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Fenneke van der Vegte beoogd wethouder voor Leusden

De fractie van GroenLinks-PvdA in Leusden draagt, met instemming van de 
coalitiepartners CDA en VVD, Fenneke van der Vegte aan de gemeenteraad voor, om 
als wethouder plaats te nemen in het college van Leusden. Van der Vegte neemt in 
september de dan vrijgekomen wethouderszetel over van Erik van Beurden. 
De gemeenteraad moet nog met de benoeming instemmen. Tot september oriënteert 
Van der Vegte zich alvast op de lopende dossiers.  

Fenneke van der Vegte (1981), nu werkzaam als strategisch adviseur stad en ontwikkeling 
bij de gemeente Amersfoort, is sinds 2018 lid van de gemeenteraad voor de fractie van 
GroenLinks-PvdA. “Ik zie er naar uit om straks in de rol van wethouder mijn bijdrage te 
kunnen leveren aan de uitdagingen waarvoor onze gemeente zich gesteld ziet. Onder 
andere op het gebied van de energietransitie, de woningbouwopgave en de vraagstukken 
binnen het sociaal domein”, aldus Van der Vegte  

De wethouders van de andere coalitiepartijen, Wim Vos (CDA) en Patrick Kiel (VVD), zijn blij 
met de voordracht en zien in Fenneke van der Vegte een goede kandidaat om samen met 
hen de ambitie voor een sociaal, duurzaam en solide Leusden af te kunnen ronden tot aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad van Leusden, Marcel 
Sturkenboom, laat weten dat de fractie niet lang na heeft hoeven denken over de opvolging 
van Erik van Beurden. "We hebben direct met de voltallige fractie de mogelijkheden voor 
opvolging op een rij gezet. Er was niet veel discussie voor nodig om Fenneke van der Vegte 
met een unaniem besluit voor te dragen. Dat hebben we zorgvuldig met ons eigen bestuur 
en de coalitiepartners besproken. Fenneke heeft veel beleidservaring en is er klaar voor. Zij 
is de juiste kandidaat waar Leusden van kan profiteren."

Noot aan de redactie: 
bijgevoegde foto mag vrij van rechten worden gebruikt voor publicatie met vermelding van 
de fotograaf Daan Noordhuizen.
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