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 Fractie Provinciale Staten Zeeland 

 

Aan: de Kandidaatstellingscommissie 2e Kamer Verkiezingen 
 Kneuterdijk 2 
 2514 EN Den Haag 
 
 
Betr.: Kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 voor de lijst 50PLUS 
 
 
Vlissingen, 5 maart 2020. 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Middels deze brief stel ik me kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 voor de 
lijst 50PLUS 
 
Sinds mei 2015 ben ik Statenlid voor 50PLUS in de Provincie Zeeland. Bij de Statenverkiezingen van 
maart 2019 heeft de Statenfractie zich verdubbeld en zijn we inmiddels een fractie geworden waar 
rekening mee moet worden gehouden. Ondanks de terughoudendheid van de overige partijen in de 
Provinciale Staten merken we dat er steeds meer politieke onderwerpen op de agenda komen die 
50PLUS in de voorgaande jaren onder de aandacht heeft gebracht.  
Het openbaar vervoer en de leefbaarheid in Zeeland blijft daarbij een constante factor van aandacht. 
 
Hieronder een korte weergave van de aanloop naar 50PLUS volksvertegenwoordiger in de Zeeuwse 
Provinciale Staten.  
Eind 2010 naar aanleiding van een radioprogramma waarin werd gevraagd zich politiek in te zetten 
voor 50PLUS heb ik contact opgenomen met Jan Nagel. Na een persoonlijk gesprek lid geworden van 
50PLUS. In daarop volgend gesprek met Jan Nagel werd mij gevraagd voorzitter te worden van de 
afdeling 50PLUS Zeeland, om in deze hoedanigheid een afdelingsbestuur op te richten, de campagne 
naar de Provinciale Staten verkiezingen in 2011 te organiseren en te leiden. Na een korte en 
intensieve campagne werd de veel belovende eindstreep in Zeeland net niet gehaald. Teleurgesteld 
maar zeker niet uit het veld geslagen ben ik als voorzitter samen het bestuur in Zeeland aan de slag 
gegaan om 50PLUS in Zeeland verder op de kaart te zetten. Wij hebben ons, het campagneteam, 
provinciaal afdelingsbestuur en mijzelf als lijsttrekker vastberaden ingezet om de Provinciale 
Statenverkiezingen in Zeeland van maart 2015 tot een succes te maken. Het resultaat één zetel in de 
Provinciale Staten van Zeeland met als kanttekening op een haar na, twee zetels.  Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen heb ik me intensief bezig gehouden om ook bij deze verkiezingen 
successen te scoren. Uiteraard met grote inzet van de Statenfractie, de bestuur afdeling Zeeland en 
de lokale kandidaten scoorden we in Terneuzen met één zetel binnen de gemeenteraad te komen en 
in Vlissingen zelfs met twee zetels en een wethouderspost. 50PLUS staat in Zeeland dus op de kaart. 
Niet dat we nu achterover kunnen leunen, we werken nu aan de uitdaging in meerdere plaatsen in 
Zeeland aan de slag te kunnen. Middelburg, Goes en Schouwen-Duiveland staan op ons verlanglijstje 
door te breken. De Tweede Kamerverkiezingen kan hierbij als belangrijke springplank dienen. Een 
Zeeuws Tweede Kamerlid zal hierbij een belangrijke voortrekker zijn.  
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 Fractie Provinciale Staten Zeeland 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstonden mijn politieke ambities.  
Via bestuursfuncties van o.a. een speeltuinvereniging, voorzitter van diverse werkgroepen en 
wijkcomités in Vlissingen raakte ik steeds meer maatschappelijk betrokken en maakte kennis met de 
lokale politiek. In dezelfde zeventiger jaren werd ik lid van de PvdA en bleef dit tot half 2009.  
Binnen de lokale afdeling van de PvdA heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. Bij verschillende 
gemeenteraadsverkiezingen die volgden ben ik kandidaat geweest maar op eigen verzoek nooit op 
een verkiesbare plaats. Op dat moment kon ik mijn werk in het bedrijfsleven niet plooien met mijn 
politieke ambities. Na mijn VUT in 2007 was het tijd voor een nieuwe uitdaging, was het tijd om mijn 
politieke ambities op te pakken. Met als eerder beschreven resultaat. 
 
Tot slot rest een inkijk in mijn werkzame leven.  
Van origine ben ik scheepswerktuigkundige en heb in die hoedanigheid ruim zeven jaar gevaren op 
de grote handelsvaart. Afwisselend op vrachtschepen als ook op passagiersschepen. Na mijn huwelijk 
en de komst van het eerste kind heb ik het zeemansleven vaarwel gezegd.  Gevolgd door diverse 
functies in het Zeeuwse bedrijfsleven voornamelijk haven en scheepvaart gerelateerd. De laatste 
twaalf jaar directeur van een scheepvaartagentschap. Tussentijds heb ik opleidingen gevolgd in 
haven- en vervoerstechnologie, milieutechniek, milieubeheer, bedrijfsinterne milieuzorg en 
zorgsystemen arbeidsomstandigheden.  
Na het bereiken op 58 jarige leeftijd van de VUT heb ik me nog een aantal jaren ingezet voor de 
promotie van de Zeeuwse havens in de Zeeuwse Port Promotion Council (ZPPC). In deze freelance 
functie werd wereldwijd deelgenomen aan beurzen, waaronder Amsterdam, Parijs, Munchen, Oslo, 
Piraeus en Sao Paulo. 
Door mijn technische en praktische opleiding wordt zowel in het bedrijfsleven als politieke carrière 
gekenmerkt door oplossingsgericht denken en handelen, het creëren van mogelijkheden en zeker 
niet te denken in onmogelijkheden, zonder daarbij het menselijke en maatschappelijke uit het oog te 
verliezen. Eenmaal op stoom ga ik gestaag op het doel af. Hiervoor verwijs ik naar mijn 
arbeidsverleden, werkervaring, mijn bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen in het 
bijgevoegde curriculum vitae.  
 
