Pieter van Nispen
Ik ben Pieter van Nispen, bouwjaar 1956 , gehuwd en vader van 3 volwassen kinderen,
waarvan een jongen en twee meisjes. Ik woon sinds december 1993 in Duiven.
Ik ben geboren en getogen in 's-Heerenberg, via mijn werk toentertijd bij AVIRA ben ik in
Duiven terecht gekomen. Het grote voordeel was dat ik op de fiets naar mijn werk kon.
Na mijn periode bij AVIRA heb ik een paar jaar als zelfstandig energie adviseur gewerkt.
Ik heb 4 jaar na mijn zelfstandigheid als energieadviseur in loondienst gewerkt bij een bedrijf
in Brabant waar ik me bezighield met biomassa installaties ontwerpen en
energiebesparingsonderzoeken.
Sinds januari 2016 ben ik weer werkzaam als zelfstandig onafhankelijk gecertificeerd
energieadviseur. Ik zit in het energiebesparingsteam van de Groene Allianties de Liemers.
In mijn periode bij AVIRA heb ik de functie van wachtchef en hoofd productie bekleedt.
Daarnaast heb ik een aantal jaren in de OR gezeten. Met name in de periode dat AVIRA
verzelfstandigd werd. Als voorzitter van de OR had ik in die periode (midden jaren 90) veel te
maken met politici die vertegenwoordigd waren in de Regio Arnhem. De perikelen met de
dioxine eisen van AVIRA zorgden ervoor dat ik te maken kreeg met milieugroeperingen als
hoofd productie en voorzitter van de OR.
In mijn vrije tijd ben ik bestuurder bij een judovereniging en een stichting voor wedstrijdjudo
in de Liemers geweest. Verder ben ik bondsraadlid van het district oost Nederland en de
Judobond Nederland geweest. Ik heb in het verleden in de Stichting Kinder Activiteiten
Duiven als secretaris en oprichter gezeten. Het ontbreken van een kindervakantieweek heeft
mij doen besluiten om samen met Jos Thomassen de stichting Kinder Activiteiten Duiven in
het leven te roepen. Na een paar jaar ben ik er mee gestopt, omdat mijn werk als adviseur
dat niet toeliet i.v.m. tijdsgebrek.
Met het verenigingswerk ben ik gestopt omdat dat moeilijk te combineren viel met het
raadswerk. Vanaf 2010 ben ik actief in de gemeentepolitiek voor Lokaal Alternatief, met erg
veel plezier. Mijn aandachtsgebieden zijn milieu en duurzame energie en andere zaken die
met duurzaamheid te maken hebben.
Het onderwerp duurzaamheid en milieu hebben mij er toe gebracht actief te worden in de
lokale politiek om zo een steentje bij te dragen aan een leefbare samenleving.

