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1 Wim Stam (lijsttrekker) 

Wim is 58 jaar, woont in 

Mijdrecht is getrouwd en 

heeft vier dochters. In het 

dagelijks leven werkt hij bij 

een internationaal technisch 

concern  als proces- en 

kwaliteitconsultant.  

 

 

2 Ton van Sligtenhorst 

Ton is 46, woont in 

Vinkeveen, is getrouwd en 

heeft twee dochters. In het 

dagelijks leven is Ton 

zelfstandig ondernemer in 

machine-onderhoud. 

 

3 Martijn Vennik 

Martijn is 28 jaar, woont in 

Mijdrecht, is getrouwd en 

heeft twee kinderen. In het 

dagelijks leven is hij 

ambtenaar bij een 

gemeente. 

 

 

4 Martien Simons 

Martien is 27 jaar, woont in 

Mijdrecht, is getrouwd en 

heeft drie dochters. In het 

dagelijks leven zelfstandig 

ondernemer in tuin aanleg, 

grond- en groenwerk 

 

5 Simon Langelaar 

Simon is 24 jaar, woont in 

Waverveen, studeert 

bedrijfseconomie en is boek-

houder bij een recycling- en 

containerbedrijf. 

 

 

6 Joop van Vliet 

Joop is 63 jaar, woont in 

Baambrugge, is getrouwd en 

heeft vijf kinderen.  In het 

dagelijks leven is Joop 

vrachtwagenchauffeur. 

 

7 Agaath Visser 

Agaath is 59 jaar, woont in 

Mijdrecht, is getrouwd en 

heeft vier kinderen. In het 

dagelijks leven is Agaath 

maatschappelijk werker bij 

een landelijke 

hulpverleningsorganisatie.  

 

 

8 Chris van Sligtenhorst 

Chris is 41 jaar, woont in 

Vinkeveen, is getrouwd en 

heeft 3 kinderen.  In het 

dagelijks leven is Chris 

hovenier 

 

9 Wouter Kroese 

Wouter is 24 jaar, woont in 

Vinkeveen. In het dagelijks 

leven is hij student theologie 

en economie 

 

 

10 Hendrik Palm 

Hendrik is 55 jaar, woont in 

Wilnis, is getrouwd en heeft 

drie kinderen.  In het 

dagelijks leven is Hendrik 

beleidsmedewerker 

concernfinanciën bij een 

gemeente 

 

Overige kandidaten: 

11 Jan Nagel – Wilnis (ChristenUnie) 

12 Kees Leeflang – Waverveen (SGP) 

13 Harmen Hoogenhout – Baambrugge (ChristenUnie) 

14 Stefan van Kreuningen – Vinkeveen (SGP) 

15 Krijno Verbruggen – Vinkeveen (ChristenUnie) 

16 Arie Vossestein – Waverveen (SGP) 

17 Jan Gooijer – Abcoude (ChristenUnie) 

18 Kees Schouten – Mijdrecht (ChristenUnie) 


