
Willemien Treurniet 

1. Waarom is de ChristenUnie jouw partij? 
De ChristenUnie is mijn partij omdat dit een partij is met oog voor mensen en 
voor de schepping. Het sociale en het groene in één partij. Daarnaast is het 
mooie van de ChristenUnie dat alle mensen zich willen inzetten vanuit Gods 
liefde 

2. Waar wil jij je voor inzetten? 
De komende jaren wil ik mij graag weer inzetten om onze mooie stad mooi te 
houden. Waar de inwoners die zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben, waar 
steeds minder armoede is, waar oog is voor verkeersveiligheid en aandacht 
voor fietsers. 

3. Waarop ben jij trots in de gemeente Middelburg? 
Ik ben trots op die inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor de mensen 
om hen heen. 

4. Waarvan word jij enthousiast? 

Mooie, inspirerende gesprekken. 
5. Koffie of thee? 

Thee!!!! En af en toe een caramel-latte bij de Boomerang 
6. Wat is het laatste nummer/muziekstuk dat je luisterde? 

Pfoe, dat zal wel heerlijke muziek zijn geweest van de kids. ;) 
7. Welk persoon vind je interessant? 

Femke Halsema. 
8. Wat vind je het mooi citaat (of Bijbeltekst) en waarom? 

Wie goed doet, goed ontmoet. Doe maar gewoon, doe maar gewoon wat je 
moet doen. En dan is het mooie, dat je zelf ook heel veel goeds ontmoet.  

9. Wie is God voor jou? 
God is de schepper! Hij was er, hij is er, hij zal er zijn. 

10. Je mag een blik in de toekomst van onze stad werpen. Wat zou je willen zien? 
Ik zie een prachtige, bruisende monumentenstad. Een stad waar mensen 
graag willen zijn, waar mensen graag willen wonen. De inwoners zijn van 
harte bereidt om hun handen uit de mouwen te steken voor de ander. En deze 
mooie stad is fietsstad nummer 1, door hun niet aflatende aandacht voor de 
fietsers.  

 


