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Op Oreef is het magazinevoor het personeel en het bestuur van de provincie 

Noord-Holland en verschqnt nen keer per Jaar. Wi e kopi] wi! aanleveren of een 

onderwerp behandeld wll lien, kan daarover contact opnemen met de redactle. 

De redactie behoudt zJch het recht voor om Ingezonden bijdragen te weigeren, in 

te korkn of te herzien De afzender van een ingezonden artlkel Is verantwoo rde

lijk voor de inhoud. BEZORGING: Op Oreef wo rd t bezorgd op het hulsadres 

van bestuurders en medewerkers In diem t van de prov incie Noord-Holi and 

Uitzend- of interlmkrachten kunnen na toestemming van hun leid lnggevende 

een abonnement krijgen of ee n exemplaar komen ophale n bij de red'lctle. 

Wei abonnee maar Op Dreef nie t gehad? Neem dan even con tact op met 

de redactle! REDACTIEADRES: Redact le Op Dreef • Sector Com munlcati e 

Houtple ln. kamer 205 3b - Postbus 3007 • 200 1 DA Haarlem 

T (023) 514 35 94 I (023) 514 53 34 • E nieuwsre dact ie@noord-holl.lnd .nl 

HOOFDREDACTIE: Wr lster Grom mers (sectorm anager Communlcalie) 

REDACTIE: Erica van Dij k, Arne Padt (elndr edacteur). John Stroetenga 

BIJDRAGEN: Erica van DiJk, Kees Groenenboom, Arne Pad!. John Stro eteng.l . 

Joan Wielzen 

CARTOON: Auke Herrema. BEELDMATERIAAL : Bunkerpictu res.nl, 

Kees Groenenboom . Ted Jansen, Arne Padt 

GRAFISCHE VERZORGING: M ediaProdu ctle 
r R O VI NC I E 

DRUI(KER: StyJeM athot I
 
PAPIER: Houtvrij halfmat M C. 170 grams
 

Noord·A"andOPLAGE: 2.400 exemplaren 
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Waarom heb je voor deze fot olocatie gekozen.? 

Omdai ik Noord-Holland een 1II00ie prooincic uind met praehligc nnluut 

ell culiuu r, //Iaar de mouiiitci! 50//15 te wel1sel1 overlaat. Dcze lIIolcl/ "II 

oerscholcn in iniin woonwijk - ik zic hem vmra f 1IIi,n balkon - lIIaar !Ictji 

gd llkkig wei ruimie 0111 zi}1l schoonheid te toncn. 

Waarom ben je Sta tenlid geworden? 

Deprovillcie maak! beleid vom' Ncord-Holumd en du-. ook voorde jOllgcrt1l 

ill de prooincie. jOl1gen'll 17ebbcll ecn tl1ldcr n:ferell liekadcr I' ll damon: reil 

ik de prooincie, die mak als grijs wordl gekellscilclsl. hicnnce <'('mjkclI 

Oak bell ik Staienlid gC1'uo rdel! , onida: ik tijdell s miin wcrkZtlllllllledell I>ii 

de VVV mi]af en toe e,sade aim problcmen ill he! openbaar Vef(1,hT, Al 

melal ioi! ik ntc inzetten 0111 Noord-Hotiand socioler tc makcn. 

Wat wil je gerealiseerd zien als 'oogst' van deze Statenperiode? 

1'vlobilileil ill de provillcie ncrbctcrd hcbbe». lcdctcen Izecft ilia reclzt op. 

4 je nu ill eel l siad uioon! of in cell dorp, lk heb craileivrirouicc« II! .lilt 

uet college mel de planneu uit he! progralllllla 1111 vol aan de slag SliaL 

Daarnaast oind ik de prouincie als spill in he! web I IIS';('11 gemecllle, 

ell he! Ri}k eel! bestul/rslaag die onderscha: wordt. Onbeke/l d lIIalik t 

onbemind, dat 2011 ik graag toillen ocrandcrcu. 

Hoe ziet jouw contact met de burger/ kiezer eruit? 

Via miin websill'unoiol ieeieklomp.n! zal ik berichten uia! mij bezigllO lIdl, 

Daar staat tercns ml/I! agellda op, zodal lIIe llsell mi] kunnen 1'olgen. 

Uitcmard zal ik zel] oak lIIel15C1l opzoeken: door gewooll de slmal ,J!' Ie 

gamI weeI }e bcier tea! er spel'll. Als 1£IIldc/i}k pellllil!gmeestcr ell lid II I 

de werkgroep Free Burma! Vtlll de lange Socialisten ill de PvdA bell ik III 

gewelld ueel te reizcn ell campaglle u: voereil (if' voor •pecifieke zakl'l' de 

tunuuichi tc urage1l . Dal za! ik in de prooincieoot:zekc: docn . 

Wat is een goede eigenschap van jezelf en wat een slechte? 

Ik 17m ergambiiicus. lk bell ontzcttcud enthousias: I' ll zct ini] alli}d voor 

de nolle uonderd procen! in. Door eell breed intetcsscnetd necut iksallis Ie 

ieel nooi op miin iork . Gellikkig kan ik prinu: prioriieitc» sietlen. 

Heb je nog een tip aan de medewerkers van de provincie? 

Zct je altijd uol entuousiasm« in ell draa,'>; bij ami cell dylltlll!isrlll' 

provilleie. Ik hoop op eCll goede eameniocrklug. 

mailto:Enieuwsredactie@noord-holl.lnd.nl

