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PATRICK VAN DER HOEFF 
 
LIJSTTREKKER 
 
Ik ben trots en eervol dankbaar om de PVV te mogen vertegenwoordigen voor de provincie 
Zeeland.       
 
Zeeland moet zich wat mij betreft meer profileren en de burger helpen waar maar mogelijk 
is. Daarvoor wil ik de verantwoordelijkheid op mij nemen op provinciaal politiek niveau.     
    
De PVV zet als enige partij de burger op 1, ook buiten verkiezingstijd.  
Sinds 2006 laten wij een helder en duidelijk geluid horen en benoemen wij op vele fronten 
en in duidelijke taal de pijnpunten in ons Nederland. 
 
Ik zal namens de PVV in de provinciale staten dan ook heldere taal spreken.  
 
Wij zetten ons in voor armoedebestrijding, ouderenzorg, gezondheidszorg, immigratieramp, 
enz. Wat de PVV betreft moet de provincie bedachtzaam met belastinggeld omgaan.    
Immers staan de huishoudelijke financiën onder druk en is er onvoldoende doorstroming op 
de huizenmarkt. 
 
Onze ouderen kunnen niet kleiner of gelijkvloers wonen door gebrek aan gepaste woningen.  
Terwijl reguliere woningen alleen bereikbaar zijn voor de hogere inkomens en onze starters 
op de woningmarkt hinder ondervinden om een woning te bemachtigen.   
 
De PVV maakt zich hier hard voor! 
 
Mede om deze redenen ben ik actief voor deze partij. 



 

 
 
RAYMOND DE ROON 
 
KANDIDAAT 
 
In het verleden heb ik in het universitair onderwijs en bij het Openbaar Ministerie gewerkt. 
 
Vanaf het begin (2006) ben ik betrokken bij de PVV als lid van de Tweede Kamer (vervulde 
woordvoerderschappen: Justitie, Hoge Colleges van Staat, EU, Buitenlandse Zaken, 
Defensie, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp). 
 
Mijn doelen in de landelijke politiek: opkomen voor de belangen van een sterk Nederland en 
bescherming van de zwakkeren in de samenleving. 
 
Mijn doelen in Zeeland: er een veilige en krachtige provincie van maken met voldoende 
goede woningen voor alle Zeeuwen. 
 
Er moet gewerkt worden aan een sterke en veelzijdige economie met ruime 
werkgelegenheid voor alle leeftijden en op alle niveaus.  
 
Daarvoor zijn o.a. noodzakelijk: goed en bereikbaar onderwijs in Zeeland, goede en 
betaalbare verbindingen binnen de provincie en naar de rest van Nederland alsook naar 
Vlaanderen. 
 
Zeeland is van oudsher een agrarische provincie en dat moeten we in stand houden en 
koesteren. 
  



 

 
 
INDIA ZANDMAN 
 
KANDIDAAT 
 
Zeeland is een prachtige provincie om in te wonen, een provincie waar u als burger voor 
PVV Zeeland op de eerste plaats komt. 
Ik sta voor een Zeeland waar voldoende betaalbaar woningaanbod moet zijn. 
Een Zeeland waar kwalitatieve en goed bereikbare zorg voorhanden is en waar men niet in 
armoede hoeft te leven. 
Een Zeeland waar ouderen en kwetsbaren op extra zorg en aandacht kunnen rekenen. 
 
Ons Zeeland, een parel om te koesteren. 
 
 

 
 
PETER VAN VALDEREN 
 
KANDIDAAT 
 
De overheid dient spaarzaam en transparant om te gaan met het geld van de burger. 
De overheid is er voor de burger. Daarom dient informatievoorziening frequenter en 
toegankelijker zijn. 
 
Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd voor starters op de markt, maar zeker ook 
voor ouderen. Dit om de doorstroom te bevorderen en wonen voor iedereen betaalbaar te 
houden. Zeker geen voorrang voor statushouders, zij sluiten gewoon aan in de rij. 
 
Het onder dwang onteigenen van boeren ten voordele van de plannen van de overheid is 
een No-Go. In een voornamelijk agrarische provincie moeten boeren de ruimte hebben. 
 
Met een toenemende vraag naar energie moet er worden gekeken naar alternatieve vormen. 
Windmolens vervuilen het landschap dus kan er beter worden gekeken naar een veilige 
uitbreiding van onze kerncentrale. 



 

 
 
PIETER BOOT 
 
KANDIDAAT 
 
Minder bureaucratie vergroot de effectiviteit en slagkracht van de Provinciale Staten en 
bestuurders. Onnodige en moeilijke protocollen en procedures dienen dan ook 
vereenvoudigd te worden. 
 
Statushouders krijgen, wat de PVV betreft, geen speciale behandeling bij woningtoewijzing. 
Zij dienen net als iedere burger op een wachtlijst te worden geplaatst die ook voor de 
Zeeuwse inwoners van toepassing is. 
 
 
 

 
 
CHRISTINA VAN DEN OUDEN 
 
KANDIDAAT 
 
Zeeland dient ouderen en mindervaliden de kans te geven om zo lang mogelijk zelfstandig 
te wonen. Dat kan in een gelijkvloerse woning of een levensloopbestendige woning en als 
mensen dat wensen, bij voorkeur op de begane grond. 
 
Ook het openbaar vervoer laat zeer veel te wensen over in landelijke gebieden. Er is grote 
vervoersarmoede, dat moet veranderen. Optimalisering van het vervoersaanbod verdient 
grote prioriteit en dat mag best wat kosten. 
 
Er wordt téveel over mensen gepraat in plaats van mét de mensen waarover het gaat. 
 
Dat moet anders! 
 



 

 
 
RENATA DE WIT 
 
KANDIDAAT 
 
Zeeland is een krimpprovincie waar de jeugd nog steeds uit wegtrekt. 
 
PVV Zeeland maakt zich daar ook grote zorgen om.  
 
Daarom willen wij ons inzetten voor werk, scholing en woningen voor jongeren zodat ze hier 
blijven of na hun studie kunnen terugkeren. 


