
Kies een liberale Drent 
in het parlement
Drenthe telt niet mee. Alles draait om de Randstad. Ze weten in Den Haag niet wat er 
speelt in Drenthe. “Dat zijn maar een paar meningen die ik hoor wanneer ik vertel dat 
ik bij de komende verkiezingen wil proberen om voor de VVD in de Tweede Kamer te 
komen”, aldus Mark Strolenberg. “Opmerkingen die mij nog meer motiveren om daar 
mijn best voor te doen.”
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       Meer banen om jongeren te trekken 
Qua werkgelegenheid moeten we breed denken, zo vindt Mark. 
“Ik denk eraan om hoogkwalitatieve maakindustrie hier mogelijk 
te maken. Dat levert veel banen op en is goed in te passen 
in het ruimtelijke Drenthe. Als krimp ontstaat moeten winkels, 
ziekenhuizen en andere bedrijven sluiten. Want geen klanten, 
betekent geen omzet en dus geen bestaansrecht.”

       Iedereen een huis 
Om nieuwe mensen te verwelkomen, onze kinderen hier te 
houden en iedereen te kunnen voorzien van een fijn huis, is het 
belangrijk dat er meer woningen worden gebouwd, zo meent 
Mark. “Ik wil uitzoeken waar die het beste kunnen komen, in 
overleg met alle belangrijke partijen zoals provincie en gemeenten. 
Want verbinding leggen en verschillende schakels bij elkaar 
brengen, is waar ik goed in ben.”

Mark (41) staat op plek 38 van de kandidaatlijst voor de VVD. En hoopt op 17 maart als kamerlid gekozen te worden in Den Haag. “Want 
ik wil ervoor zorgen dat Drenthe beter onder de aandacht wordt gebracht in Den Haag. Het is, na het vertrek van Erik Ziengs, tijd voor 
een nieuwe liberale Drent in het parlement!”

Dit is wat ik in Den Haag wil bereiken:

       Ik ga mijn stinkende best doen! 
Het moge duidelijk zijn. Mark wil dat dingen 
veranderen, ten gunste van Drenthe en Drenten. 
“Als afgevaardigde van mijn provincie en de VVD 
wil ik me honderd procent inzetten voor een beter 
overheidsbeleid, waar Drenthe de vruchten van 
plukt. Ik beloof dat ik mijn stinkende best ga 
doen als ik op 17 maart wordt gekozen in de 
Tweede Kamer.”

       Digitalisering op de agenda zetten 
“De digitalisering staat hoog op mijn agenda, want daar liggen 
enorme kansen. Bij Zondag op Lubach bleek dat ik het enige 
kandidaat-kamerlid ben dat dat op zijn lijstje heeft staan.”

       Bredere en snellere wegen 
Zeker sinds het thuiswerken, is afstand van minder belang. 
“Daarom moeten we blijven strijden om een goede bereikbaarheid 
van Drenthe. Zowel via het spoor als over de weg. Ik wil mijn best 
doen voor een snellere treinverbinding naar de Randstad. Maar 
ook voor verbreding van snelwegen, waar je weer gewoon 130 
mag rijden.”

Meer weten? kijk op mijn website!
markstrolenberg.nl



Maak kennis
met Mark
Mark Strolenberg werd geboren in 1979 in Hoogeveen. Zijn vader 
verdiende de kost als leraar op een basisschool en zijn moeder was 
tandartsassistente. Samen met zijn broertje had de rustige Mark een fijne 
jeugd. Omdat hij dacht dat hij boekhouder wilde worden, besloot Mark 
naar de meao te gaan.

