
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AFDELING UTRECHT 
KANDIDATEN 

GEMEENTERAAD 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kandidatenboek GR2018 
28 september 2017 

 
 
 
 
 



 
 
 
Utrecht, 28 september 2017  
 
 
 
 

Beste democraat, 
 
Hierbij presenteren wij u het Kandidatenboek,in de wandelgangen ook wel aangeduid als 
“smoelenboek”, van de kandidaten van D66 voor de verkiezingen van de Gemeenteraad van 
Utrecht die op 21 maart 2018 worden gehouden. U vindt in dit boek:
 
1. De lijst van kandidaten in de volgorde van het stemadvies zoals opgesteld door de 
Lijstadviescommissie (LAC).  
2. De totaallijst van verkiesbare en niet-verkiesbare kandidaten op alfabetische volgorde, te 
beginnen bij de door loting verkregen letter ‘O’. 
 
Leden van wie een e-mailadres bekend is krijgen per mail een uitnodiging om hun stem uit te 
brengen via het e-votingsysteem van D66.  
Leden van wie geen e-mailadres bekend is krijgen per post een uitnodiging om per papieren 
stembiljet hun stem uit te brengen. 
 
De uitnodigingen bevatten ook een gedetailleerde steminstructie. 
Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Algemene Verkiezingscomissie (AVC) 
via e-mailadres: avc@d66utrecht.nl. 
 
 
Maak gebruik van uw democratisch stemrecht en stem! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Algemene Verkiezingscommissie van Utrecht 
 
Jan Willem Naphegyi-Schouw 
Jeantine Bethe 
Len Tibben 
 

De e-voting start op 28 september 2017 

De interne verkiezingsperiode eindigt op 11 oktober 2017 23:59 uur  



Kandidatenlijst 

  

# Naam Achternaam voornaam achternaam

2 Jony Ferket O Ferjan Ormeling

3 Anne-Marijke Podt S Huseyin Sari

4 Lars Roodenburg T Eric Terlien

5 Ellen Bijsterbosch Ivo Thonon

6 Susanne Schilderman U Paul van Uum

7 Maarten Koning V Marijne van de Venne

8 Mohammed Saiah Carlos Vrins

9 Corine van Dun W Arjan Wiegman

10 Has Bakker A Xander van Asperen

11 Jelmer Schreuder B Hans Boerkamp

12 Hind Dekker-Abdulaziz Gudo Borger

13 Indra te Ronde G Vivien van Geen

14 Thijs van Reekum H Heine ten Hoeve

15 Imke Verburg J Wiljan de Jong

16 Caspar Lombaers Esselyn Jonk

17 Ralph Peters Manon Julicher

18 Andrea Naphegyi M Gerhard Meeder

19 Frank van Mil

20 Corwin van Schendel

21 Venita Dada-Anthonij

22 Rien van den Hoek

23 Simone Eijsink

24 Daan van de Veerdonk

25 Laura Vervaart

26 Jasper Borgdorff

27 Fatou van de Hoff

28 Jan Joost van der Slik

29 Vincent Luijnenburg

30 André F. Vluggen

31 Willem Goossens

32 Eduard Berentzen

33 Marco Spruit

LIJSTADVIES                                                               

#2 t/m #34                                                                   

(verkiesbare kandidaten)

OVERIGE KANDIDATEN (ONVERKIESBAAR)                 

op basis van loting in alfabetische volgorde 

achternaam O t/m N



VERANTWOORDING LIJSTADVIES  

Op 30 november 2016 stelde de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van D66 Utrecht een 

Lijstadviescommissie (LAC) in die aan de leden advies zou moeten geven over de kandidatenlijst van D66 

Utrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De leden gaven daarbij de LAC de opdracht 

om een advies op te stellen op basis van een individuele lijstvolgorde in plaats van op basis van tranches. 

Tegelijk met het instellingsbesluit besloten de leden dat de LAC uit 3 personen zou bestaan, t.w.: 

• de afdelingsvoorzitter (Roel Masselink) 

• de (dan gekozen) lijsttrekker 

• een derde onafhankelijk en deskundig adviseur, aan te wijzen door het bestuur en te 

presenteren aan de leden in het eerste kwartaal van 2017. 

Op 22 maart 2017 hebben de leden met instemming kennisgenomen van de keuze van het bestuur om 

Bernique Tool, voormalig directeur van het Landelijk Bureau van D66 en lid van de afdeling Utrecht, als 

de onafhankelijk en deskundig adviseur aan de LAC toe te voegen. Met de verkiezing in juni 2017 van 

Klaas Verschuure als lijsttrekker werd de personele bezetting van de LAC compleet. 

Na het sluiten van de kandidaatstellingstermijn voor overige kandidaten op 31 augustus 2018 heeft de 

LAC met alle kandidaten die door de Afdelingsverkiezingscommissie (AVC) als verkiesbare kandidaat 

werden toegelaten één of meerdere gesprekken gevoerd. 

De LAC toont zich verheugd over het grote aantal kandidaten dat D66 Utrecht in de raad wil 

vertegenwoordigen. Allemaal zeer talentvolle en gepassioneerde kandidaten, die zonder uitzondering 

over de kwaliteiten, competenties en potentie beschikken om D66 in de Utrechtse raad te kunnen 

vertegenwoordigen. De LAC heeft dan ook genoten van alle gesprekken die zij heeft gevoerd, maar 

realiseerde tegelijkertijd dat met zoveel talentvolle kandidaten haar taak er niet eenvoudiger op werd. 

De LAC heeft bij het opstellen van het lijstadvies gekeken naar het in haar ogen beste team dat kon 

worden opgesteld. Daarbij heeft de LAC rekening gehouden met een aantal voor haar belangrijke kaders, 

zoals continuïteit en borging van kennis, afgewisseld met ruimte voor nieuw talent.  Ook diversiteit in de 

meest brede zin van het woord, was voor de LAC een belangrijk gegeven. Hierbij speelden elementen als 

aanvullende kennis en achtergronden, verhouding man/vrouw, leeftijd en spreiding over de wijken van 

de stad een rol. Tot slot, heeft de LAC ook vanuit teamrollen en teamsamenstelling gekeken naar de best 

mogelijke combinatie van kandidaten. 

De LAC is ervan overtuigd dat afwegingen die zij maakte, hebben geleid tot een evenwichtige, diverse 

lijst waarin continuïteit en kennis goed is geborgd. De LAC beveelt de door haar opgestelde lijstvolgorde 

dan ook van harte aan bij de leden. 

 

De Lijstadviescommissie. 

Klaas Verschuure 

Roel Masselink 

Bernique Tool 

 



Lijstadvies verkiesbare kandidaten (#2 t/m #34)  



Jony Ferket    
 

Beroep : Projectleider Schoolinfo 
Geb.datum/plaats : 12 april 1986, Leiden 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 2 
 
Functies binnen D66 
Maart 2014 - heden: Gemeenteraadslid 
Augustus 2017 - heden: Fractievoorzitter   

Actuele maatschappelijke functies 
Januari 2017- heden: Lid Maatschappelijke Adviesraad, faculteit Geesteswetenschappen, 
Universiteit Utrecht 
November 2014 - heden: Secretaris Pim de Kuijer Stichting  
   
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Gemeenteraad Utrecht  

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
 

Utrecht. Stad van kansen & initiatief 

Utrecht groeit. In letterlijke en figuurlijke zin. Meer inwoners willen fijn wonen, werken, naar school gaan 

en plezier maken. Ook het initiatief van inwoners groeit. Er zijn prachtige voorbeelden waar 

ondernemend Utrecht het voortouw neemt. Neem de Buurt Mobiel in Overvecht en Zuilen waar 

vrijwilligers in elektrische golfkarren andere buurtbewoners vervoeren. Het Hof van Cartesius waar 

creatieve- en duurzame ondernemers samen groene werkplekken bouwen rondom een publieke 

binnentuin. Of de nieuwe werkplekken voor startups in de Graduate Space in Rijnsweerd waar bedrijven 

en de Hogeschool Utrecht samenwerken. De gemeente heeft de taak om alle vormen van groei in goede 

banen te leiden.  

In de gemeenteraad 

Als raadslid wil ik mij inzetten voor het creëren van kansen voor iedereen en het stimuleren van initiatief 

in de stad. Krijgen alle Utrechters de kans om zich te ontwikkelen, te leren en hun mogelijkheden te 

ontplooien? De afgelopen vier jaar heb ik mij namens de fractie mogen richten op economie en 

innovatie. Op mijn initiatief is er onder andere een actief startupbeleid ontwikkeld, is de minimumleeftijd 

van evenementorganisatoren verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar en worden zzp’ers werkzaam voor de 

gemeente sneller uitbetaald.  

