Jury Groene Inspiratieprijs Veere 2018
Adriaan Wisse MSc., BSc. (juryvoorzitter)

Adriaan Wisse, 33 jaar, afgestudeerd Wageninger, Dierwetenschappen en Bedrijfseconomie.
Vertegenwoordigt de Federatie Ondernemersverenigingen Veere in de jury en is sinds 2017
voorzitter van de jury. Heeft na vier jaar internationaal werk nu zijn eigen bedrijf, Camping
Weltevreden in Zoutelande.
“Werken kan ik overal, als ik maar buiten ben. De uitdaging om steeds te vernieuwen en vooruit te
lopen geeft me veel voldoening in mijn dagelijkse werk. Motivatie om het elke dag beter te doen en
vooral groener. Belangrijk is dat we die ondernemers vinden die zich lekker voelen in het onbekende.
Hun kennis en inzicht zijn cruciaal voor de omslag naar een andere samenleving. De Groene
Inspiratieprijs Veere is een prijs om duurzaamheid en groen denken concreet te benoemen.”

Ingrid de Vries (jurylid)

Ingrid de Vries, werkzaam als docent en adviseur “circulaire economie” bij de HZ University of
Applied Sciences en de Erasmus Universiteit. Geboren en getogen in Koudekerke, heeft 17 jaar in
Rotterdam gewoond, en is in 2008 teruggekeerd naar haar Zeeuwse roots.
“Het wordt steeds duidelijker dat we onze huidige economie, gericht op ongelimiteerde groei en
winstmaximalisatie, moeten ombuigen naar een systeem welke opereert vanuit de grenzen van de
aarde, gericht op het welzijn van mensen. Ik word enorm blij van de lokale initiatieven die ik als jurylid
tegenkom; deze enthousiaste ondernemers geven tezamen gestalte aan deze nieuwe economie!”

Han Reijnhoudt (jurylid)

Han Reijnhoudt, geboren en getogen in Westkapelle, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
(grondzaken) bij Gemeente Veere. Houdt zich o.a. bezig met de verkoop van bouwkavels in de
energie neutrale wijken Nimmerdor te Grijpskerke en herontwikkeling Singelgebied te Domburg.
Vertegenwoordigt sinds 2018 de gemeentelijke organisatie in de jury.
“Verduurzamen van onze aarde heeft mijn interesse. Dat is een ruim begrip en hoe maak je dat
concreet? Ik heb dan ook grote waardering voor pioniers die niet afwachten maar zelf initiatieven
nemen en laten zien hoe dat kan. De Groene Inspiratieprijs Veere stimuleert dit. Ik kan zelf een
bijdrage leveren aan kennisuitwisseling door het samen brengen van ondernemers. Op deze manier
lever ik een bijdrage om duurzaamheid in onze gemeente naar een hoger niveau te tillen.”

Timko Lokerse (jurylid)

Peter Meijs (jurylid)

Peter Meijs is lid van de Fractie PvdA/Groen Links in de gemeenteraad Veere.
“Veel ondernemers in Veere willen hun steentje aan het duurzaamheidsvraagstuk bijdrage, maar
weten niet goed waar te beginnen. Goede voorbeelden van collega-ondernemers helpen dan om een
start te kunnen maken. Dat motiveert mij om zitting te nemen in de jury en het
duurzaamheidsprobleem te helpen oplossen. Het gaat immers niet alleen om techniek en geld maar
ook om bewustwording en inspiratie. Met elkaar kunnen we het verschil maken voor Veere.”

