten bekleden een belangrijke funktie in de provincie, lokaal nemen ze
belangrijke politieke beslissingen, een voorbeeld op de Utrechtse heuvelrug is het nieuwe
station en de aanleg van de spoorweg/tunnel Maarsbergen en de aanleg van het Ecoduct in
Maarn .
De bevolking staat te ver af van de provincie en de uitdaging is dit dichterbij te brengen en de
mensen meer te betrekken.

Mijn favoriete plek in de provincie Utrecht is...

De Utrechtse Heuvelrug, een van de mooiste natuurgebieden van ons land, hiertoe behoren de
dorpen Driebergen (waar ik 45 jaar woon), Doorn, Maarn/Maarsbergen, Overberg, Leersum en
Amerongen.Het gehele jaar worden er evenementen gehouden waarvan het bloemencorso en
de Kastelentocht het meest bekend zijn……..

In mijn vrije tijd houd ik mij graag bezig met:

Vrijwilligerswerk, ik ben krap een jaar voorzitter geweest van 50PLUS Utrecht en wil graag
mijn bijdrage leveren voor het uitrollen van 50PLUS in provincie en regio.
Ik ben beheerder van het reanimatieproject HartveiligDriebergen met 29 AED’s en ruim 100
vrijwilligers die binnen 6 minuten hulp moeten bieden bij een hartstilstand.Door deze funktie
ben ik veelvuldig in kontakt met burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse
Heuvelrug.Ik ben 2 jaar regiocoordinator Midden-Nederland geweest bij ouderenbond ANBO en
thans lid van ouderbond KBO/PCOB.
We zij fervente e-bikers en leggen wekelijks ruim 200 km af