Actief voor D66  

 



Bij D66 voel ik mij thuis. D66’ers gaan uit van de eigen kracht van mensen, schuwen taboes niet en 

durven te twijfelen, en zien onderwijs als sleutel voor persoonlijke groei. Door mijn werk in het onderwijs 

kom ik op veel Utrechtse scholen waar leerlingen leren en voorbereid worden op de toekomst. Als 

raadslid merk ik hoe je verschil kunt maken door toegankelijk te zijn, vragen te stellen en verbindingen te 

maken. Vol energie wil ik nog een periode namens D66 gemeenteraadslid zijn. Lees meer over mij en 

mijn motivatie op www.jonyferket.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jonyferket.nl/


Anne-Marijke Podt  
 

Beroep : Zelfstandig adviseur A Single Step (met name voor organisaties die 
zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking) 
Geb.datum/plaats : 16 januari 1975, Utrecht  
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja  
Plek lijstadvies: 3  
 

Functies binnen D66  
Maart 2017- heden Gemeenteraadslid D66 Utrecht (Portefeuille: Volksgezondheid, Welzijn, Jeugd, 
Diversiteit, Maatschappelijke Opvang, Asiel en Integratie) 
2012-2014 Lid campagnecommissie D66 Utrecht 
2010-2012 Voorzitter Thema afdeling Internationale Zaken/Internationale Samenwerking D66  
2008-2010 Lid Thema afdeling Internationale Zaken/Internationale Samenwerking D66 
 

 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam?  
Gemeenteraad Utrecht   

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

 

Motivatie  

“Bij kunnen dragen aan kansen voor iedereen is het mooiste wat er is.” Dat schreef ik bij mijn 
kandidaatstelling in 2014. De afgelopen jaren heb ik de kans gehad daaraan te werken. Vaak met 
speciale aandacht voor mensen die niet altijd het gevoel hebben dat de stad en de politiek er ook 
voor hen is. Bewoners voor wie meedoen en jezelf zijn in de stad niet vanzelfsprekend is: mensen 
met een beperking, een andere achtergrond, dak- en thuisloze jongeren, vluchtelingen, LHBTIs.  
 
Onze stad wordt er zoveel beter en leuker op als al die verschillende Utrechters meedoen en 
meepraten. En juist D66 is de partij om dat mogelijk te maken – met onze aandacht voor onderwijs, 
talentontwikkeling en kansengelijkheid. Wij zijn niet bang voor verschillen, voor verandering of als 
het soms een beetje schuurt. Wat ons betreft is de stad van iedereen.  
 
Ik heb de afgelopen jaren álles uit mijn raadslidmaatschap willen halen en denk dat ik veel voor 
elkaar heb gekregen: van de plannen voor integratie en preventie van radicalisering, tot het hoog 
op de agenda krijgen van een toegankelijke stad voor mensen met een beperking. Van een aanpak 
voor dak- en thuisloze jongeren tot meer diversiteit in de gemeente en het meepraten van kinderen 
en jongeren in de gemeenteraad. Het is de meest waardevolle, interessantste, soms de vreemdste 
en zeker de leukste rol die ik ooit heb gehad.  
 
Er blijft de komende jaren nog veel te doen: nieuwkomers volwaardig laten meedoen. Zorgen dat 
we het een beetje leuk en gezond houden met elkaar in een steeds drukker wordende stad. Zorgen 

 



we dat mensen het vertrouwen houden in de politiek. Het verder ontwikkelen van de stad met 
behoud van rafelrandjes en diversiteit. Ik wil me er heel graag nog een periode, met zoveel mogelijk 
andere D66ers, voor inzetten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lars Roodenburg   
 

Beroep : Manager en bedrijfsjurist bij ING Bank N.V.  
Geb.datum/plaats : 19 oktober 1968, Eindhoven  
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 4 
 
Functies binnen D66 
22 april 2010 – heden: Raadslid D66 Utrecht  
September 2008 tot 22 april 2010: Fractievolger  

Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Gemeenteraad Utrecht 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Wie ben ik? 

Lars Roodenburg, 48 jaar, getrouwd, drie kinderen en woonachtig in Leidsche Rijn. Ik ben jurist en werk 

bij ING als manager van een team bedrijfsjuristen. Daarnaast ben ik ruim zeven jaar gemeenteraadslid 

voor D66 Utrecht, waarvan de laatste vier jaar ook vice-fractievoorzitter. Ik houd ervan de fractie scherp 

te houden, te motiveren en het beste eruit te halen. Ik zoek altijd de samenwerking, bijt me graag vast in 

complexe dossiers en vertaal deze in politiek haalbare oplossingen. Hier zet ik graag al mijn kennis en 

ervaring voor in.  

Wat heb ik bereikt? 

In de gemeenteraad heb ik me onder meer ingezet voor het afschaffen van erfpacht. 

Nieuwbouwwoningen worden vanaf 2015 niet meer uitgegeven in erfpacht en als je een bestaande 

woning met erfpacht hebt, kun je daar nu helemaal vanaf. Ook heb ik me ingezet voor het beperken van 

financiële risico’s op vastgoed en grond. Financieel afscheid nemen van stadion Galgenwaard deed pijn, 

maar de gemeente loopt hier nu geen risico’s meer op. Verder heb ik me ingezet voor mijn wijk Leidsche 

Rijn: het nieuwe winkelcentrum, het Máximapark, evenementen in Castellum Hoge Woerd, de 

verkeersveiligheid en de verbetering van schoolgebouwen. Maar ook voor het dorp De Meern dat wordt 

opgeknapt en een dorpshart krijgt dat het verdient.  

Wat wil ik bereiken? 

D66 in 2018 weer de grootste partij van Utrecht. In Leidsche Rijn zijn veel stemmen te halen en daar ga ik 

voor! Na de gewonnen verkiezingen wil ik me inzetten om te bouwen aan een goed functionerende 

fractie die voortvarend aan de slag gaat met het realiseren van ons verkiezingsprogramma. We kunnen 



dan voor de derde keer op rij onze bestuurscultuur uitdragen en samen verder aan ons mooie Utrecht 

bouwen.  

Ik ga er met vertrouwen en vol energie nog een keer voor, stem op mij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ellen Bijsterbosch   
 

Beroep : ZZP’er in de culturele en educatieve sector (Kunst & onderzoek, Medialab 

SETUP, Educatief ontwerper en trainer, Mr. Hans van Mierlostichting) 

Geb.datum/plaats :  8 april 1986, Zwolle 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 5 
 
Functies binnen D66 
2014-heden Campagnetrainer D66 Internationaal/IDI 

2014-2017 Secretaris, D66 Utrecht 

2013-2014 Algemeen bestuurslid Communicatie, D66 Utrecht 

2010-2014 Lid Campagnecommissie, D66 Utrecht 

Actuele maatschappelijke functies 
2015-heden Voorzitter Stichting Babi Pangang Producties/Aafke Romeijn 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Als de dag van gisteren herinner ik mij hoe bevrijdend het voor me was toen ik als 18-jarige naar Utrecht 

verhuisde om te studeren aan de HKU. In het voor mij soms beklemmende Veluwse dorp waar ik opgroeide 

was het wel eens lastig mezelf te kunnen zijn. 

  

Vorm kunnen geven aan je eigen leven en de wereld waarin je leeft loopt inmiddels als een rode draad 

door alles wat ik doe. 

  

Mijn missie als zzp’er is met kunst een breed publiek inzicht te geven over hoe dingen als big data, 

algoritmes en robots invloed hebben op het leven van mensen. De vraagstukken rondom technologie zijn 

ingewikkeld, maar de oplossing is niet om dan slechts een select gezelschap te laten meepraten. De 

vraagstukken moeten grijpbaarder worden voor een grotere groep. 

  

Dat brengt mij bij mijn directe aanleiding om me juist deze gemeenteraadsverkiezingen kandidaat te 

stellen. In 2014 had het stembureau bij mij om de hoek een opkomst van 87%. Op andere plekken in de 

stad kwam de opkomst maar net boven de 30% uit. Daar wordt geen enkele democraat vrolijk van. Voor 

D66 ligt daar een grote opdracht én een grote kans. 

  



Als vrijzinnig liberaal heb ik altijd enige weerstand gevoeld om me aan te sluiten bij een clubje. Tot ik me 

realiseerde dat je je moet verenigen als je iets wil bereiken. Dat gebeurde toen ik jaren geleden tegen een 

D66-kraam aanliep op de Stadhuisbrug en in gesprek raakte over het Utrechtse cultuurbeleid. 

  

Na vier jaar deel te zijn geweest van het campagneteam en vier jaar jullie bestuurslid van D66 Utrecht is 

mijn vurige wens de aankomende vier jaar cultuur een stem te geven in de raad. Cultuur maakt Utrecht 

namelijk een interessante en levendige plek om te wonen! Mijn prachtige plek op de advieslijst is alvast een 

mooi begin. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Susanne Schilderman   
 

Beroep : Beleidsmedewerker Woningmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties 
Geb.datum/plaats :  22 oktober 1992, Heumen   
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 6  
 
Functies binnen D66 
September 2015 – heden Gemeenteraadslid D66 Utrecht, met als dossiers: Wonen, Openbaar 
vervoer, Ruimtelijke ordening en Privacy 
Maart 2015 – augustus 2015 Fractiemedewerker D66 Utrecht (tijdens zwangerschapsverlof vaste 
medewerker) 
Januari 2011 – september 2014 Deelname in diverse commissies en werkgroepen zoals de 
ledencommissie in Utrecht en de D-Loquentia-commissie in Nijmegen 
Oktober 2011 – oktober 2012 Landelijk bestuurslid Organisatie Jonge Democraten, daarbij en 
daarna deelname in meerdere commissies en werkgroepen 

Actuele maatschappelijke functies 
September 2013 – heden Trainer voor diverse maatschappelijke organisaties, met name 
studentenorganisaties in Utrecht, D66 en de Jonge Democraten. Trainingen gaan onder andere 
over debat, samenwerken en het schrijven van beleidsplannen. 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Ja, de gemeenteraad van Utrecht 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Utrecht groeit en ontwikkelt zich. Dat vind ik prachtig. Ik vind het leuk dat de stad in beweging is 

en wil daar namens D66 richting aan geven. De afgelopen periode heb ik gewerkt aan meer 

betaalbare en duurzame woningen, beter openbaar vervoer en een digitale stad die privacy op 

één zet. In een stad die hard groeit, zijn deze onderwerpen belangrijker dan ooit. Daarom stel ik 

me opnieuw kandidaat als gemeenteraadslid. 

