
 
 
Mijn naam is Vera van Vuuren en ik woon samen met mijn partner Leo van der Leden in Sint 
Maartensvlotbrug .  
Zijn zoon Joost is om het weekend bij ons en mijn dochter Tessa woont in Brussel.  
We hebben het geluk gehad de voormalige boswachterswoning van het Wildrijk te kunnen 
kopen en genieten in het voorjaar van de wilde boshyacinten.  
Het Wildrijk is dan echt sprookjesachtig.  
Hoewel mijn tweelingzus en ik geboren zijn in Australië, hebben wij ons eerste levensjaar 
doorgebracht in De Stolpen.  
Na meer dan 45 jaar op andere plekken in Noord-Holland Noord te hebben gewoond, woon ik 
weer in de Zijpe.  
Voor mij is de cirkel weer rond.  
Het strand en de duinen en de weidsheid van de Zijpe doen mij iedere dag weer genieten. 
 
Tijdens mijn studie heb ik parttime gewerkt in het familiebedrijf Van Vuuren mode,  
maar er niet voor gekozen om in de zaak te blijven.  
Na werkzaam te zijn geweest als psychiatrisch verpleegkundige  ben ik afgestudeerd in 
sociologie/economie.  
Voor mijn werk bij ECN eind ’90 jaren, ben ik weer als eerst teruggekomen in de Zijpe.  
Beter nog dan werken  in Zijpe is  om er te wonen. 
Vanuit mijn huidige werk, waarvan de laatste jaren programmamanager van het Leader bij het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord ben ik zeer betrokken bij de regio.  
Leader benut de kracht van de bevolking om het platteland van de Kop van Noord-Holland 
verder te ontwikkelen en leefbaar te houden.  
In de regio ben ik betrokken bij de Westfriese brug, de fiets- en wandelbrug over het Kanaal 
Stolpen-Kolhorn van de Westfriese Omringdijk.  
De afgelopen jaren heb ik veel tijd gestoken in de recreatie- en natuurontwikkeling  en de 
oprichting van de Noord-Hollandse Energie Coöperatie waar ik als adviseur bij betrokken ben.  
Al enkele jaren ben ik actief voor de PvdA,  als lid van de raadscommissie Grondgebiedszaken 
Zijpe en penningmeester van de afdeling PvdA Zijpe.  
En nu met de fusie met Schagen en Harenkarspel als bestuurlid van de afdeling en als lid van 
de commissie Verkiezingsprogramma Samen Werkt Beter,  
waarbij ik het concept heb geschreven voor het hoofdstuk Economie en Werkgelegenheid. 
   
Werk verbindt mensen samen en is van groot belang voor de leefbaarheid .  
Ook geloof ik sterk in de kansen van Duurzame energie voor ons gebied.   
Windenergie en Zonne-energie zijn belangrijk om 30% duurzame energie in 2020, meer dan 
de landelijke doelstelling te halen.   
De gemeente Schagen kan voor Duurzame Energie een goed proefgebied zijn.  
Met ECN in ons midden kunnen wij dit als gemeente goed uitdragen.  
Duurzame energie geeft ook veel kansen voor werkgelegenheid.  
Schagen wordt een schitterende gemeente, maar we moeten er ook goed in kunnen leven en 
dat doen wij als wij ook in de regio kunnen werken. 
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