
 

 

Wie is Jelte Zondervan?  

Ik ben een echte Breukelaar. Geboren in Amsterdam woon ik al vanaf mijn 3e jaar in het 

mooie dorp Breukelen in de gemeente Stichtse Vecht. In Breukelen ben ik opgegroeid, 

heb daar op school gezeten, gewerkt, gesport en mij ondergedompeld in het 

verenigingsleven. Trots ben ik op dit dorp waar ik samen met mijn vrouw en onze (klein) 

kinderen met veel plezier woon. Ik houd van muziek en het creatief proces. En vooral ik 

houd van mensen! 

Wat doe ik op dit moment? 

Ik doe heel veel in mijn leven. Ik ben nu met prepensioen. Dit na een mooie en intensieve 

loopbaan als projectleider recherche bij de politie in Amsterdam. Waarvan de laatste 10 

jaar bij het programmamanagement waar ik veel ervaring heb opgedaan in re-integratie 

van werkelozen bij de integrale aanpak van de veelplegers. 

Stil zitten kan ik niet. Mijn grote hobby is muziek maken. Ik speel als trombonist in een 

Orkest en een Dixie Streetparade Band. Daarnaast probeer ik fit te blijven met tennis, 

fitnes, wandelen en fietsen. 

Ik ben al meer dan 20 jaar bestuurder van diverse verenigingen en Stichtingen. O.a. van 

Orkest SDG en van Stichting Parkpodium Boom & Bosch. Naast het besturen zelf richt ik 

mij graag op het netwerken maar bovenal op de toekomst van de verenigingen c.q. 

Stichting. Waar willen wij heen en waar staan we over 10 jaar.  

Waarom de plaatselijke politiek in? 

Ik heb een opvatting over onze (lokale) samenleving. Hoe ziet die samenleving eruit de 

komende jaren en waar willen wij naar toe. Hoe en met wie wonen en leven wij? Hoe ziet 

onze gemeente eruit in de toekomst. Ik wil niet langs de zijlijn staan en afwachten. Ik wil 

daar een actieve rol in vervullen. 

Er zijn een aantal onderwerpen die mij zeer aanspreken. Komen er voldoende woningen 

en voor wie. Hoe worden ze verdeeld?  Wat doen we met (re) -integratie van mensen met 

achterstand tot de arbeidsmarkt, de mensen zonder werk maar zeker ook onze 

“nieuwkomers” binnen de Stichtse Vecht. Te veel mensen staan nog buiten het 

arbeidsproces. De sociale werkvoorziening staat onder druk. Niemand mag aan de zijlijn 

komen te staan. En natuurlijk sta ik voor een veilige samenleving waar iedereen zich thuis 

voelt.   

Kan ik daar wat aan bijdragen? 

Gezien mijn achtergrond en bestuurlijke ervaring denk ik dat daar zeker een bijdrage aan 

kan leveren. Door vooral duidelijk en transparant te zijn. Ik ben gewend te zeggen wat ik 

doe en te doen wat ik zeg. Ik denk in oplossingen en niet in belemmeringen. Ik houd van 

het creatief proces.  Daarom heb ik mij aangemeld als commissielid en kandidaat raadslid 

voor Stichtse Vecht Beweegt. Een partij die aansluit bij mijn gedachtengoed. Een partij die 

kritisch kijkt naar de besluitvorming binnen onze gemeente.  