 

Direct na mijn eerste D66-activiteit, als 16-jarige, wist ik het: D66 is de partij die gáát voor vrijheid, 

maar die ook zorgt dat iedereen hem kan gebruiken. Een partij die niet bang is en die zich niet 

verstopt, maar die ook durft te twijfelen en weet dat er meer is dan haar eigen waarheid. Het was 

duidelijk, hier hoor ik bij. Als gemeenteraadslid wil ik zo veel mogelijk mensen de kans geven om 



onderdeel van die gedachte te zijn. Ik wil met alle mensen discussiëren over wat onze stad nog 

mooier maakt. 

 

Sinds die eerste avond heb ik ervaring opgedaan als gemeenteraadslid, beleidsmedewerker 

woningmarkt en econoom. Die ervaring wil ik inzetten om Utrecht te laten groeien op een manier 

die past bij Utrechters. Dat gaat het beste wanneer mensen bij elkaar kunnen komen om te praten 

over hun eigen stad. Het vereist ook volksvertegenwoordigers die opletten: Zit er niets verscholen 

in de dikke pakken papier over een gebied waar gebouwd gaat worden?Dit is wat ik het liefste 

doe: zorgen voor een solide onderbouwing van ieder plan, om er zeker van te zijn dat Utrechters 

krijgen wat ze graag willen. 

 

Utrecht is een jonge stad. Bijna de helft van de inwoners is onder de dertig. Ik ben een van hen: ik 
sta voor jong, maar mét ervaring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maarten Koning  
 

Beroep : Ondernemer, momenteel als Projectmanager bij Stichting Green 
Business Club 
Geb.datum/plaats : 12 maart 1986, Woerden 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 7 
 

Functies binnen D66 
Maart 2014: Gemeenteraadslid D66 Utrecht  
2014: Campagneleider EU-verkiezingen voor D66 Utrecht 
2013: Voorzitter D-Loquentia Utrecht 
2010-2011: Landelijk Voorzitter Jonge Democraten 
2008-2013: Fractiemedewerker D66 Zuid-Holland  
 
Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Lid van Gemeenteraad Utrecht  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 
D66’ers!  
 
Mijn passie voor Utrecht is na bijna vier jaar in de Raad groter dan ooit! Als betrokken 
binnenstadbewoner, en door de talloze ontmoetingen met Utrechtse bewoners en ondernemers, 
weet ik wat er in onze stad leeft.  
Utrecht maken we samen, en alleen samen kunnen we van Utrecht een nóg mooiere stad maken! 
Een stad die klaar is voor de toekomst. Een stad die Groene Groei omarmt! Waar anders dan in 
Utrecht is er de kans om dé duurzame en innovatieve proeftuin van de wereld te worden? 
 
Ik houd van het politieke spel en ben gedreven om voor ons, Utrechters, en daarmee voor Utrecht 
een gunstige uitkomst te realiseren. Om de stad klaar te maken voor een toekomst van groei, 
zonder daarbij uit het oog te verliezen wat Utrecht zo mooi maakt. Ik word vrolijk van ambitie, 
optimisme en vooruitgang boeken. 
 
In mijn vrije tijd geniet ik van de vele heerlijke plekken en festivalletjes in onze stad, van hardlopen 
door Rhijnauwen tot wielrennen langs de Vecht. Ik wil dat zoveel mogelijk mensen van Utrecht 
kunnen genieten.  



 
Als vrijgezel en startende ondernemer, nog wonend met een huisgenoot, kan ik me identificeren 
met onderwerpen waar starters mee te maken hebben. Vragen zoals: hoe kom ik aan een 
betaalbare woning, wil ik de zekerheid van een baan of flexibiliteit? En in het grotere perspectief: 
hoe houden we de stad ook in de toekomst een duurzame, bruisende en toegankelijke plek om te 
leven?  
 
In de afgelopen jaren heb ik mij met D66 ingezet voor een groeiende, gezellige en bereikbare stad 
waarin veel woningen worden bijgebouwd. Met resultaat. Met jullie steun wil ik in de komende 
jaren gaan voor een focus op Groene Groei: groene banen, groene woningen en groen onderwijs! 
We laten Nederland en de rest van de wereld zien hoe het moet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mohammed Saiah 
 

Beroep : Beheerder PR, communicatie en maatschappelijke invulling bij Plan 
Einstein   
Geb.datum/plaats :  5 augustus 1994, Culemborg 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 8 
 
Functies binnen D66 
nee 

Actuele maatschappelijke functies 
Nee 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Utrecht is een mooie grote stad, een stad die altijd zo gewoontjes is, een stad die knus gezellig is, 

een stad waar ik voor wil vechten voor z’n inwoners en voor onze toekomstige inwoners. Voor de 

belangen van iedere Utrechter.  

 

Als ik vanuit mijn perspectief naar de toekomst van onze stad kijk zie ik dat we een stad krijgen 

waarin alle inwoners met elkaar verbonden zijn, waarin het gevoel van sociale samenhang zo 

groot is dat we met z’n allen een grote familie vormen. Een inclusieve samenleving waarin 

iedereen mee kan doen, een multiculturele stad waarin we elkaar respecteren en een ieder in 

zijn/haar eigen waarde laten. Een samenleving waarin iedereen gelijk is aan elkaar, een 

samenleving waarin we tolerantie en acceptatie hoog hebben staan, waarin we een mens 

beoordelen op zijn competenties, niet op zijn huidskleur, naam of geloof. Waarin participeren een 

belangrijk onderdeel is, dat iedereen mee kan denken, mee kan doen ongeacht wie hij/zij is. 

  

D66 is de partij met een toekomstgerichte visie op Utrecht, die dicht tegen mijn visie aanligt. D66 

is de partij dat bij me past waar ik samen met andere leden voor een verschil kan zorgen. De knop 

is om, Utrecht kan anno 2017 zoveel mooier zijn, achterstandswijken als Overvecht, 

Kanaleneiland, Zuilen, Hoograven moeten nodig op de schop. Laagopgeleide inwoners moeten een 



kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Kans arme jongeren kansen bieden en ze actiever 

begeleiden naar een mooiere kleurrijke toekomst. Utrechtse initiatieven een podium geven, 

initiatieven die veel betekenen voor Utrecht in het zonnetje zetten. Innovatieve projecten 

ondersteunen, Utrecht zou als het ware de meest innovatiefste stad van Nederland moeten 

worden.  

 

Ben in hart en nieren een belangenvertegenwoordiger voor mensen die niet voor hun eigen 
belangen kunnen opkomen. Dat zal ik blijven doen net zolang totdat de wereld eerlijk is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corine van Dun   
 

Beroep : Journalist, hoofdredacteur Bomennieuws, blad van 
Bomenstichting in Amsterdam 
Geb.datum/plaats :  31 maart 1953, Drunen 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 9 
 
Functies binnen D66 
11 feb 2015 – heden Lid werkgroep Mensenrechten Utrecht 

8 aug 2016 – heden Lid Permanente Programma Commissie in Utrecht (PPC) 

11 dec 2013 - 15 januari ’17 Tot 5 november 2014 gewoon lid, daarna tot 15 januari ’17 voorzitter van de 

werkgroep Zorg en Welzijn Utrecht 

April ’17 – aug ’17 Lid klankbordgroep van de verkiezings-programmacommissie 

Actuele maatschappelijke functies 
10 april ’15 – sept ’17 Voorzitter Transgender Netwerk Nederland 

Jan 2012 – heden Lid Landelijk Werkgroep Politiek (LWP) van COC Nederland. Tot sept ’17 vanuit TNN, 

daarna als lid van D66 en kandidaat Kamerlid (in overleg met Vera Bergkamp) 

Sept ’17 – zo lang het bevalt Transambassadeur Transgender Netwerk Nederland 

15 sept ’11 – heden Lid Landelijke Werkgroep Politiek van COC Nederland 

1995 – heden Lid vrouwengroep PLUC van COC Midden Nederland 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Lid Algemene Lederaad KNLTB (Tennisbond), sinds 2009. Gekozen door KNLTB district Utrecht. 

Plek 45 op de Tweede Kamerlijst van D66 voor de verkiezingen van 2017. 

Plek 19 op de D66-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Heel vroeger, lid van plaatselijk (Utrecht) partijbestuur van de PSP. In die periode ook lid van de 

steunfractie van de PSP in de Utrechtse gemeenteraad en lid van de landelijke Partijraad. 

