Henk Brouwer
Universitair volgde ik enige leergangen op het gebied van
verkeerslawaai; stedenbouwkunde en stadsvernieuwing aan de T.H. Delft.
Een management cursus voor directeuren gemeentewerken aan de
Bestuursacademie Oost Nederland. Bij mijn functie hoorde in der tijd ook
de functie commandant van de Brandweer. Daarbij haalde ik diverse
modules t.b.v. de uitoefening van de functie. Mijn vakanties breng ik
vaak in het buitenland door en zo ontstond mede mijn kennis en
vaardigheid in //Engels, Duits, Frans //en //Scandinavische talen.
WERKERVARING : van 1975 tot heden
Werkgever:: Gemeente Midden Drenthe
Na reorganisatie/ herindeling gemeenten boven formatie geplaatst
Werkgever: Gemeente Westerbork
Functie:
- Hoofdafdeling gemeentewerken, ongeveer 23 medewerkers
- Commandant brandweer,ongeveer 26 vrijwilligers
Verantwoordelijk voor:
- Het management van de afdeling alsmede de leiding van het brandweercorps.
- De eindverantwoording voor de beleidsadvisering aan het college.
- Het beheer en onderhoud van alle gemeentelijke eigendommen.
Werkgever:: Gemeente Schagen
Functie:
- Chef afdeling stedenbouw, ongeveer 3 medewerkers
- Acquisiteur grondbedrijf
Verantwoordelijk voor:
- De beleidsadvisering ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
- Ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen en plannen voor
stadsvernieuwing.
- Acquisitie en promotie van de gemeente bij het midden- en kleinbedrijf
- Grondverkoop bedrijventerreinen
Werkgever: Gemeente Scheemda
Functie:
- Startfunctie Ambtenaar bouwtoezicht na twee jaar promotie tot
Waarnemend directeur gemeentewerken ongeveer 25 medewerkers

Verantwoordelijk voor:
- De uitvoering van bestemmingsplannen en weg reconstructies
- Het beheer en onderhoud van wegen en rioleringen.
VRIJE TIJD
Activiteiten:
- Muziek, zowel passief als actief als saxofonist in diverse Big Bands
zoals Emmen, Beesterzwaag, Leek of Appingedam en combo's
- Bijenhouderij/imkerij
Andere activiteiten van de laatste jaren:
- bestuurslid (penningmeester)Ver. Dorpsbelangen Zwiggelte
- Projectleider voor het project "Dorp in 't Groen" te Zwiggelte
- Bestuurslid IJs vereniging Rijlust Zwiggelte
- Rayonhoofd Midden-Drenthe Tocht (K.N.S.B.)
- Bestuurslid (secretaris)project Drents Goed Streekproducten
- Bestuurslid (secretaris) Stichting Boeren Heerlijkheid
- Bestuurslid (secreatris) bijenver. Westerbork
Muziek heeft altijd een grote plaats in mijn leven ingenomen. Op 17 jarige leeftijd begint
het met lessen saxofoon. Eerst privé gedurende twee jaar. Dan naar muziekschool in
Assen voor drie jaar. Eerste orkest is de Harmonie kapel in Zuidbroek.
Vanaf 1980 In Noord Holland gespeeld in de bigband 4 ,O? Clock Jump de Northland big
band en de Hoornse big band. Van af 1987 In Hoogeveen gespeeld bij het oude stijl orkest
The Magnolians. Daarnaast in Combo Blue Skies te Westerbork. Voorts gespeeld
in big band Noordenveld en bigband Zuidwolde (Gr).
Vanaf 2000 Gespeeld eerste tenor in de Big Band Emmen.
Optredens verzorgd in Duitsland met een professioneel duits orkest te Nordhorn, dat een
zanger, in de Frank Sinatra stijl, begeleidde. Het saxofoon kwartet Bachger met leden van
de big band Emmen en het combo Jazz Relief. Vanaf 2005 Tenorist en of baritonist in Big
Band Winsum. Tenorist in saxofoon quintet Opus 5. In 2008 Tenorist en klarinettist in
begeleidingsorkest voor Musical van GOOV de Copacabana van Manilow. In 2010
klarinettist altsaxofonist in begeleidingsorkest voor Musical van GOOV de Drie Musketiers.
Tevens invaller voor diverse big bands. Door verschillende bezettingen kan ik spelen op de
volgende instrumenten Alt sax; Tenor sax; Bariton sax. Om het rijtje compleet te maken
hoort daar ook de Klarinet bij.
Mijn belangstelling voor politiek was er altijd, want ik had er
ambtshalve mee te maken en ik heb veel kanten van die politiek
meegemaakt. De laatste tien jaar nader betrokken bij de partij
Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. Omdat deze partij een
onafhankelijke, open en duidelijke politiek voert, ben ik daar helemaal
thuis. De laatste vier jaar heb ik als commissielid Ruimte en Groen mee
kunnen doen en het werk binnen deze fractie is bijzonder plezierig.
Daarom wil ik deze verkiezingen ook weer graag meedoen.

