
Mijn naam is  Pieter Steenbergen en mijn leeftijd 
is 37 jaar. Ik ben nu twaalf  jaar getrouwd met 
Mirjam, we hebben twee kinderen: een zoon van 
10 jaar en een dochter 6 jaar  

 
Ik ben l id van de ChristenUnie omdat ik op deze 
manier een bijdrage kan leveren aan de 
samenleving.  In 2003 ben ik bestuurslid 
geworden van de ChristenUnie, een aantal jaren 
heb ik de promotie gedaan rond de verkiezingen . 
De laatste vier jaar z it  ik in de steunfract ie en 
ben vervangend raadscommissiel id geworden  

 
Hobby ’s: af en toe wat klussen in hui s, en ik ben 
leider van één van de E- teams van VV Gorecht 
en dus vaak op het voetbalveld te vinden. Laatst gelezen boek is een Alistair 
MacLean: De laatste grens . Mijn favoriete f i lm is Erin Brockovich 

 
Ik werk als verkoper voor een Importeur van landbouwmachines in Bleskensgraaf, 
vlak bij  Rotterdam. Wij importeren vanuit de meeste Europese landen naar 
Nederland. In Nederland hebben we een dealernetwerk die de machines weer 
doorverkoopt naar de eindgebruiker.  Mijn passie is mijn werk, ik heb er  veel lol in  
en doe het met plezier.  
Verder ben ik penningmeester van de GBS de Mikkelhorst .  
 
Waar kunt u zich aan ergeren ? Ergeren is wel een heel groot woord, maar ik stoor 
me wel eens aan mensen die vanaf een zi j l i jn  snel met hun mening en oordeel 
klaar staan zonder dat ze echt van de hoed en de rand weten.  

 
Wat zijn de sterke punten van de gemeente Haren ? Dat het nog een zelfstandige 
gemeente is. Een gemeente die zeer veelzijdig is. Ik denk aan Haren het groenste 
dorp van Nederland, of de strijd om de mooiste dorpskern van Nederland waar 
Haren namens de winkeliers van Nederland een derde plek kreeg.  

 
Wat kan er beter in de gemeente Haren ? Het gesprek met alle partijen bli jven 
aangaan en zoeken naar oplossingen. Of het nu gaat om sport,  zorg ( jong en oud), 
economische ontwikkelingen , jeugd of verkeer.  

 
Wat vindt u het mooiste plekje in de gemeente Haren ? Het mooiste plekje vind ik  
in Appèlbergen tussen het bos en het moeras.  

 
Als ik raadslid zou worden, zou ik me sterk maken voor een duurzame 
samenleving, met de gemeente als voorbeeld. En een schone en voora l veil ige 
leefomgeving.  

 
Wat gaat goed in de gemeenteraad en wat kan beter ? Er gaat veel goed in de 
gemeenteraad de samenwerking  is gezond, vorig jaar was er een periode dat de 
stemming grimmig en op de persoon was, dan kon inderdaad beter.  

 