Motivatie 
Naar een diverse groeiende stad 

We groeien naar een stad met zo’n vierhonderdduizend inwoners. Als raadslid wil ik me inzetten voor de 

veiligheid en het welzijn van al die inwoners. Veilig in huis, en ook op straat, hand in hand en op de fiets in 

het verkeer.  

 

Al 49 jaar woon ik in Utrecht die is gegroeid van een provinciestad tot een van de vier grote steden die er in 

ons land toe doen. Met de onstuimige groei ontstaat een grote diversiteit in de bevolking, met veel nieuwe 

inwoners, ook van buiten de stad. Dat betekent zorgen voor voldoende groen, tegengaan van een 



dreigende kloof tussen arm en rijk. Het moet fijn zijn om in Utrecht te wonen, werken en te studeren. Ik wil 

de stem van de huidige bewoners en de stem van de nieuwe inwoners laten horen.  

 

Ik ben voorzitter geweest van de werkgroep ‘Zorg en Welzijn’. Nog steeds ben ik lid van de werkgroep 

‘Mensenrechten’. Als kandidaat heb ik actief meegedaan aan de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen.  

 

Sinds januari ’17 ben ik politiek secretaris van D66 Midden Nederland. Ik bied vanuit het regiobestuur steun 

aan de D66-fracties van de Provinciale Staten in Utrecht en in Flevoland.  

 

Tot en met september ’17 ben ik voorzitter van Transgender Netwerk Nederland (TNN), de 

belangenorganisatie van transgender personen in Nederland. In de zes jaar dat ik in het TNN-bestuur heb 

gezeten heb ik me beziggehouden met wetgeving (artikel 28 Personen- en Familierecht), de sociaal 

maatschappelijke positie, de veiligheid en het welzijn van trans* personen. Als gezicht naar buiten ben ik 

het gewend om standpunten hierover in alle media uit te dragen.  

 

Als journalist ben ik het gewend om me goed en snel in dossiers in te werken, om de gestelde kaders te 

ontdekken waar de gemeenteraad over gaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Has Bakker   
 
Beroep : Organisatieadviseur bij Twynstra Gudde & Gemeenteraadslid 
Utrecht namens D66 
Geb.datum/plaats :  19 februari 1986, Nijmegen 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Verkiesbare plaats  
Plek lijstadvies: 10  
 
 
Functies binnen D66 
April 2017 – heden: Lid van de Utrechtse gemeenteraad 
 
November 2016 – heden: Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie D66 Utrecht 2018-2022  
 
Zomer 2016 tot begin 2017: Lid landelijk Kernteam Innovatie (in opdracht van D66 bestuur) 
 
Voorjaar 2015 tot voorjaar 2017: Voorzitter werkgroep Nieuwe Democratie (D66 Utrecht) 
 
2013 tot 2015: Deelnemer en in 2014 voorzitter Route66, landelijk talentstimuleringsprogramma 
D66; daarmee samenhangend lid van diverse projectgroepen voor het Landelijk Bureau en de 
Tweede Kamerfractie  
 
Zomer 2012: Lid Campagneteam D66 Utrecht TK2012 
 
2011-2013: Lid Werkgroep Openbare Orde & Veiligheid D66 Utrecht  
 
Actuele maatschappelijke functies 
Voorjaar 2015 tot heden: Oprichter en lid kernteam ‘Daaromdoenwijdit’, organisator Festival van 
de Inclusieve Politieke Cultuur  

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Ja, de Utrechtse gemeenteraad, plek 16 van D66 Utrecht GR2014 
 



Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Het was voor mij een bijzonder moment: “dat verklaar en beloof ik”. Met die woorden werd ik 

afgelopen april namens D66 raadslid in Utrecht. De stad waar ik na mijn studie ben blijven wonen 

omdat het voelde als thuis. De stad waar ik actief ben geworden voor D66: campagnevoeren, 

deelname aan Route66, het starten van de werkgroep Nieuwe Democratie en het voorzitterschap 

van de verkiezingsprogrammacommissie. En het is de stad waar onze zoon begin dit jaar geboren 

is. 

Met groot enthousiasme en volle toewijding stel ik mij wederom verkiesbaar als raadslid. De 

eerste maanden in de gemeenteraad en het schrijven van het verkiezingsprogramma hebben mij 

doen beseffen hoe graag ik wil meebouwen aan de toekomst van onze groeiende stad. En hoe 

graag ik mij als volksvertegenwoordiger blijf inzetten voor Utrecht en haar bewoners. Iets dat ik nu 

als raadslid kan doen op het gebied van participatie, sport, het vernieuwen van de gemeentelijke 

organisatie en de wijk West. 

In de titel van het verkiezingsprogramma ‘Kansen voor alle Utrechters’ zit voor mij een belangrijke 

ambitie voor de komende vier jaar: zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. En dat wil 

ik niet alleen doen in de gemeenteraad maar ook daarbuiten. De democratie is geen kijksport, we 

moeten ‘m dagelijks verbeteren en verbreden. Het is mijn doel om heel Utrecht daarbij te 

betrekken en te blijven werken aan een gemeente die mensen en initiatieven de ruimte geeft. 

Ik ben een harde werker. Positief én scherp, en zit vol energie. Ik word gelukkig als ik denken en 

doen kan verbinden: goede ideeën omzetten in actie. Dat doe ik graag in de raad, maar ook in mijn 

werk en binnen D66. Ik heb zin om campagne te gaan voeren en daarna met de nieuwe fractie 

Utrecht nóg mooier en progressiever te maken! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jelmer Schreuder     
 

Beroep : Projectmanager Digitalisering D66  
Geb.datum/plaats : 14  november 1983, De Bilt 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 11 
 
Functies binnen D66 
01-07-2015: Medewerker Landelijk Bureau (zie beroep)  
18-06-2014 - 30-08-2017: Secretaris Politiek D66 Utrecht 
18-01-2017 - 14-6-2017: Campagneleider TK2017/ Interim Bestuurslid Campagne D66 Utrecht 
06-2011 - 18-06-2014: Lid & vice-voorzitter Campagnecommissie D66 Utrecht  
  
Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Gemeenteraad Utrecht 2014-2018, D66 Utrecht, plaats 17 



Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie:  
Als IT'er en bèta bezit ik een achtergrond die je weinig ziet in de politiek. Maar die daar wel een 
substantiële bijdrage aan zou kunnen leveren. Steeds sneller worden steeds meer processen en 
besluiten afhankelijk van IT systemen en data-analyses. Vanuit mijn werkervaring als 
programmeur ken ik de complexiteit van uiteenlopende systemen: hoe deze te structureren, hoe 
ze te bouwen en hoe gebruikers deze vervolgens gebruiken en begrijpen. Mijn rol zag ik daarbij 
niet alleen als uitvoerder van opdrachten, maar ik zag ook een eigen kritische 
verantwoordelijkheid om te kijken naar wat er is, wat er beter kan én vooral wat er beter moet. 
Daardoor heb ik belangrijke verbeteringen in gang gezet voor operationele beveiliging, data-
omgang en privacy. Zaken die ook in de overheid nog te weinig aandacht krijgen en die zonder 
eigen kennis en ervaring moeilijk volledig te doorgronden zijn. 
 
Van jongs af aan heb ik een waardering meegekregen voor de natuur en onze aarde. De opdracht 
die Carl Sagan zo mooi verwoordde: "our responsibility to deal more kindly and compassionately 
with one another and to preserve and cherish that pale blue dot". Dat is wat ik in een 
raadslidmaatschap in de praktijk zou willen brengen en waarom ik trots ben op de stevige inzet op 
vergroening en verduurzaming in ons conceptverkiezingsprogramma. 
 
Ik woon nu 13 jaar in Utrecht en ben opgegroeid in een van de buurgemeenten. Dit is dan wel niet 
de stad waar ik geboren ben, maar Utrecht is de plek die ik als mijn thuis gekozen heb. Sinds 2009 
was ik op vele manieren betrokken bij onze afdeling. Onder andere als Vice-campagnecoördinator 
bij campagnes in 2012 en 2014, als Campagneleider voor de afgelopen Tweede 
Kamerverkiezingen, en als Politiek Secretaris van 2014 tot 2017 was ik verantwoordelijk voor 
werkgroepen, stadscongressen & ons conceptverkiezingsprogramma 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hind Dekker-Abdulaziz   
 

Beroep : Consultant op het gebied van telecommunicatie Infrastructuur 
Geb.datum/plaats :  28 september 1981, Bagdad (Irak) 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 12 
 
Functies binnen D66 
- 

Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Beste leden van D66 Utrecht, 

Ik stel me hierbij kandidaat voor de gemeenteraad om onze prachtige stad een betere plek te maken 

voor onze kinderen. Niet alleen in termen van veiligheid en duurzaamheid, maar ik wil een plek creëren 

waar iedereen zich welkom voelt. Een plek waar alle kinderen gelijke kansen krijgen zich te ontplooien 

en te worden wie ze willen zijn. 

