
Peter van Seters (72) is opgegroeid in Teteringen, maar inmiddels weer 53 jaar een echte 

Rijenaar. Peter werkte van jongs af aan in de transportsector en is daar eigenlijk nooit mee 

opgehouden. Toen hij na zijn 60ste meer tijd kreeg, is Peter de plaatselijke politiek in gegaan. 

Dat begon met de plannen voor de Margriethal en het zwembad Tropical. Nu is hij doorgegroeid 

tot fractievoorzitter en lijsttrekker van Groen Gilze en Rijen. 

 

Peter zet zich voor de volle 100% in voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en is 

vereerd dat hij de inwoners in de gemeenteraad mag vertegenwoordigen. Peter: “Je krijgt te 

maken met alle zaken die in het dagelijkse leven voorbij komen. Je geeft je ogen en oren goed 

de kost en leert luisteren naar wat er leeft bij de inwoners. Dat verwoord je namens die 

inwoners bij de vergaderingen in het gemeentehuis.” Peter is trots dat hij als lijsttrekker voor 

Groen Gilze en Rijen de kar mag trekken. Peter: “We hebben een gevarieerde lijst met 19 

maatschappelijk zeer betrokken mensen die onze inwoners van dienst gaan zijn. Het is voor mij 

een eer zo’n lijst en partij te mogen leiden.”  

 

Peter gaat zich de komende periode hard maken voor: 

 

● Het beter in balans brengen van natuur, milieu en economie; 

● Het versterken van cultuur en sport in de 4 kernen 

● De basis op orde. Financieel, maar ook goede wegen en straten met extra aandacht 

voor groen. 

● Het behoud van het monumentale gemeentehuis met een eigen ambtelijke organisatie. 

Met ambtenaren die weten wat er leeft in de 4 kernen. De samenwerking met Alphen-

Chaam en Baarle Nassau moet daarom stoppen.  

● Betaalbaar wonen voor jong en oud. 

● Beter waarderen van vrijwilligers, het cement van onze samenleving. Samen met alle 

inwoners van de 4 kernen zorgen dat de leefbaarheid wordt versterkt. 

 

Uitgangspunt voor Peter is dat we de wereld mooier doorgeven aan de volgende generatie. 

Peter van Seters: “Alleen samen maken we er een mooiere gemeente van.” 

 

Vragen aan Peter of wil je dat Peter een keer op de koffie komt? Mail peter@groengilzerijen.nl 
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