


Wethouder John van den Hoven

• John van den Hoven (1961).
• Sinds mei 2018 wethouder namens Lokaal Belang. 
• Voorheen werkzaam in de fi nanciële sector. 
• Portefeuille: fi nanciën, MuseumPLUS (het nieuwe 

Schoenenmuseum), centrumontwikkeling / binnen-
stad, openbare werken, sportactiviteiten en -accommo-
daties, cultuur, recreatie en toerisme, evenementen en 
coördinatie Wijkgericht Werken. 

• Belangrijke dossiers in 2020: Schoenenmuseum / 
doorontwikkeling centrum Waalwijk / nieuwe evene-
mentennota / lokaal sportakkoord / fi nanciën.

Begin december 2018 moest wethouder Van den Hoven 
op dringend medisch advies zijn bestuurderswerk tijde-
lijk neerleggen om te kunnen herstellen van een eerder 
auto-ongeval. De andere collegeleden hebben zijn taken 
overgenomen. Naar verwachting zal hij in het eerste 
kwartaal van 2020 zijn werk weer volledig hebben 
opgepakt.





Wethouder Dilek Odabasi-Seker

• Dilek Odabasi-Seker (1972).
• Van 2010 tot 2018 raadslid voor GroenLinksaf, 

sinds mei 2018 wethouder.
• Eerder werkzaam in de fi nanciële sector als fi nancieel 

adviseur en als accountmanager / relatiemanager.
• Portefeuille: coördinatie sociaal domein, jeugdzorg / 

jeugdbeleid, duurzaamheid en energiebesparing, 
milieu, natuur en landschap, afval, onderwijs, 
gezondheidszorg, kinderopvang, migrantenbeleid 
integratie, dierenwelzijn.

• Belangrijkste dossiers in 2020: sociaal domein en 
jeugdzorg / duurzaamheidsbeleid / groenbeleid / 
grootschalige energie-opwek



Wethouder Eric Daandels

• Eric Daandels (1966).
• Sinds oktober 2017 wethouder in Waalwijk. 

Van 2010 tot 2017 wethouder in gemeente Grave en 
van 2002 tot 2010 wethouder in gemeente Bernheze.

• Eerder werkzaam als ondernemer, eigenaar van een 
agrarisch bedrijf (veeteelt en akkerbouw).

• Portefeuille: zorg / Wmo, beheer en onderhoud 
gemeentelijke gebouwen, ruimtelijke ordening, 
vergunningen, monumentaal erfgoed, wonen en 
volkshuisvesting.

• Belangrijkste dossiers in 2020: aanpak armoede 
en eenzaamheid / nieuwbouw Akkerlanen / project 
Bloemenoordfl ats / voldoende haalbare en betaalbare 
woningen en meer maatwerk bij maatschappelijke 
ondersteuning / zorg.



DuurzaamheidsLAB

Geen hondendrol maar kinderlol!



www.waalwijk.nl is in 2019 gemiddeld 2.507 keer per dag bezocht. In totaal werd 
de site 915.237 keer bezocht. 

De vijf meestbezocht pagina’s: 
1. afspraak maken
2. milieustraat
3. Pierwszy meldunek w Holandii 
    (dit is de Poolse versie van de pagina Eerste inschrijving in Nederland)
4. afvalkalender
5. contact. 

Er werd het meest gezocht op de zoekwoorden vacatures, rijbewijs, WOZ, 
leerlingenvervoer en WMO.