Sinds ik moeder ben geworden is mijn perspectief veranderd. Het viel me op hoe kinderen in 

verschillende wijken zo verschillend opgroeien terwijl ze allemaal Utrechter zijn. Ik heb enkele jaren in 

Overvecht gewoond en woon nu in Leidsche Rijn. Hoewel slechts enkele kilometers van elkaar 

verwijderd, zijn het twee totaal verschillende werelden. Ik zie segregatie tussen arm en rijk, maar ook 

tussen autochtoon en allochtoon. Ik wil strijden tegen segregatie en armoede bij kinderen, want het zijn 

belangrijke oorzaken waarom sommige kinderen nooit uit hun milieu kunnen ontsnappen. Hiermee wil ik 

onze stad nog inclusiever maken door ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, ècht 

gelijke kansen. 

Een inclusieve stad begint bij een inclusief bestuur. Een bestuur dat weet wat er in elke laag van de 

bevolking leeft. Daarom denk ik, als voormalig vluchteling, vrouw en ook als moeder, dat ik goed pas 

binnen de fractie van D66 en dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan onze stad. 

Kies mij!  

Reactie op lijst advies: 

Zeer aangenaam verrast was ik toen Klaas belde om me het resultaat te vertellen. Ik mocht niet alleen op 

de lijst, maar ook nog op de 12e plaats. Wat een eervolle plek! Ik hoop op jullie stem om deze mooie 

plek te behouden (hoger mag uiteraard!) en zal mijn uiterste best doen om alle Utrechters te 

vertegenwoordigen in de gemeenteraad volgend jaar! Op naar een mooie uitslag, we gaan ervoor! 



Indra te Ronde  
 

Beroep : Standardization consultant, Nederlands Normalisatie-instituut 
Geb.datum/plaats : 21 maart  1979, Yogjakarta (Indonesië)  
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 13  
 

Functies binnen D66 
Vanaf 14/01/2016: Gemeenteraadslid, D66 Utrecht  
01/10 /2011 tot 31/03/2014: Voorzitter werkgroep Duurzaamheid, D66 Afdeling Utrecht 
01/05/2012 tot 01/01/2016: Lid van Werkgroep Energie en Klimaat, Landelijke Thema-afdeling 
Duurzaamheid van D66  
03/04/2012 tot 01/01/2016: Secretaris, werkgroep Grondstoffen, Landelijke Thema-afdeling 
Duurzaamheid van D66 
01/01/2013 tot 01/01/2016: Lid van werkgroep Duurzaamheid landgebruik en biodiversiteit, 
Landelijke Thema-afdeling Duurzaamheid van D66 
01/05/2013 tot 31/12/2013: Lid van werkgroep Sociale Duurzaamheid, Landelijke Thema-afdeling 
Duurzaamheid van D66 
01/05/2014 tot 14/01/2015: Lid Verkiezingsprogramma D66 Regio Utrecht voorzitter werkgroep 
Energie en Duurzaamheid 
25/6/2015 tot 17/9/2015: Vervangend Gemeenteraadslid, D66 
14/01/2016 tot heden: Gemeenteraadslid, D66 Utrecht  
 
Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
- 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
- 

Motivatie 
Samen bouwen aan het Utrecht van de toekomst! 
Als Raadslid heb ik de afgelopen jaren kunnen meebouwen aan het Utrecht van de toekomst. 
Zo is Utrecht bereikbaarder geworden met de fiets. Ik heb er aan kunnen bijdragen dat het, ook nú 
al, mogelijk is om je op een comfortabele, veilige, en gezonde manier door de stad te verplaatsen. 
Er zijn kilometers extra fietspad gerealiseerd en grote bedragen geïnvesteerd in 
fietsvoorzieningen. De fiets is het betere alternatief ten opzichte van de auto in de stad. Daarnaast 
breng ik, samen met bewoners, regelmatig verkeersonveilige situaties onder de aandacht, en is 
mede hierdoor de stad op veel plekken een stuk veiliger geworden. 
Mijn ideaal is een inclusieve gemeente, waar bewoners, ondernemers en politiek hun ideeën 
kenbaar kunnen maken, waarna er ook echt wat mee wordt gedaan. Zeker omdat dezelfde 
gemeente en de politiek simpelweg niet op ieder vraagstuk het juiste antwoord weten. Ik zal 



daarom het gesprek met bewoners en ondernemers blijven aangaan. Door bij hen op bezoek te 
gaan en door naar zoveel mogelijk buurtavonden te gaan.  
Het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening blijft aandacht vragen. Door adresfraude aan 
de kaak te stellen, en mij in te zetten voor verdere digitalisering van de dienstverlening, zijn er 
grote stappen gezet in de goede richting. Uiteraard met oog voor toegankelijkheid. Utrecht moet 
als gemeente het doel hebben om écht iedereen van dienst te zijn. Ongeacht je opleidingsniveau, 
hoe gezond je bent, of wat je achtergrond is. 
Deze lijn zet ik heel graag nog vier jaar voort. Daarom kandideer ik me opnieuw als Raadslid. In 
samenwerking met de nieuwe fractie wil ik verder bouwen aan een leefbaar en bereikbaar 
Utrecht. En ook aan een toegankelijke gemeente die er echt voor iedereen is. Graag bouw ik 
samen met u verder aan dát Utrecht van de toekomst! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thijs van Reekum 
 

Beroep : Projectleider Platform Bèta Techniek 
Geb.datum/plaats :  31 december 1987, Arnhem 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 14  
 
 
Functies binnen D66 
1 september 2013 – 1 april 2014 Medewerker Eerste Kamerfractie  

Actuele maatschappelijke functies 
1 augustus 2017 – heden Critical friend X-honours NHL/Stenden hogeschool (onbezoldigd) 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Mijn naam is Thijs van Reekum en ik werk voor Platform Bèta Techniek. Het Platform heeft als doel 

de keuze bij leerlingen voor bètatechniek te stimuleren en samen met onderwijs, overheid en 

bedrijfsleven te werken aan de verbetering van het onderwijs. Na mijn werk geniet ik van het 

voorrecht te wonen in een van de mooiste wijken van Utrecht: het museumkwartier.  

 

Ik ben vereerd met plek 14 op het lijstadvies en hoop te mogen werken aan kansen voor alle 

Utrechters. Om dat waar te maken geloof ik in de kracht van onderwijs en de versterking van de 

eigen kracht van mensen. Er moet ruimte zijn voor individuele verschillen, maar dat verschil mag 

nooit beperkend zijn voor je toekomst. Ik wil in een land leven waarin je voornaam of achternaam 

niets uitmaken voor je kansen in het leven. De plek waar je wieg heeft gestaan, mag niet bepalend 

zijn of je naar het gymnasium kunt of naar het vmbo moet.  

 

De komende jaren liggen er volop kansen om de politiek te vernieuwen en te versterken. Door in 

te zetten op waar we ons al vanaf onze oprichting voor inzetten: actieve betrokkenheid en 

participatie van burgers. Mijn inzet is om samen te werken met onze mede-Utrechters om gelijke 

kansen mogelijk te maken. Pas als iedereen het gevoel heeft dat zij echt meebeslissen, dan is een 

democratie vitaal en sterk.  

 



Het afgelopen jaar heb ik mee mogen schrijven aan de D66-initiatiefnota ‘Gelijke kansen in het 

onderwijs’. Ik zou graag de kans krijgen om voor D66 nog actiever mee te werken om die mooie 

woorden van gelijke kansen voor iedereen een gevolg te geven in de praktijk. Daarom wil ik, met 

uw steun, D66 vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ik zal me inzetten voor nog beter 

onderwijs in Utrecht en een vitale, lokale democratie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imke Verburg  
 
Beroep :  Adviseur bij Andersson Elffers Felix, strategisch 
organisatieadviesbureau voor de publieke sector 
Geb.datum/plaats :  27 november 1984, Rotterdam 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 15 
 
 
Functies binnen D66 
2017: Lid Verkiezingsprogrammacommissie Utrecht GR2018 
2015-heden: Ondersteuner Els Borst Netwerk  
2016: Bijgedragen aan de doorstart van de Thema-afdeling Zorg en Welzijn  
2016: Bijgedragen aan armoedehoofdstuk landelijk verkiezingsprogramma 
2013,2015: Deelnemer Route 66 

Actuele maatschappelijke functies 
2015-heden: Oprichter van One Dress for All (www.ondressforall.com) 
2015-heden: Connector van The Hunger Project (www.thehungerproject.nl) 
2017: Deelnemer aan The Trendwacht Academy (www.thetrendwatchacademy.nl) 
2010- heden: Trainer van de Nationale DenkTank (www.nationale-denktank.nl) over het maken 
van (maatschappelijke) impact en politiek-bestuurlijke etiquette  
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
- 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
- 

Motivatie 
Iedere keer als ik door Utrecht fiets, word ik blij van onze stad. Ik vind het bijzonder om te zien hoe 

de stad groeit en zich ontwikkelt. Ik vind dat er ruimte moet zijn en blijven voor alle verschillende 

mensen in onze stad, die ieder op hun eigen manier hun leven moeten kunnen invullen, keuzes 

kunnen maken en talenten kunnen ontwikkelen.  

