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Top van de lijst Progressief Westerveld is bekend 

Progressief Westerveld heeft donderdag 2 november de top 6 van de kandidatenlijst voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld. Eerder was de lijsttrekker, Anke Oosterhuis 

al bekend geworden, zij is geboren en opgegroeid in Westerveld. 

Progressief Westerveld is een samenwerking tussen GroenLinks, D66 en onafhankelijke leden en 

werd bij de vorige Gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Westerveld. Ook bij deze 

verkiezingen, net als de vorige, zal de lijst ruim twintig kandidaten tellen. De partij kan putten uit een 

groot aantal leden, verspreid over alle dorpen en kernen in Westerveld 

Na lijsttrekker Anke Oosterhuis staan de volgende kandidaten op de lijst: 

2.  Michiel van de Kasteelen, uit Lhee / Dwingeloo; 

3. Wilfred Beets, uit Wapse; 

4.  Hans de la Mar, uit Vledder; 

5. Marjolein Vogel, uit Vledder; 

6. Georg Kreuzberg, uit Havelte 

In de bijlage stellen alle kandidaten zich nader voor. 
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(foto ook als apart bestand bijgevoegd) 
 

Verdere informatie bij 
 
Hans Verhoef 
Voorzitter bestuur Progressief Westerveld 
06 205 397 77 
hansverhoef@ziggo.nl 
 
of 
 
Michiel van de Kasteelen 
Campagneleider Progressief Westerveld GR 2018 
06 144 73 076 
m.vandekasteelen@gmail.com 
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Anke Oosterhuis, lijsttrekker: “Ik ben geboren en getogen in Westerveld. Na mijn studie 

Internationale Betrekkingen heb ik in Gouda gewoond en gewerkt bij het COA. Sinds elf jaar woon ik 

weer, ondertussen met mijn gezin, in Wapserveen. Ik ben werkzaam als editor voor een 

scriptiebureau. Ik wil me nu graag ook via de politiek gaan inzetten voor Westerveld. Duurzaamheid 

en het versterken van de lokale democratie hebben mijn speciale interesse.” Anke heeft zich de 

laatste jaren al ingewerkt door nauwe betrokkenheid bij de fractie in de Gemeenteraad. 
 

Michiel van de Kasteelen staat nummer 2: “Ik woon inmiddels 10 jaar in Lhee bij Dwingeloo. Heb in 

Leiden Internationaal Recht en Internationale Betrekkingen gestudeerd. Na een periode van 18 jaar 

in het internationale jongerenwerk en een kortere periode bij Oxfam Novib, ben ik van 1992 tot 2015 

bij de Universiteit Utrecht verantwoordelijk geweest voor alle internationale projecten. Voor mij zijn 

de lokale en de internationale samenleving nauw met elkaar verbonden. Enerzijds zijn alle 

vraagstukken uiteindelijk grensoverschrijdend en zullen we met elkaar deze planeet leefbaar moeten 

maken; anderzijds is de enige plek waar je daaraan direct en consequent kunt werken, die van je 

eigen woonomgeving, of het nu gaat om het milieu of om de sociale samenhang." 
 

Wilfred Beets is derde op de lijst, getrouwd, 2 kinderen (die het huis uit zijn), kleinkinderen. “Ik woon 

in Westerveld sinds 1990. Daarvoor in Amsterdam. Run al ruim 25 jaar mijn eigen hoveniersbedrijf in 

Wapse. Daarvoor heb ik 10 jaar in het buurtwerk en jeugd- en jongerenwerk gezeten. Opleidingen 

zowel op sociaal-pedagogisch terrein als op gebied van tuin en landschap. Mijn belangrijkste 

motivatie voor het raadswerk: Handhaven en waar nodig uitbreiden van een kwalitatief goede en 

bereikbare zorg voor onze inwoners; een stem geven aan de prachtige, maar ook door allerlei 

ontwikkelingen bedreigde natuur in onze gemeente.” 
 

Hans de la Mar, nummer 4: “Ik woon pas een jaartje in deze prachtige gemeente, maar voel me hier 

wel helemaal thuis. In 1999 heb ik samen met mijn partner een camping opgericht die toegerust is op 

mensen met een beperking. Vorig jaar is die overgedragen en kregen we tijd voor andere dingen. In 

het verleden heb ik de nodige politieke ervaring opgedaan als raadslid en wethouder in Leiden voor 

GroenLinks. Ook ben ik directeur geweest van de William Schrikker Stichting, een landelijk werkende 

instelling die jeugdzorg geeft aan kinderen met een beperking en hun ouders. Ik wil me vooral graag 

inzetten voor al die mensen die met een klein steuntje in de rug tot veel meer in staat zijn dan we 

vooraf vaak denken.” 
 

Marjolein Vogel staat vijfde: “Ik ben vanwege het prachtige landschap hiernaar toegetrokken. Mede 

om onze twee kinderen een veilige en prettige woonomgeving te bieden. Ik was al eerder raadslid 

voor PW en voor de continuïteit van het gedachtengoed van PW, sta ik wederom op de lijst. Ik werk 

bij een buurgemeente als leidinggevende op een beleidsafdeling, dus gemeentelijke ervaring is ruim 

aanwezig. Ik wil me inzetten voor het behoud van onze bijzondere cultuur en natuur. Daarnaast wil ik 

ervoor zorgen dat mensen zich kunnen ontplooien en vooral dat iedereen kan meedoen in onze 

samenleving.” 
 

Georg Kreuzberg, nummer 6 op de lijst: ”Ik woon en werk als zelfstandig loopbaanbegeleider in 

Havelte. Daarvoor was ik adviseur en leidinggevende bij een bureau voor duurzaamheid. Ik woon, 

mijn studiejaren uitgezonderd, al mijn hele leven in een dorp. De toekomst van het platteland ligt mij 

na aan het hart. Duurzame landbouw, zinvol werk en een samenleving waarin er plek is voor 

iedereen. Ik ga me inzetten voor concrete maatregelen en projecten om dit dichterbij te brengen.” 

 


