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1. Henk Schouwenaars (Zevenbergen) 

Henk is een uitstekende kandidaat en wordt door de commissie beschouwd als de 

kandidaat lijsttrekker voor de komende waterschap verkiezingen. Hij is ervaren in 

het lokaal bestuur, heeft een goede lange termijn visie voor het waterschap en is als 

echte PvdA man in staat boeiende waterthema’s van een goede PvdA-saus te 

voorzien. 

 

2. Wendy de Koning (Ossendrecht) 

Wendy heeft de commissie verrast met haar grote betrokkenheid bij lokale issues in 

haar gemeente en daarbij een heldere visie op wat het waterschap Brabantse Delta 

te bieden heeft. Het is goed dat zij via het waterschapsbestuur kennis maakt met 

bestuurlijke processen die haar in de toekomst ook mogelijkheden bieden om op 

andere plekken voor de PvdA bestuurlijk actief te worden. 

 

3. Willem van den Berge (Dinteloord) 

Willem is momenteel fractievoorzitter van de PvdA-gemeenteraadsfractie in 

Steenbergen. Tegen de trend van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in heeft 

hij ertoe bijgedragen dat zijn fractie van 1 naar drie leden is gegroeid. Met zijn 

bestuurlijke ervaring, zowel in de gemeentepolitiek als in zijn werk, acht de 

commissie hem een uitstekende kandidaat voor een hoge plaats op de lijst. 

 

4. Pieter de Leijer (Breda) 

Pieter is geboren aan de Dommel. Hij draait al een tijdje mee met de nu zittende 

waterschapsfractie, heeft een duidelijke visie op de rol die de PvdA kan spelen 

binnen de relatief smalle marges van de waterschapspolitiek. Hij is lokaal actief op 

diverse terreinen. De commissie ziet in hem een comming man die zijn talenten op 

nog veel manieren ten bate van de PvdA zal kunnen ontplooien. 

 

5. Lau Lavooij (Gilze) 

Lau heeft zijn sporen in het lokaal bestuur meer dan verdiend. Na 36 jaar 

gemeenteraadslid en wethouder te zijn geweest geeft hij aan voor de PvdA zijn 

krachten te willen geven bij de verkiezingen en in het algemeen bestuur van het 

waterschap. De commissie is blij dat zo’n goede kandidaat bereid is een plaats op de 

WS-lijst in te nemen. 

 

6. Henk Haarhuis (Breda) 

Henk geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar een grote betrokkenheid bij de lokale 

Bredase politiek. Hij is als PvdA-er in Breda ook wijd en zijd bekend. De commissie is 

blij dat hij ook op de lijst wil staan voor de komende waterschapsverkiezingen. 

 

7. Kees Braat (Breda) 

Kees is nauw betrokken bij de resultaten van de werkzaamheden van het 

waterschap: als wandelaar ziet hij veel van de resultaten van het werk van het 



waterschap van dichtbij. Kees heeft een groot PvdA-hart, en de commissie is blij dat 

hij zijn kennis, kunde en energie voor de PvdA-activiteiten voor het waterschap wil 

aanwenden. 

 

8. Margo Geisler – van Loon (Bavel) 

9. Ad Hessels (Oosterhout) 

10. Hans van Brummen (Breda) 

11. Bram Bouman (Hoogerheide) 

12. Arthur van Iersel (Bergen op Zoom) 

13. Han Verbeem (Bergen op Zoom) 

14. Flip Aertssen (Roosendaal) 

 