Wanneer dat nodig is, vind ik het belangrijk dat we in Utrecht voor elkaar zorgen. Mensen zijn zelf 

en onderling het best in staat te bepalen welke keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg 

inrichten. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan en kan 

er voor mensen met ondersteuningsvragen veel veranderd zijn. Landelijk gezien doet Utrecht het 

goed, maar het is belangrijk hier scherp op te blijven. We moeten blijven innoveren in het sociaal 

domein en de Gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke rol.  

http://www.ondressforall.com/
http://www.thehungerproject.nl/
http://www.thetrendwatchacademy.nl/
http://www.nationale-denktank.nl/


27 augustus is het verkiezingsprogramma gepresenteerd, waar veel inwoners van Utrecht over 

mee hebben gedacht. Als lid van de verkiezingsprogrammacommissie ben ik heel trots op ons 

verhaal, maar net zozeer op hoe we het programma samen met de stad hebben geschreven.  

Afgelopen jaren heb ik mij zowel landelijk als lokaal ingezet voor meer vrouwen en diversiteit in de 

politiek en het maatschappelijk middenveld. Dit doe ik vanuit mijn overtuiging dat alle initiatieven 

en besluiten beter worden van meer verschillende perspectieven. Dit geldt ook sterk voor de 

gemeenteraad. Ik zet mij niet alleen graag in voor D66, onze sociaal-liberale visie voor Utrecht, het 

verkiezingsprogramma waar ik zo trots op ben maar ook voor meer vrouwen in de politiek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caspar Lombaers  
 

Beroep : Beleidsmedewerker ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Geb.datum/plaats :  25 januari 1989, Utrecht 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 16  
 
Functies binnen D66 
Juli 2015 - Mei 2017 Voorzitter werkgroep Zorg&Welzijn D66 Utrecht Campagnecoördinator 

Campaigner (GR2014, EP2014, TK2017) 

Deelnemer bootcamp raadsleden 2018-2022 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Vanuit mijn werk (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vanuit de Utrechtse D66 werkgroep 

‘Zorg en Welzijn’ heb ik de afgelopen jaren veel prachtige mensen ontmoet: huisartsen die veel verder gaan 

dan een consult van 10 minuten, wijkverpleegkundigen die letterlijk tot de laatste adem naast hun patiënt 

staan, een ex-verslaafde die een organisatie opzet om met zijn ervaringen anderen te kunnen helpen… en 

natuurlijk de mensen voor wie deze hulpverleners zich inzetten. Mensen die iets is overkomen en die nu 

het beste ervan proberen te maken. De positieve en negatieve dingen die ik tijdens deze ontmoetingen 

hoor zijn voor mij de motivatie om me kandidaat te stellen. 

Met de landelijke ervaringen vanuit mijn baan en de lokale ervaringen vanuit de werkgroep zie ik 

dat Utrecht een stad is die op veel aspecten koploper is maar tegelijkertijd nog lang niet bij de 

finish is: we hebben een plan om goed voor kwetsbare ouderen te zorgen maar vergeten soms dat 

ouderdom ook kansen biedt, we verminderen het aantal regels maar pakken onnodige 

bureaucratie nog niet bij de wortels aan, we maken afspraken om met elkaar samen te werken 

maar toch kan het nog lang duren voordat een Utrechter met een hulpvraag op de juiste plek is.  

Mijn ambitie is om op deze punten stappen vooruit te zetten en ik kan mij geen betere positie 

bedenken van waaruit ik dat zou kunnen doen dan als raadslid voor D66. Want D66 is een partij 

die net als ik positief kritisch naar Utrecht kijkt, waardeert wat we hebben opgebouwd maar ook 

wil doorpakken op wat nog beter kan. Daar krijg ik energie van en die energie wil ik gebruiken om 

ons gezamenlijke doel te bereiken: kansen voor iedereen. 

 
 
 



Ralph Peters 
 

Beroep : Student 
Geb.datum/plaats :  27 december 1992, Sittard 
Woonplaats: Utrecht   
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 17 
 
Functies binnen D66 
1 augustus 2017 Masterclass Commissie D66 Utrecht 
1 september 2016 – 1 juli 2017 Stagiair beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 
  
Actuele maatschappelijke functies 
29 augustus 2015 – 3 september 2016 Bestuurder van studentenvereniging C.S. Veritas 
1 september 2014 – 1 september 2015 Voorzitter bij de Federatie Utrechtse 
Gezelligheidsverenigingen 
12 juli 2010 – 31 december 2011 Oprichter, bestuurder- penningmeester van Jeugdhuis ‘de 

Bock’ in Maaseik (BE) 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 

nee 

Motivatie 
Utrecht, de stad die zichzelf misschien wel de progressiefste stad van Nederland mag noemen.  De 

stad waar ik me al meer dan 5 jaar helemaal thuis voel. De stad waar ik me als gemeenteraadslid 

wil inzetten om iedereen zich thuis te laten voelen.  

 

Mijn doel, mijn droom en mijn energiebron is om ervoor te zorgen dat iedereen – ongeacht 

afkomst of sociale klasse – zich hier thuis voelt. Zorgen dat de D66 boodschap niet alleen gehoord, 

maar ook begrepen wordt. Gelijk krijgen, in plaats van gelijk hebben. Want ik ben ervan overtuigd 

dat bijna iedereen in staat is deze boodschap te begrijpen en dus ook bereid is om D66 te 

stemmen. En juist met degenen die net iets anders denken, wil ik de dialoog aangaan. Samen 

kijken waar zij tegen aanlopen, wat we hieraan kunnen doen, en vooral leren van elkaar. Ik zou 

graag zien dat diverse groepen sneller en meer met elkaar in aanraking komen. Dat kan, door 

platforms te faciliteren, waar jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, elkaar treffen en 

waar ze van elkaar kunnen leren. Durf uit je eigen ‘bubbel’ te stappen!  

  



Aangezien ik als student op verschillende manieren betrokken ben bij de Utrechtse 

studentengemeenschap, denk ik dat ik dé juiste persoon ben om onze boodschap uit te dragen 

naar deze belangrijke doelgroep. D66 is altijd populair geweest onder studenten, maar het valt me 

op dat steeds meer studenten gevoelig worden voor de makkelijke, populistische boodschap. In 

plaats van de realistische, D66 boodschap. Wat ik ook merk, is dat wanneer ik het gesprek met hen 

aanga, ze er uiteindelijk toch op uitkomen dat D66 de partij is die het beste bij hen past. Dit geeft 

vertrouwen, genoeg vertrouwen om deze ontzettend mooie uitdaging aan te gaan. De uitdaging 

om de studentenvertegenwoordiger te zijn voor D66 Utrecht.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea Schouw-Naphegyi 
 

Beroep : Adviseur Mensenrechten, Bureau Zonneberg 
Geb.datum/plaats : 1 juli 1977, Cluj-Napoca, Roemenië 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja  
Plek lijstadvies: 18  
 
Functies binnen D66  
oktober 2014 tot heden:  Lid Werkgroep Mensenrechten 
januari – maart 2014:  Lid campagneteam gemeenteraadsverkiezingen 
januari – maart 2017:Lid campagneteam Tweede Kamerverkiezingen 
 

 

Actuele maatschappelijke functies  
maart 2016 – heden:  Solgu, vrijwilliger Jurylid Pluim voor Toegankelijkheid 2016 
https://www.supportbeurs.nl/nieuws/achter-de-pluim-voor-toegankelijkheid 
maart 2016 – heden:  Lid Kerngroep Mensenrechtencoalitie Gemeente Utrecht 
Organisator MensenrechtencaféXL Bewegingsvrijheid  
http://humanrightsutrecht.nl/2016/12/14/bewegingsvrijheid-bleek-een-prachtige-paraplu-voor-
een-goed-gesprek/  
november 2016 – heden: Columnist Supportbeurs 
https://www.supportbeurs.nl/supporters/andrea-naphegyi 
januari 2017 – heden: VN-ambassadeur 
Lobbyist uitvoering VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
maart 2017 – heden: Lid VN-supportgroep 
Landelijk team, coördinatie activiteiten VN-ambassadeurs 
 

 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam?  
Nee  

https://www.supportbeurs.nl/nieuws/achter-de-pluim-voor-toegankelijkheid
http://humanrightsutrecht.nl/2016/12/14/bewegingsvrijheid-bleek-een-prachtige-paraplu-voor-een-goed-gesprek/
http://humanrightsutrecht.nl/2016/12/14/bewegingsvrijheid-bleek-een-prachtige-paraplu-voor-een-goed-gesprek/


Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Democratische Partij van de Hongaren in Roemenië, Landelijk Bureau 
Verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, samenwerking met lokale afdelingen en 
gemeenten; lid campagneteam lokale en landelijke verkiezingen in 2000 en 2004 
 

 

Motivatie  

Utrecht is trots op om zichzelf mensenrechtenstad te kunnen noemen. Er zijn door de huidige D66 
fractie belangrijke resultaten bereikt op dit gebied. Wij weten dat er nog veel te doen is. Wij gaan 
voor een stad waarin elke inwoner de kans krijgt om zich gelijkwaardig te voelen ongeacht 
afkomst, religie, leeftijd, beperking, opleiding, economische status of woonruimte. Daar wil ik 
graag bij betrokken zijn. 
 
