
Jessica Segers-Meijer 
 
Mijn naam is Jessica Segers-Meijer, geboren in 1988 en daarmee het jongste raadslid van de 
gemeente Duiven. Ik woon met veel plezier in Groessen, samen met mijn man Niels Meijer. 
  
In mijn vrije tijd ben ik actief voor sportclub Groessen als scheidsrechter contact persoon van 
de handbal afdeling en als lid van de fair-play commissie. Daarnaast speel ik in het weekend 
zelf graag een handbalwedstrijd. 
  
Na mijn studie HBO-Rechten ben ik Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen gaan studeren. Tijdens deze studie heb ik mij gespecialiseerd in notariële vakken, 
zoals erfrecht, huwelijksvermogensrecht en personen & familierecht. 
Inmiddels ben ik werkzaam als notarieel jurist bij Notariskantoor De Kroon in Velp. Daar ben 
ik voornamelijk werkzaam in de familiepraktijk, in het bijzonder de afwikkeling van 
nalatenschappen, advisering over testamenten en levenstestamenten, 
samenlevingscontracten en huwelijksvoorwaarden. 
  
Als betrokken inwoner van de gemeente Duiven vond ik gedurende mijn studie aansluiting 
bij Lokaal Alternatief. Een lokale partij die klaar staat voor de inwoners van haar gemeente. 
Met veel enthousiasme heb ik deelgenomen aan diverse activiteiten, in de aanloop naar de 
verkiezingen. Dankzij de verkregen voorkeursstemmen mag ik met trots zeggen dat ik sinds 
maart 2014 gemeenteraadslid ben voor Lokaal Alternatief. 
Waarom de gemeentepolitiek is mij wel eens gevraagd. Dat is voor mij heel simpel. Hier kan 
ik iets betekenen voor onze maatschappij, voor de mensen die ik op straat tegenkom in onze 
gemeente. In een moeilijke tijd van bezuinigingen en een economische crisis, staan wij 
allemaal voor grote uitdagingen. Deze plek in de politiek is voor mij de plek waar ik iets voor 
anderen kan betekenen. 
  
Namens Lokaal Alternatief ben ik lid van de commissie Burger & Samenleving. Een 
commissie waar vele onderwerpen worden besproken die u allemaal wel eens tegenkomt of 
tegen gaat komen. Uw inbreng daarbij is voor ons heel waardevol. Kom gerust eens langs op 
onze achterbanvergadering en laat uw stem horen. 
 


