
 
  

Marijke van Beukering - Huijbregts (D66), kandidaat wethouder ‘Mens’:  

‘Bij de nieuwe zorgtaken staat de vraag van de mensen centraal’ 

Marijke van Beukering (42) Woont sinds 2001 in IJsselstein. Na vier jaar raadslidmaatschap voor D66 

werd zij in 2010 wethouder van o.m. onderwijs, welzijn, Wmo, sport en jeugd- en jongerenbeleid. In 

haar functie was ze namens Regio Lekstroom, trekker van de veranderingen in de jeugdzorg in de 

provincie. Marijke had eerder een bureau voor secretariële dienstverlening. Zij werkte als  

secretaresse voor het Ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag 

en woonde in Ivoorkust, België, Bosnië en Herzegovina. Marijke is 

actief als instructeur EHBO, voorzitter van de Nationale Bond EHBO 

en draagt met plezier bij aan de IJsselsteinse Dag van de Dialoog. 

Ook ‘op straat’ is Marijke graag in gesprek met de samenleving: ‘Ik 

vind het belangrijk dat er samen wordt gewerkt en niet vanuit het 

stadhuis wordt bedacht wat goed is voor onze samenleving. Ik vind 

dat één van de mooie aspecten van mijn functie.’  

 

Huib Veldhuijsen (VVD), kandidaat wethouder ‘Economie’:  

‘Aan een vitale stad moet je samen blijven bouwen’ 

Huib Veldhuijsen (49) Geboren en opgegroeid in IJsselstein. Was als fotograaf en communicatie-

adviseur zelfstandig ondernemer. Sinds 2008 is Huib citymarketeer en communicatieadviseur 

economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Dronten. Huib was eerder tot 2005 

coördinator van het Cultureel Platform IJsselstein en werd in 2006 raadslid voor de VVD. Hij was 

woordvoerder Ruimte en voorzitter van het cluster Samenleving. In 

2010 was Huib voorzitter van IJsselstein 700 jaar Stad. Hij is mede-

oprichter van het jaarlijkse IJsselFEstein en actief voor Rotaryclub 

Lopikerwaard. Wanneer het om citymarketing voor IJsselstein gaat?: 

‘Een historisch stadshart, moet het centrum zijn van een vitale stad, 

waar men graag oud wil worden. Om dit in evenwicht te houden 

moet er meer ruimte zijn voor ondernemers en jonge gezinnen. Dat 

vraagt om creatieve oplossingen.’ 

 

 

Vincent van den Berg (CDA), kandidaat wethouder ‘Omgeving’:  

‘Draagvlak voor realistische besluiten creëer je door betrokkenheid’’ 

Vincent van den Berg (52) Adviseerde als zelfstandig ondernemer gemeenten op het gebied van 

veranderingstrajecten, samenwerking en bedrijfsvoering. Vincent was in de periode 2002-2007 

wethouder financiën, economie, verkeer en vervoer en openbare werken voor het CDA in de 

gemeente Werkendam. Op dit moment is hij projectleider intergemeentelijke samenwerking in de 

regio Apeldoorn. Deze werkzaamheden worden de komende weken 

overgedragen. Zodra Vincent als wethouder in IJsselstein is beëdigd 

komt hij er wonen. Vanuit zijn achtergrond is Vincent gewend om 

zich snel formele en informele krachtenvelden eigen te maken: 

‘Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld om 

financieel gezond te blijven, is daar begrip voor te creëren wanneer je 

als bestuurder betrokkenheid  toont en samen op zoek gaat naar een 

oplossing met draagvlak’.   
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