Ik heb in 2014 kennis met de D66 fractie en leden gemaakt. Ik ben als expert mensenrechten lid 
geworden van de Werkgroep Mensenrechten en als Leidsche Rijn bewoner campagne gevoerd bij 
lokale en landelijke verkiezingen. D66-ers zijn vakkundige mensen die bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden oog houden voor de mens en gezelligheid. Of het over huis-aan-huis campagne 
voeren gaat of om 6 uur ’s ochtends een flyer en appel uitdelen bij een station, blijft het leuk en 
inspirerend. 
 
Na tien jaar in Utrecht sta ik er klaar voor om mezelf voor de stad in te zetten. D66 is de politieke 
partij waarin ik mezelf als nieuwe Utrechter goed kan vinden. In mijn herkomstland, Roemenië 
was ik sinds mijn twintigste betrokken bij lokale en landelijke politiek. Als lid van de Hongaarse 
minderheid heb ik mezelf bij de Democratische Partij van de Hongaren in Roemenië voor de 
rechten van deze nationale minderheid ingezet. In 2007 werkte ik in Brussel bij het Europees 
Parlement als MEP Assistant. 
 
Ik zou mijn expertise voor een toegankelijke stad inzetten. Toegankelijkheid in de breedste zin van 
het woord: fysiek, digitaal en maatschappelijk. In Utrecht is er een kans voor iedereen, laag 
opgeleiden, immigranten, mensen met een beperking. Wij streven naar inclusie: inclusieve 
onderwijsmogelijkheden en arbeidsmarkt, woon- en leefomgeving.  
 
Ik voel mezelf thuis in Utrecht. Ik word enthousiast over de gedachte om elke inwoner bij het 
bereiken van dit gevoel te ondersteunen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frank van Mil  
 

Beroep : Leidinggevende / strategisch adviseur 
Geb.datum/plaats :  27 augustus 1976, Brunssum 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja  
Plek lijstadvies: 19  

Functies binnen D66 
April 2011 tot april 2016: Wetenschappelijk directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting 
April 2007 tot april 2011: Hoofd Kenniscentrum D66  
Januari 2006 tot april 2007: Medewerker Kenniscentrum D66  

Actuele maatschappelijke functies 
Maart 2016 tot heden: Lid bestuur Stichting Stuim (Schweigman&)  
Oktober 2014 tot heden: Lid medezeggenschapsraad Parkschool Utrecht  

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Ik heb me altijd sterk betrokken gevoeld bij Utrecht – een van de mooiste steden die ik ken! Sinds 
ik in 1994 in Utrecht geschiedenis ging studeren heb ik mijn hart verloren aan de stad. Ik heb 
gewoond in achtereenvolgens de binnenstad, in Oost, in Hoograven en nu al meer dan acht jaar in 
Lombok. Daardoor heb ik de stad vanuit allerlei verschillende invalshoeken leren kennen. Na meer 
dan tien jaar in Den Haag vorm te hebben gegeven aan het sociaal-liberale gedachtegoed van D66, 
wil ik heel graag werken aan de toekomst van onze mooie stad. 
 
Politiek gaat over de combinatie van het wenselijke en het haalbare. Dit heb ik jarenlang 
uitgedragen als directeur van de Van Mierlo Stichting, en ik zou heel graag met die ervaring 
bijdragen aan een krachtige sociaal-liberale politiek in Utrecht. Utrecht staat er goed voor, maar 
door de grote bevolkingsgroei kunnen we ook een paar stevige uitdagingen verwachten. Op 
gemeenteniveau worden beslissingen genomen die de dagelijkse wereld van bewoners direct 
raken. Het is voor mij tweede natuur geworden om bij beleidsvragen te zoeken naar het 
onderliggende waarom, als waarborg voor een heldere koers. Ik werk vanuit die ervaring graag 
mee aan een Utrecht waarin iedereen de mogelijkheid heeft het eigen leven in vrijheid en 
verbondenheid vorm te geven. 
 

 
 



Corwin van Schendel  
 

Beroep : Student Science Education and Communication, docent 
wiskunde 
Geb.datum/plaats :  17 oktober 1995, Breda 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 20  
 
Functies binnen D66 
November 2016 tot augustus 2017 Lid adviesteam VKP D66 Utrecht GR2018 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Toen ik begon met studeren ben ik actief geworden voor de Jonge Democraten. Hier heb ik veel geleerd en 

heb ik mogen meedenken over de grootste kwesties van onze tijd. Als bestuurslid pers en politiek heb ik 

mogen ervaren dat de lokale politiek erg interessant en uitdagend is.  

Utrecht heeft veel te bieden: het is een bruisende stad vol evenementen en horeca, je kan overal per fiets 

komen en er is goed onderwijs. Maar er zijn ook belangrijke vragen. Is de groei van de stad een risico of 

juist een kans? Hoe houden we de stad bereikbaar, betaalbaar én aantrekkelijk? Hoe betrek je inwoners, in 

het bijzonder jongeren, bij de stad? D66 heeft wat mij betreft goede antwoorden op deze vragen en 

daarom wil ik mij de komende periode vol overtuiging voor onze partij inzetten 

 
 
 
 
 



Venita Dada-Anthonij 
 

Beroep : Zelfstandig coach   
Geb.datum/plaats :  26 april 1980, IJsselstein 
Woonplaats: Vleuten 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 21 
 
Functies binnen D66 
nee 

Actuele maatschappelijke functies 
nee 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
In een periode waarin soms verdeeldheid de boventoon lijkt te voeren en verschillen steeds 

nadrukkelijker impact hebben op de maatschappij is het tijd om niet langer passief aan de zijlijn te 

staan, maar om mij actief in te zetten voor het behalen van het doel: ‘Kansen voor alle Utrechters’.  

 

Het zijn immers de kansen die mij geboden zijn, die mij op dit punt hebben gebracht. Ik besef me 

tegelijkertijd ook dat het kunnen identificeren en aangrijpen van geboden kansen niet voor 

iedereen een vanzelfsprekendheid is. Hierin ligt een mooie kans en taak, hen die dat nodig 

hebben, daarin te begeleiden en hen zo in staat te stellen mee te doen in de maatschappij. 

 

Door te vertrouwen op de eigen kracht van mensen en hen zich daar bewust van te maken valt er 

veel te winnen. Zoals Saul Alinsky mooi omschreef: “Zolang mensen denken dat zij het vermogen 

niet hebben om hun problemen het hoofd te bieden, zullen zij nooit nadenken over hoe zij deze 

kunnen oplossen.” 

Met die gedachte zou ik graag mensen willen motiveren tot participatie. Iedereen heeft immers, 

ongeacht afkomst of ervaring de vrijheid om te kiezen voor en te werken aan een betere toekomst 

voor zichzelf en voor elkaar. 

 

‘Samen sterker, kansen voor iedereen’ betekent voor mij dat ik graag mensen samen, en waar 

nodig, nader tot elkaar wil brengen om uit de diversiteit aan ideeën de best mogelijke naar boven 

te halen.  



Utrecht is een mooie stad met veel potentie. Dat is iets om trots op te zijn, maar waarbij de 

continue aandacht van de gemeente, de actieve bijdrage van de bevolking en de samenwerking 

tussen beide onontbeerlijk is om die kwaliteiten te behouden en verder te ontwikkelen.  

 

Als gemeenteraadslid zou ik daar graag, in de stad waar ik ben opgegroeid, mijn bijdrage aan 

willen leveren. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rien van den Hoek 
 

Beroep : Horeca ondernemer (Café de Zaak en Café Fier)   
Geb.datum/plaats :  19 mei 1956, Rotterdam 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 22 
 
Functies binnen D66 
Nee 

Actuele maatschappelijke functies 
December 2013 Voorzitter ondernemers vereniging stadhuiskwartier 
Maart 2014 Lid bestuur centrum management Utrecht 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Ik hecht aan een leefbare stad. 

Ik vind het belangrijk om de voetganger en fietser meer ruimte te geven en de auto meer aan de 

rand van de stad te houden. De oude binnenstad moet vrij worden van autoverkeer. Daarbij is een 

parkeerbeleid aan de rand van de binnenstad een must.  

Milieu alternatieven in bevoorrading moeten gestimuleerd en fiets parkeren moet worden 

uitgebreid. 

 

Ondernemers kregen de afgelopen jaren ruim baan D66 gaat met iedereen het gesprek aan. kijkt 

daarbij naar de mogelijkheden die er zijn en onmogelijkheden die verwezenlijkt kunnen worden.  

 

Een ondernemende, leefbare en bruisende stad is wat mij voor staat voor Utrecht 

Waar voor iedereen plek is.  

 

D66 geeft visie aan die leefbare stad, aan onderwijs en zorg en is betrokken bij en met haar 

inwoners.  

 

Mijn motto , als het niet bespreekbaar is dan is het wellicht beluisterbaar  

 

D66 is het beste groen wat Utrecht kan krijgen daar help ik graag bij 
 



Simone Eijsink   
 

Beroep : projectleider overheid   
Geb.datum/plaats :  20 augustus 1977, Oss 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 23 
 
Functies binnen D66 
1 maart 2016  - heden Lid PPC D66 Utrecht 
1 augustus 2014 – 1 augustus 2016 Voorzitter werkgroep EZ D66 Utrecht 
1 maart 2011 – 1 maart 2014 Lid Masterclass Commissie D66 Utrecht 

Actuele maatschappelijke functies 
Nee 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Bij deze zou ik graag mijn steun uit willen spreken voor de kandidatenlijst van D66 voor de 

komende gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Ik stel mij bij deze verkiesbaar, zij het dat ik geen 

directe wens heb om D66 Utrecht in de raad te vertegenwoordigen.  

