
Het regiobestuur van Zuid-Holland is op zoek naar een Secretaris Politiek. In de nieuwsbrief 
die u zojuist heeft ontvangen staat alle informatie die u nodig heeft voor het uitbrengen van 
uw (digitale) stem. Voor de vacature hebben zich 4 kandidaten gemeld. Zij stellen zich graag 
(in alfabetische volgorde) even aan u voor: 
 
Freddy Blommers 
 
Verbinden en samenbrengen maakt besturen voor mij interessant. De dialoog aangaan en 
weten wat mensen drijft is wat mij betreft de eerste stap om die verbinding te maken. Als 
bestuurslid Secretaris Politiek is het uiteraard mijn rol om de fractie op het spoor van het 
vastgestelde programma te houden. D66 is in Zuid-Holland goed bezig, maar de relatie 
tussen het politieke werkveld in de Provinciale Staten en de achterban heeft versterking 
nodig. Met een sterkere verbinding tussen fractie en achterban winnen we aan kracht en zijn 
we ook klaar om bij de volgende verkiezingen inhoudelijk weer een sterk programma neer te 
zetten. Continuïteit, inhoudelijke kwaliteit en een sterkere verbinding met de achterban. Daar 
wil ik mij voor inzetten. 
 
Bekijk hier het filmpje waarin Freddy zich voorstelt. 
 
Hannie van der Wal 
 
Mijn naam is Hannie van der Wal, ik ben 59 jaar en woon in Gouda en stel mijzelf kandidaat 
voor de functie van politiek secretaris. Ik ben voormalig raadslid en wethouder met in mijn 
portefeuille onder andere: financiën, volksgezondheid en cultuur en erfgoed. 

Tijdens werkzaamheden als wethouder merkte ik dat een goede verbinding tussen 
gemeente en de provincie van groot wederzijds belang is. We kunnen elkaar in veel gevallen 
versterken en of  aanvullen, waardoor we efficiënter kunnen zijn en beter proactief kunnen 
optreden. We moeten goed op de hoogte zijn van elkaars ambities, mogelijkheden en 
knelpunten. Zo kunnen we vanuit de provincie onze wethouders en fracties in de gemeente 
ondersteunen met het realiseren van onze gezamenlijke D66 doelen. 
 
Ik wil mij daarvoor inzetten door te zorgen voor een goede verbinding tussen het bestuur en 
de fractie van onze provincie, door het liefst wekelijks de fractievergadering bij te wonen en 
mee te denken. Ook wil ik mij inzetten om ervoor te zorgen dat de leden met elkaar de 
gelegenheid krijgen om tot goede standpunten te komen en te zorgen voor een goede 
terugkoppeling van fractie aan de leden, juist nu het organiseren van een fysieke 
bijeenkomst nog niet mogelijk is. 
Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan en daarom vraag ik om uw vertrouwen en uw 
stem. 
 
Bekijk hier het filmpje waarin Hannie zich voorstelt. 

 
  

https://youtu.be/H6T8w9HI-2Q
https://youtu.be/yxhuO_u1KnY


Matthijs Zweemer 
 
Met nog weinig politieke ervaring maar wel een groot enthousiasme en gedrevenheid wil ik 
me graag kandidaat stellen voor de functie secretaris politiek binnen het regio-bestuur. 
Binnen mijn huidige baan houd ik me bezig met complexe vraagstukken waarin ik de 
expertise vanuit alle hoeken en gaten van het bedrijf bij elkaar breng om deze te kraken. 
Deze kracht wil ik ook in gaan zetten als ik wordt gekozen als lid van het regiobestuur. 
Concreet ben ik, naast de formele taken als secretaris politiek binnen het regiobestuur 
Zuid-Holland, van plan de partij dichter bij elkaar te laten komen. Met duizenden leden in de 
provincie alleen al beschikt deze D66-regio over een schat aan kennis die nog beter benut 
kan worden. Dit zou in de volle breedte moeten leiden tot betere standpunten voor de lokale 
fracties, sterkere verkiezingsprogramma’s en bovenal een hechte D66-regio. Ben jij hier ook 
een voorstander van? Stem dan op mij! 
 
Bekijk hier het filmpje waarin Matthijs zich voorstelt. 
 

Siert van Kemenade 
 
Hoi, ik ben Siert van Kemenade, 25 jaar en ik wil graag de nieuwe secretaris-politiek worden 
van het regiobestuur in Zuid-Holland 
Door corona kan er een hoop niet meer. Ik had heel graag tijdens een ARV mijzelf willen 
presenteren, vragen willen beantwoorden, maar vooral ook willen luisteren naar wat de 
leden van onze partij vinden van provincie onderwerpen.  
Zeker omdat de provincie politiek hele belangrijke beslissingen moet gaan nemen. Denk aan 
woningbouw en stikstofbeleid. En natuurlijk misschien wel het belangrijkste onderwerp van 
deze tijd: de energietransitie! Gaat de focus op windenergie liggen? Of toch op 
zonne-energie? Krijgt iedereen een warmtepomp? Gaan we grote warmtenetten aanleggen? 
Hoe gaan we zorgen voor voldoende brandstof? 
Tijdens mijn master ontwikkelingsstudies aan de universiteit van Wageningen heb ik een 
hele belangrijke les geleerd: neem de lokale context altijd mee! Als secretaris-politiek wil ik 
dan ook zorgen dat het bestuur en de provinciale Statenfractie altijd precies weten wat de 
leden in de regio vinden van een onderwerp. Dat betekent meer bezoeken aan lokale 
afdelingen. 
Tegelijkertijd moeten we zorgen dat de beleidsdiscussies voor iedereen in Zuid-Holland 
toegankelijk zijn. Ellenlange beleidsstukken vol met jargon en cryptische taal vormen helaas 
maar al te vaak een barrière. Bij de jongerenvertegenwoordiging in de Regionale 
Energiestrategie probeer ik hier al iets aan te doen door inhoudelijke samenvattingen te 
schrijven die begrijpelijk zijn voor jongeren. Als secretaris-politiek wil ik deze lijn doorzetten, 
door beleidsdiscussies goed te communiceren aan de D66ers, en de Statenfractie aan te 
moedigen hetzelfde te doen! 
Kortom: meer bezoeken en betere communicatie. Ik hoop op uw steun en ik sta uiteraard 
altijd open voor een gesprek! 
 
Bekijk hier het filmpje waarin Siert zich voorstelt. 

https://youtu.be/kShpFmzbnyA
https://www.youtube.com/watch?v=kXuQG9dbGJ8&feature=emb_logo

