
Ik ben Dieta Praamstra - Bos en sinds 1980 

getrouwd met Hielke Praamstra. We wonen sinds 

1981 in Haren en we hebben samen drie kinderen

drie schoonkinderen en drie kleindochters. 

In het dagelijks leven werk ik sinds 1992 bij de 

thuiszorg.  

Sinds begin jaren 90 ben ik actief binnen de 

politiek. Eerst heb ik een tijdje in de 

propagandacommissie gezeten van wat toen nog 

het GPV was. Eind jaren 90 ben ik in de 

steunfractie gekomen.  

Toen Theo Berends in 2006 in de raad kwam werd 

ik vervangend commissielid. Ook zat ik van 2006 

tot 2009 in de rekenkamer. Ik ben ook nog een 

tijdje lid geweest van de commissie bestuurlijke 

vernieuwing maar die is in 2008 opgeheven.

Als vervangend commissielid ben ik alle 

vergaderingen aanwezig geweest om goed op de 

hoogte te blijven van wat er allemaal speelt. Ook 

om ervaring op te doen voor het geval  Theo zou uitvallen. Dat dit nog zo goed van pas zou komen 

kon ik toen nog niet weten. 

Maar zoals bekend zijn we in februari 

fractievoorzitter geworden en zo kwam al de vergaarde kennis goed van pas.

Nu sta ik op de tweede plaats achter Theo en we hopen er na de verkiezingen met twee zetels in de 

raad te komen. En als we dan ook nog in de coalitie stappen en dan z

kunnen Pieter en ik samen de raad in.

Mijn motivatie om in de raad te zitten is dat ik dan ook echt betrokken ben bij de gemeentepolitiek 

en zo van heel dicht bij wat voor de Harense bevolking kan doen.

Ik wil we met name inzetten om het omzien naar elkaar te bevorderen.

Met Gods kracht hoop ik die taak de komen 4 jaar weer te kunnen doen.
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