Binnen 50PLUS heb ik de eerste kaderopleiding gevolgd en met succes afgerond. Deze opleiding heb 
ik ervaren als een goede voorbereiding op mijn huidige politieke loopbaan binnen 50PLUS. De laatste 
jaren heb ik me met succes kandidaat gesteld voor Provinciale Staten Verkiezingen, inmiddels ben ik 
als Zeeuws Statenlid bezig aan mijn tweede termijn. Verder stond ik op de lijst voor de Tweede 
Kamer als ook van de Eerste Kamer.  
 
Mijn ambitie en inzet is bij de Tweede Kamer Verkiezingen van maart 2021 op een verkiesbare plaats 
te komen om mij te kunnen inzetten en profileren als 50PLUS volksvertegenwoordiger.  
 
Ondanks mijn leeftijd, inherent aan de 50PLUS partij, ben ik lichamelijk als geestelijk fit en strijdbaar 
om 50PLUS te vertegenwoordigen en de 50PLUS idealen uit te dragen en te verdedigen in het 
parlement.  
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Willem Willemse 
50PLUS Statenlid Provincie Zeeland 
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Personalia 
Naam Willemse, Willem 
Adres xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Woonplaats Vlissingen 
Postcode xxxxxxx 
Telefoonnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Geboortedatum en plaats 9 maart 1949, Vlissingen 
Burgerlijke staat Gehuwd / 2 Kinderen / 5 kleinkinderen 

 
Arbeidsverleden en werkervaring 
2015 – heden 50PLUS Statenlid Provinciale Staten Zeeland 
2012 - 2015 Projectcoördinator (parttime), Stichting Droom, Vlissingen 
2010 - 2012 Re-integratie coach (parttime), Stichting Droom, Vlissingen. 
2007 - 2011 Promotie-adviseur (parttime), Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) 
2007 - 2014 VUT 
1997 - 2007 Directeur, S.T.T. Agencies BV, Vlissingen. 
1996 - 1997 Veiligheid & Milieucoördinator, Hoechst Holland NV. Vlissingen. 
1995 - 1996 Adviseur milieu & arbozorg, Advies & Onderzoek Oosterhout BV. te Oosterhout 
1992 - 1995 Consultant Logistiek, Survey, Expertise & Consult bureau te Vlissingen. 
1975 - 1992 Manager commerciële dienstverlening scheepvaart. Deka Rhenus BV. Vlissingen. 
1974 - 1975 Hoofd-Scheepswerktuigkundige, Remeeus Beheer BV. Scheveningen/Vlissingen. 
1973 - 1974 Proces-operator, Hoechst Holland NV., Vlissingen. 
1968 - 1973 Scheepswerktuigkundige, Holland America Line, Rotterdam. 

 

Opleidingen & cursussen 
2014 - Kaderopleiding en mediatraining 50PLUS. 
2008 - Energieprestatieadvies Woningen, EPA-W, Opleidingsinstituut Adviesbureau de Freitas, 

Energie & Milieu, Amstelveen. 
1995 - Specialist Bedrijfsinterne Milieuzorg en Zorgsystemen Arbeidsomstandigheden, 

Zeeland Studiecentrum te Aardenburg. 
1995 - Milieutechniek en beheer, Hogeschool Zeeland te Vlissingen. 
1994 - Café bedrijf, Onderwijscentrum horeca, SHV diploma 
1991 - Haven en vervoerstechnologie, Maritiem Instituut, Vlissingen. 
1982 - Persoonlijk beschermingsmiddelen chemicaliën 
1973 - Scheepswerktuigkundige, Hogere Zeevaartschool te Vlissingen. 
1968 - Scheepswerktuigkundige, MBO scheepswerktuigkunde Middelburg. 

 
Bestuurlijke en maatschappelijke kennis en ervaring 
Bestuurslid, Secretaris Speeltuinvereniging 
Bestuurslid, Voorzitter Wijkcomité Binnenstad 
Bestuurslid, Opbouwwerk Vlissingen 
Bestuurslid, Voorzitter Werkgroep Gravenstraat Noord. 
Bestuurslid, Sociaal Cultureel werk Vlissingen. 
Bestuurslid, algemeen bestuur PvdA Vlissingen, o.a. penningmeester 
Interim Voorzitter “Vrienden van de Piek”, muziekpodium voor jongeren 
Lid Ondernemingsraad, Deka Transport BV, Vlissingen/Rotterdam. 
Deelname aan diverse werkgroepen, o.a. Gemeentelijk Milieubeleidsplan, Gemeentelijk diensten 
centrum (GDC) in het kader van de sociale vernieuwing 
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Politieke ervaring 
1978 – 2009, Partij van de Arbeid, diverse bestuursfuncties binnen de lokale politiek Vlissingen. 
2010 – 2015, Voorzitter 50PLUS Zeeland. 
2011, 2015 en 2019, Lijsttrekker 50PLUS PS verkiezingen. 
2017, 50PLUS Kandidaat 2e Kamerverkiezingen. 
2019, 50PLUS Kandidaat 1e Kamerverkiezingen 
2015 tot heden, 50PLUS Statenlid Provincie Zeeland 
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