
	
 
Ik ben Nelleke van Wijk, gehuwd, trotse moeder van een zoon en een dochter, oma van vier 
kleinkinderen. Sinds eind 2017 ben ik tevens de trotse Nederlandse mama van een jong 
Syrisch stel en inmiddels ook oma van een mooi meisje met prachtige donkere ogen. 
Lang geleden heb ik gestudeerd voor klinisch chemisch analist (afgestudeerd in 1973 toen ik 
18 was) en heb ik gewerkt in een ziekenhuis in Den Bosch. Daarna ben ik milieukunde gaan 
studeren. In 1985 werd ik fractiemedewerker van toen nog de PPR. Van 1992 tot 2003 was 
ik statenlid waarvan de laatste 5 jaar fractievoorzitter. Tussen 1980 en 2003 heb ik o.a. nog 
een vrouwengroep in Den Bosch opgericht; de Bossche Milieugroep mee opgericht en een 
uitgebreide vrijwilligersorganisatie op het gebied van duurzaamheid (Lokale Agenda 21) 
begeleid. Ik heb in vele besturen geparticipeerd als secretaris of voorzitter.  
 
In 2003 werd ik in Oisterwijk de eerste raadsgriffier. Dat werk heb ik zeker met veel plezier 
en passie gedaan. In die tijd heb ik Oisterwijk en heel veel mensen in de gemeenschap leren 
kennen. Vanaf 2005 wonen mijn man en ik in Oisterwijk. Na 15 jaar (2018) vond ik dat werk 
wel welletjes en heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, Wijk Geeft Raad. Sindsdien heb ik als 
interim griffier gewerkt en coach ik voornamelijk raadsgriffiers en raadsleden. Ook geef ik 
regelmatig trainingen aan raadsleden. Maar deze werkzaamheden zijn in 2020 grotendeels 
weggevallen. 
Als lid van de Adviesraad wil ik me o.a. inzetten voor het onderdeel inburgering. Als we onze 
vluchtelingen en vergunninghouders sneller laten inburgeren, worden zij, maar ook onze 
maatschappij er beter van. Voorts zal ik me bezig houden op die terreinen waar binnen de 
Adviesraad behoefte aan is. 
Ik vind het erg leuk om nu ook op de inhoud te kunnen adviseren; als raadsgriffier was dat 
alleen op processen en de raadsinstrumenten. 
 
Ik wandel graag, lees graag, ben een echte cultuurfreak, bezoek vaak musea maar ook op 
blues-/rockfestivals kun je me vinden. 
 


