
 

 
Wie is Theo Berends?  
Ik  ben geboren in Gl immen, opgegroeid in 
Onnen en woon (na een korte per iode in 
Groningen)  a l  weer b i jna 20 jaar  met veel  
p lezier  aan het Fel land tussen Haren en Onnen. 
Ik  voel  me dan ook een echte Haren

Wat c i j fers en fe iten:  51 jaar  jong,  25 jaar 

getrouwd, 4 k inderen d ie, zoals  het hoor t ,  

langzamerhand het  huis ver laten om op eigen 

benen te staan.  

 
Waarom in de pol i t iek? 
Ik  ben l id van de Chr is tenUnie omdat  deze part i j  
laat zien dat chr is tenen een pos it ieve b i jdrage 
kunnen leveren aan de samenleving. Socia le 
betrokkenheid,  vei l igheid, duurzaamheid 
stabi l i te i t  zi jn daarbi j  s leute lwoorden. 
Ik  ben a l  jarenlang act ief  part i j l id.  In 2002 ben 
toegetreden tot de s teunfract ie en 
p laatsvervangend raadscommissiel id geworden. 
Voor  de verk iezingen van 2006 
l i js t t rekker en na d ie verk iezingen
fract ievoorzi t ter  geworden. In  februar i  2009
ik  (onverwacht)  wethouder  
Mil ieu,  Spor t  en Verkeer in Haren geworden.
wethouderschap. In  deze funct ie  heb ik  veel kunnen doen voor de Harener  
gemeenschap.   

 
L i js t t rekker? 
Voor  de verk iezingen in 2010 opnieuw 
in Haren.  Di t  doe ik  graag in  de overtu iging dat chr is tenen de smaakmakers van de 
gemeenschap kunnen zi jn  als  we gehoor  geven aan de opdracht  van Jezus om een 
zoutend zout  en een l ichtend l icht te  zi jn!
en het pol i t ieke debat.  

 
Wat v indt  ik  van Haren? 
Haren is  een pracht ige groene gemeente om in
recreëren!  Het  Harense landschap geef t  veel  te genieten:  polders , meren,  bossen,  
beekdalen.  Het  bebouwde gebied 
Di t  a l les  vraagt een weloverwogen beheer!
De gemeente Haren is  enerzi
naar  een betrokken gemeente l i jke organisat ie en 
bestuur .  Anderzi jds is  de gemeente Haren ook 
b l i j ven en zelfbewust  genoeg om 
Nee!  

 
Welke ambit ies heb ik? 
Ik  wi l  me de komende t i jd graag b l i j ven inzet ten voor:

•  soc ia le samenhang:  vanuit  

•  een duurzame samenleving:  de gemeente a ls voorbeeld en st imulator  

•  een schone en vei l ige leefomgeving

•  k lantvr iendel i jke en ef f ic iënte 

•  een evenwicht ige begrot ing: geen luxe,  geen overdreven zuin igheid 

•  goede spor tvoorzieningen d ie voor iedereen bere ikbaar  b l i j ve
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