Ik ben Wilma Ijzerman, 64 jaar en woon op de Nieuwemeerdijk te Badhoevedorp.
Mijn gezin bestaat uit mijn echtgenoot, 4 kinderen, 10 kleinkinderen, twee en af en toe drie honden.
Ik heb bij de Hogeschool van Amsterdam de opleiding Commerciele Economie gevolgd en in
Maastricht de opleiding Scientific illustrator.
Mijn werkgevers waren KLM offshore ( EHBO voor Booreilanden) de coordinatie gedaan, bij
evacueren van patienten van booreilanden naar ziekenhuizen. AMC en VUmc waar ik o.a
als officemanager heb gewerkt voor circa 20 personeelsleden en 1 professor. En ik heb 22 jaar als
compositietekenaar bij de politie gewerkt.
Ik werk nu als vrijwilliger op de SEH van het VUmc 1 𝑎 2 dagen in de week en werk als
wetenschappelijk tekenaar voor mijn eigen bedrijf.
Mijn hobby’s zijn fitnes, lezen, tekenen en schilderen.
Mijn interesse om bestuurslid te worden voor de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp komt voort uit
mijn eerdere acties via de Vrouwenvereniging Badhoevedorp( ik maakte het maandblad 2 jaar) waar
ik mij heb ingezet om buslijn 145 te behouden in Badhoevedorp. Ik heb flyers gemaakte en
rondgedeeld in het dorp en heb in Hoofddorp bij de Raad gepleit om het behoud van bus 145 en 2 x
gepleit in Amsterdam voor de Raad. We hebben in ieder geval nu een goed lopende bus verbinding
naar Schiphol-Noord en de nachtbus rijdt weer. Het is niet voor niets geweest. Maar er is nog veel
werk te verrichten met de vernieuwing van het dorpshart, groenvoorziening en openbare orde. Ik wil
mij graag hiervoor inzetten.

Rinske van Raalte
45 jaar, moeder van twee kinderen van 21 en 18
Bewoner van Badhoevedorp sinds begin 2016

Werkzaam als administratieconsulent en kwaliteitsadviseur in o.a. de zorgsector
Student Sociaal Juridische Dienstverlening
Ik ben maatschappelijk gedreven, geloof in de kracht van samenwerking en het
bundelen van individuele kwaliteiten.
Als nieuwe bewoner van een “oude wijk” wil ik mij sterk maken voor een groen
Badhoevedorp waar het aangenaam wonen is.
Ik hoop hier als bestuurslid van de VDB een nuttige bijdrage aan te kunnen leveren!

Huib van Kollenburg, 68 en wonende in de Geraniumlaan in Badhoevedorp
Getrouwd, 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Wij wonen ruim 30 jaar in Badhoevedorp.
Werkzame leven: Bedrijfsleider industrie in binnen en buitenland. De laatste 18 jaar in de
ICT dienstverlening waarvan 14 jaar als accountmanager voor de centrale overheid.
Helaas met pensioen en doe nog advieswerk. Blijf graag actief en kijk met belangstelling
naar de kansen die er liggen om Badhoevedorp te verfraaien. Heb deelgenomen aan de
voorgaande participatie pogingen onder Michel Bezuijen en totdat de participatie structuur
werd gewijzigd onder Derk Reneman. Er ligt een gemeenschappelijk belang voor bewoners,
ondernemers en winkeliers om van het centrumgebied iets te maken waar mensen graag
vertoeven. Uiteindelijk gaat het toekomstig gedrag van de bewoners bepalen of het
centrum een succes wordt. Zij zijn de sleutel.
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