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1. Jan Vermeer (65 jaar)
Geboren en getogen in Baarle-Nassau.
In het dagelijks leven is Jan wethouder van Sociale Zaken en Welzijn, Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs, Kunst,
Cultuur & Monumentenzorg, Economische zaken, Financiën en belastingen, Personeel & Organisatie,
Dienstverlening incl. digitalisering en Milieu (incl. Natuurbeleid) & Afval.
Bij de VPB is hij een van de oprichters van de partij.
Jan wil zich inzetten voor een beter Baarle om het over te kunnen dragen aan de volgende generatie.

2. Janneke van de Laak (38 jaar)
Woonachtig in Baarle-Nassau sinds 2004.
In het dagelijks leven is Janneke bouwkundig manager op de afdeling huisvesting bij Amarant Groep en daar
tevens voorzitter van de ondernemingsraad.
Bij de VPB is zij burgercommissielid Ruimte en Economie.
Janneke wil zich inzetten voor een actieve en positieve gemeente waarin duurzaamheid een kernwaarde wordt!
Waar de balans tussen Sociaal, Groen en Financiën onderdeel is van alle besluiten en plannen, voor nu en in de
toekomst.
3. Ad Severijns (62 jaar)
Geboren in Ulicoten en sinds1963 woonachtig in Baarle-Nassau.
In het dagelijks leven is Ad ontwerper van opleidingsmaterialen voor de brandweer.
Bij de VPB is hij Raadslid, tevens fractievoorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de raad, lid van commissies
Mens en Maatschappij en Bestuur en Middelen.
Ad wil zich inzetten voor een goed bestuur, een verantwoord financieel beleid en een sociaal Baarle-Nassau waar
alle inwoners meetellen.

4. Jan Boot (77 jaar)
Woonachtig in het centrum van Baarle-Nassau sinds 2014.
Jan is sinds 7 jaar gepensioneerd.
Bij de VPB is hij Raadslid en lid van commissies Ruimte en Economie en Bestuur en Middelen.
Jan zet de kennis en ervaring, die hij in het leven heeft opgedaan, graag in om mee te bouwen aan een leefbaar
Baarle. Vanzelfsprekend heeft hij daarbij bijzondere aandacht voor zijn eigen doelgroep: ouderen. Hij gaat daarom
vanzelfsprekend voor de partij slogan “Voor elkaar. Nu en later.”

5. Jako Papac (46 jaar)
Woonachtig in het Castelré sinds 2008.
Jako is in het dagelijks leven directielid bij een zorgverzekeraar.
Bij de VPB is hij secretaris van het bestuur.
Jako wil zich graag inzetten voor een duurzaam en ecologisch natuurbeheer in onze buitengebieden.

6. Judith Martens (38 jaar)
Woonachtig in het Baarle-Nassau.
Judith is in het dagelijks leven clustermanager bij Sterk Huis in Goirle. Hierbij zijn haar aandachtsgebieden internebedrijfsvoering, diagnostiek en behandeling, complexe scheidingen en crisisinterventies.
Bij de VPB is zij actief lid.
Judith vindt dat de weg naar de zorg toegankelijk en de inschatting van de zorg geoptimaliseerd moet zijn. Hierbij
moeten alle spelers ingezet worden; scholen, verenigingen, het eigen netwerk tot specialistische aanbieders.

7. Dennis van den Broek (39 jaar)
Woonachtig in het Baarle-Nassau.
Dennis is in het dagelijks leven eigenaar en artdirector bij zijn eigen reclamebureau.
Bij de VPB is hij lid van de communicatiecommissie.
Dennis wil zich graag inzetten voor een levendig, maar autoluw centrum, waar genoeg ruimte is voor nijverheid en
de dienstensector.
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8. Peter Lemans (59 jaar)
Woonachtig in Baarle-Nassau.
In het dagelijks leven was Peter ambulant begeleider in de zorg en was vanuit Amarant de initiatiefnemer voor de
woonvoorziening in Baarle-Nassau. Momenteel is hij in transitie.
Bij de VPB is hij burgercommissielid van de commissie Mens en Maatschappij.
Peter vindt verbondenheid en betrokkenheid met elkaar erg belangrijk. Zijn aandacht zal er daarom vooral naar
uitgaan dat alle inwoners van de gemeente Baarle-Nassau mee kunnen doen.

9. Driek Cornelissen (41jaar)
Woonachtig in Baarle-Nassau sinds 1999.
In het dagelijks leven is Driek copywriter en marketingconsultant.
Bij de VPB is hij redacteur voor verkiezingsprogramma en andere campagne-uitingen.
Driek wil zich inzetten voor een gezonder buitengebied met minder stank, minder mest, minder vervuiling en schonere lucht.

10. Frans Vermeer (66 jaar)
Woonachtig in Baarle-Nassau sinds 1952.
In het dagelijks leven is Frans vooral bezig met vrijwilligerswerk.
Bij de VPB is hij penningmeester en betrokken achterbanner.
Frans wil zich inzetten voor ecologisch bermbeheer op bermen die kansvol zijn en voor vervolledigen van de Ecologische Hoofd Structuur.

11. Fekke van Dijk (86 jaar)
Woonachtig in Baarle-Nassau sinds 1986.
Fekke is in 1994 met pensioen gegaan.
Bij de VPB is hij de nestor op de kieslijst.
Fekke wil laten zien dat het, ook als je 86 jaar oud bent, zin heeft om op de VPB te stemmen, omdat die partij
ervoor gezorgd heeft dat de ouderenzorg in Baarle goed geregeld is.

12. Piet Theeuwes (67 jaar)
Geboren en getogen in Baarle-Nassau.
Na ruim 41 jaar als leidinggevende bij Amarant heeft Piet in het dagelijks leven eindelijk tijd om heel veel andere
dingen te doen, dingen waar je vroeger nooit aan toe kwam.
Piet is in het verleden fractieleider van de VPB geweest, waarbij hij12 jaar in de gemeenteraad heeft gezeten.
Momenteel is hij betrokken achterbanner.
Piet wil zich inzetten voor een een zorgzaam en veilig gemeentelijk klimaat waarin onze kinderen hun taken goed
kunnen vervullen, waar onze kleinkinderen zoveel mogelijk zonder zorgen op kunnen groeien.
13. Christa Pegels (43 jaar)
Woonachtig in Castlré sinds 2008.
In het dagelijks leven is Christa eigenaar van Theeschenkerij Natuurlijk!
Bij de VPB is zij betrokken achterbanner.
Christa wil zich inzetten voor een gemeente die staat voor bij-vriendelijk, groen en ecologisch en dit meeneemt als
speerpunt in haar gemeentebeleid van 2018-2022.

14. Ard Vermeer (27 jaar)
Geboren en getogen in Baarle-Nassau
In het dagelijks leven is Ard elektromonteur bij een paneelbouw bedrijf.
Bij de VPB is hij betrokken partijlid.
Ard wil zich inzetten om een stem in de politiek te kunnen geven voor jongeren en jonge gezinnen.

