
   

 

 

Mijn naam is Inge Smeets, ik ben 44 jaar en sinds 15 jaar woonachtig in Westbroek, 

Geulle. Ik ben 6 jaar samen met Maud en we zijn beiden werkzaam bij de politie. In 

mijn vrije tijd hou ik van wandelen met mijn hond, kook ik graag en ga ik zo vaak als 

mogelijk naar Oostenrijk om te skiën. 

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Fontys Hogeschool in 

Eindhoven ben ik o.a. werkzaam geweest bij Justitie en Bureau Jeugdzorg. Van 

daaruit heb ik de overstap gemaakt naar de politie, alwaar ik mijn Master of Criminal 

Investigation heb behaald. Bij de politie ben ik werkzaam binnen het Zorg & 

Veiligheidsdomein en ben ik de verbinding tussen de politieorganisatie enerzijds en 

alle externe organisaties betreffende dit domein anderzijds. 

Tijdens mijn hele actieve arbeidsleven heb ik mij met name toegelegd op het sociaal 

domein en wel vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij zijn het opkomen voor 

mensen die het zelf niet kunnen én het beschermen van kwetsbare mensen (en dan 

met name kinderen) altijd mijn drijfveren geweest. Hierdoor heb ik inmiddels een 

groot netwerk opgebouwd binnen onze provincie. 

Afgelopen jaar zijn wij in Geulle hard getroffen door de watersnoodramp. Dat heeft 

voor veel mensen, ook voor mij, de wereld op zijn kop gezet. Tijdens de nasleep van 

deze ramp heb ik, samen met buurtbewoners, mij ingezet voor de buurt en buren. 

Door deze ramp werd meer dan eens duidelijk dat wat voor de overheid of 

gemeente een vanzelfsprekendheid is, dat vaak voor mensen die hulpbehoevend 

zijn, niet zo wordt ervaren. Door wat ons is overkomen, ben ik gaan nadenken over 

wat mijn structurele bijdrage zou kunnen zijn binnen de gemeente Meerssen.  

Ik ben van mening dat ik met mijn jarenlange ervaring binnen het sociaal domein én 

met de opgedane kennis van hoe deze wereld in elkaar zit, het verschil kan maken. 

De focus ligt hierbij voor mij op het anticiperen op vragen van de burger, het zoeken 

naar bruikbare mogelijkheden/oplossingen én mijn energie te richten op de 

onderwerpen die mensen het meest raken. 

 


