
Kandidaten interviewtje: 
 
Wie ben jij? 
Eerlijk, what you see is what you get, dit zijn voor mij wel de kenmerkende begrippen. Ik heb 

een heel brede interesse. Momenteel ben ik ingehuurd als adviseur civiel bij Rijkswaterstaat. Het 
meest geniet ik van rommelen in de tuin, lezen (vooral stripboeken) en fotograferen. Verder vind 
ik het prettig om mensen wat te leren en om gebruik te maken van mijn analytisch vermogen. 

1. Waarom is de ChristenUnie jouw partij? 
 Eerlijkheid is voor mij van groot belang, natuurlijk moet er af en toe water bij de wijn 

gedaan worden maar het moet niet lijden tot water met wat wijn. De vaste koes en weten wat je 
aan elkaar hebt zorgt ervoor dat de ChristenUnie mijn partij is. 
2. Waar wil jij je voor inzetten? 
 In de afgelopen periode heb ik mij ingezet als fractie assistent voor de commissie ruimte 
waarbij onze focus heeft gelegen op duurzaamheid en bescheiden overheid. Dat wil ik in de 
komende periode maar dan als raadslid blijven doen. 
3. Waarop ben jij trots in de gemeente Middelburg? 
 Dat we ondanks de financieel moeilijke situatie we toch heel veel zaken hebben kunnen 
oppakken. Voor mij persoonlijk dat op het gebied van duurzaamheid we in de bouw van nieuwe 
woningen en afspraken op het gebied van afvalinzameling we flinke stappen hebben gemaakt. 
4. Waarvan word jij enthousiast? 
 Mijn gezin 
5. Koffie of thee? 

 Koffie, ik probeer onder de 10 bakjes per dag te blijven en heb een theefobie ;) 
6. Wat is het laatste nummer/muziekstuk dat je luisterde? 
 Alison Krauss, Ghost in this house. 
7. Wie is je rolmodel/welk persoon vind je interessant? 
Tja, als ik echt moet kiezen zou ik Job zeggen die ondanks alle tegenslagen toch op God bleef 
vertrouwen. 
8. Wat vind je een mooi citaat (of Bijbeltekst) en waarom? 

 Sta stil en let op Gods Wonderen (job 37:14 ) omdat het goed is om even pas op de 
plaats te maken en te genieten van alles wat kostbaar is om je heen, of het gezin, natuur of 
omgeving is. 
9. Wie is God voor jou? 
 Zonder Hem is er geen leven en is onze tijd op aarde zinloos. Door mijn geloof in Hem en 
de redding door zijn zoon Jezus is er een eeuwig leven en dat mag ik nu al pakken. 
10. Je mag een blik in de toekomst van onze stad werpen. Wat zou je willen zien? 

 Een stad met een monumentaal hart waarin het prettig wonen en werken is, financieel 

gezond en aantrekkelijk om in te recreëren. 

 