Tien vragen
aan Mark

Lijst 1 #38 Mark Strolenberg

Verslaafd aan?
Praten

Hekel aan?
Liegen

Lievelingseten?
Lasagne

Drank of drugs?
Drank (speciaal bier)

Favo outfit?
Spijkerbroek met t-shirt

Welke auto rijd je?
VW Golf

Liever verliezen of 
vals spelen?
Liever valsspelen

Vakantieland?
Italië

Spijt van?
Niet zoveel dingen

Spreek je Drents?
Ik ga het niet proberen, 
maar ik kan wel wat 
woorden

“Een grote vergissing”, lacht de Hoogevener. “Ik heb hem niet helemaal afgemaakt, 
mijn hart lag bij het toen opkomende internet. Dat was de tijd dat je nog inbelde 
met een modem, maar ik zag de kansen van dit medium al snel.” Samen met een 
vriend besloot Mark een internet/ICT-bedrijf te starten dat websites bouwde voor 
ondernemers. “Dat liep goed”, lacht Mark. “We bouwden vele honderden websites 
en ik werd zelfs nog genomineerd voor de Jonge Ondernemersprijs. Een mooie tijd, 
waar ik met veel plezier aan terugdenk.” 

Waterschap
Mark leerde Miranda kennen en trouwde met haar. Twee dochters maakten het 
gezin compleet. Mark zat in die tijd veel op het water en had grote interesse in 
zaken als de Deltawerken. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij met 3.000 
voorkeursstemmen werd verkozen in het bestuur van Waterschap Reest & Wieden. 
Als 25-jarige was hij indertijd de jongste waterschapsbestuurder van Nederland. In 
diezelfde periode kwam ook Ewout Klok aan zijn deur om eens een balletje op te 
gooien. “Ewout was toen beoogd lijsttrekker van de VVD in Hoogeveen en vroeg 
zich af of de politiek niet wat voor mij was. Ik was een jonge ondernemer en had 
een hekel aan regeltjes en belasting betalen. Daarbij was ik erg van het bieden van 
kansen aan iedereen en het uitgaan van je eigen verantwoordelijkheid. De VVD paste 
dus goed bij me, al had ik dat niet van thuis meegekregen. Mijn vader was zelfs 
vakbondsman, maar thuis werd er uit principe nooit over politie gepraat.” 

Privé 
Mark verkocht zijn bedrijf in 2002 en kwam in 2008 in de VVD-fractie van 
Hoogeveen. Hij werd zelfs raadslid van het jaar in 2013. Mark deed verschillende 
cursussen en trainingen en maakte de overstap naar de Rendo, die inmiddels ENGIE 
Energie als naam heeft. Daar is hij nog steeds verantwoordelijk voor de digitale 
ontwikkelingen binnen het bedrijf. Twee jaar geleden scheidde Mark van zijn vrouw. 
“Na heel veel jaar kwam ik er achter wie ik ben en wat ik wil”, vertelt hij. “Dat was 
heel bizar om mee te maken, maar er kwam gewoon ruimte voor een ander gevoel. 
Uiteindelijk ben ik heel blij met de stappen die ik gezet heb. Gelukkig is Miranda mijn 
beste vriendin geworden en loopt alles heel fijn.” 

Vooruitblik
Mark heeft veel zin in zijn avontuur in Den Haag en bereidt zich ook al goed voor. Hij 
liep mee met Erik Ziengs en heeft zelfs al naar appartementen in Den Haag gekeken. 
Daar wil hij drie dagen doordeweeks verblijven. De andere dagen wil hij veelal in 
Hoogeveen zijn. Zijn baan bij ENGIE Energie zegt Mark vanzelfsprekend op als hij 
wordt gekozen. “Mijn kansen om in de Tweede kamer gekozen te worden, schat ik 
gemiddeld in, maar ik hoop dat het lukt. Het is tijd voor nieuw elan in Den Haag, een 
frisse blik en veel energie. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging, laten 
we hopen dat het goed komt!” 



Facebook live
Dinsdag 16 maart 2021
20:00 uur
facebook.com/vvddrenthe

Ga met Mark
in gesprek

Ik ben bereikbaar, ook na de verkiezingen

       vraag@markstrolenberg.nl
       0624132784
       markstrolenberg.nl