 

Ik ben momenteel lid van de permanente programma commissie en heb in die hoedanigheid 

meegedacht over het verkiezingsprogramma en daar met de VPC ook evenementen voor 

georganiseerd om leden actief te betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe programma. 

Daarvoor ben ik twee jaar lang voorzitter van de werkgroep economische zaken geweest en heb 

met veel plezier met de werkgroepleden gewerkt aan het tot stand brengen van inhoudelijke 

voeding voor de betrokken raadsleden. Tenslotte ben ik drie jaar lang lid geweest van de 

Materclass Commissie die ik daarvoor ook zelf heb gevolgd. Ik vind dat een hele leuke manier om 

leden inhoudelijk te betrekken bij de partij en vereniging en ik heb dan ook graag meegewerkt aan 

de totstandkoming van de masterclasses.  

 

De reden dat ik lid ben geworden van D66 is omdat ik me erg kan vinden in de sociaal liberale 

koers van de partij, waarbij, vanuit de vijf richtingwijzers, wordt uitgegaan van de eigen kracht van 

de mens, maar met sociale structuren voor hen die het daadwerkelijk nodig hebben. Ook draag ik 



internationalisering en Europa een warm hart toe, evenals mensenrechten als universele waarden. 

Ik ben zelf werkzaam voor een lokale overheid (niet Utrecht) en vind het belangrijk om ook het 

raads- en partijproces van de andere kant mee te maken. Vandaar mijn keuze voor lidmaatschap 

van D66.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Daan van de Veerdonk   
 

Beroep : Student Kunst & Economie (jaar 4), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Geb.datum/plaats :  31 mei 1992, Utrecht 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 24 
 
Functies binnen D66 
Geen 

Actuele maatschappelijke functies 
Nee 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Als geboren en getogen Utrechter wil ik graag bijdragen aan een seculier, transparant en levendig Utrecht.   

 
  



Laura Vervaart    
 

Beroep : Programmaker / producer 
Geb.datum/plaats :  26 oktober 1983, Hilversum 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 25 
 
 
Functies binnen D66 
 Huidig: Lid debatactiviteitencommissie   
Voorjaar 2014: Campagne GR 2014 

Actuele maatschappelijke functies 
Januari 2017-heden: Ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  



Motivatie 
Iedere Utrechter heeft het recht om zijn of haar leven in te richten zoals hij of zij dat graag wil. Daarvoor is 
er keuzevrijheid op allerlei vlakken: naar welk ziekenhuis ga ik, naar welke huisarts, naar welke school stuur 
ik mijn kind enzovoort.  
 
Wat vaak wordt vergeten is dat deze keuzevrijheid voor een groot deel wordt ingegeven door de sociaal 
economische status van de mens in kwestie. Heeft die persoon een baan, is hij of zij in goede gezondheid, is 
de woning prettig, leefbaar en groot genoeg, staat deze in een fijne en veilige omgeving waar je je thuis 
voelt. Allemaal dingen waar niet iedereen zomaar alle controle over heeft. En dan heb ik het nog niet eens 
over echte problemen met (psychische) gezondheid, schulden en een inkomen wat hoog genoeg is om van 
te kunnen leven zonder dat er keuzes gemaakt moeten worden over eerste levensbehoeften.  
 
Ik wil me graag inzetten om de keuzevrijheid van de mensen die zich vaak nu “gevangen” in het systeem 
voelen, te vergroten. Ik wil graag dat iedere Utrechter zich gezond en gelukkig voelt in zijn of haar 
omgeving. Hiervoor is zowel een gemeenteapparaat nodig die op afstand staat, maar ook absoluut heel erg 
dichtbij en benaderbaar is.  
 
Afstand als het goed gaat, dichtbij en pro-actief als het nodig is, zodat kleine problemen zoals het verliezen 
van een baan,  niet leidt tot grotere problemen, zoals armoede en chronische ziekte of middelenmisbruik. 
Een overheid die ook deels een signaalfunctie heeft in het oplossen van problemen voordat deze echt zijn 
ontstaan. Hiervoor zijn al alle middelen aanwezig: scholen, woningbouw weet welke huurders op tijd 
betalen en welke een schuld opbouwen enzovoort.  
 
Als mensen namelijk zonder zulke problemen kunnen leven, zullen zij meer vrijheid en meer keuzevrijheid 
ervaren in hun leven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jasper Borgdorff   
 

Beroep : huidig: barmedewerker, per 1 oktober: horecaondernemer  
Geb.datum/plaats : 9 mei 1983, Utrecht  
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 26 
 
 
Functies binnen D66 
1 feb 2015 tot 1 feb 2016: Bestuurder Afdeling Utrecht, functie Leden  

Actuele maatschappelijke functies 
- 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Ik werk in een speciaalbiercafeetje in de binnenstad, waar liefhebbers uit de hele stad komen, en 
waar de buurtgenoten een kop koffie komen halen. Achter de bar staan geeft een mooie 
dwarsdoorsnede van de bewoners van Utrecht. Ik zie steeds meer jonge hoogopgeleiden onze 
stad ontdekken, steeds meer toeristen die zich laten verrassen door Utrecht en kleine bedrijfjes 
zoals lokale brouwerijen die zich specifiek in Utrecht vestigen. Het gaat goed met de stad. Maar 
door de groei ontstaat soms frictie. Ik hoor klachten over erfpacht, over het almaar drukker 
wordende centrum, over torenhoge huizenprijzen, zowel huur als koop, en opgeheven buslijnen. 
De groei levert dus ook druk op. De komende jaren ligt er voor onze stad de uitdaging om de groei 
in goede banen te leiden. Voor mij zijn de woningmarkt en het verkeer de interessantste 
uitdagingen. Ik draag graag een steentje bij om deze uitdagingen komende jaren aan te gaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatou van den Hoff  
 

Beroep : Adviseur voor bestuurders/topmanagement en freelancer 
Geb.datum/plaats :  29 april 1972, Utrecht 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 27  
 
 
Functies binnen D66 
Geen 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Ja, VVD Utrecht benoemd plaatsvervanger voor gemeenteraadslid wijkraad oost 1998-2000;  

Lid pr-commissie: secretaris vorming en scholing 1995–1997;  

bestuurslid PR voor vrouwen in de VVD provincie Utrecht 1998-2001;  

1998 onverkiesbare plek voor gemeenteraadsverkiezingen 

Motivatie 
Mijn kennis en ervaring wil ik inzetten om de stad te laten bloeien en groeien. En bewoners hun 

talenten te laten ontwikkelen en de kans te geven naar vermogen te participeren in alles dat de 

stad biedt. 

Noordwest is de meest dicht bevolkte wijk van Utrecht en er zijn bijna geen 

volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad uit Noordwest. Dat kan beter. 

Door mijn activiteiten in de wijk en als bewoner ken ik de diverse groepen en de ontwikkelingen. 

Voor Noordwest maakte ik me hard d.m.v. een handtekeningenactie en sprak ik me uit tijdens 

wijkbijeenkomsten of lobbyde bij raadsleden en pers. 

Wat ik voor Noordwest doe, blijf ik doen en wil ik voor de hele stad gaan doen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jan-Joost van der Slik   
 

Beroep : Project Coordinator Rabo Rural Fund  
Geb.datum/plaats :  11 juni 1979, Rotterdam 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 28 
 

Functies binnen D66 
Vanaf 1-4-2015 tot heden: Penningmeester & Vice-Voorzitter D-Loquentia Utrecht   

Actuele maatschappelijke functies 
Vanaf 1-2-2017 tot heden: Voorzitter Buurthuis In de 3 Kronen  

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Een stad waarin alle Utrechters zich prettig, veilig en gehoord voelen, dat is waar ik me voor wil 

inzetten. De stad is enorm in ontwikkeling met steeds meer inwoners, toeristen en heel veel 

kansen, maar ook met uitdagingen . Hoe houden we ondanks de groei en toenemende drukte 

onze stad leefbaar en bereikbaar voor iedereen? De aankomende 4 jaar kunnen we met nog meer 

focus op duurzaamheid en verkeer helpen om onze mooie stad bereikbaar te houden en ervoor te 

zorgen dat we schone lucht inademen. Een sociale stad waarin we mensen met een beperking tot 

de arbeidsmarkt toch net dat extra zetje geven waardoor het mogelijk is om weer aan de slag te 

gaan. Utrecht is al heel ver, maar nog zeker niet af. Om daar verder aan te werken stel ik me graag 

kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Vincent Luijnenburg 
 

Beroep : Vastgoedbeheerder Cultuur objecten bij de gemeente Haarlem   
Geb.datum/plaats :  27 november 1983, Damman (Saudi-Arabië) 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 29  
 
Functies binnen D66 
Mei 2011 Werkgroeplid van de werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit D66 Utrecht 
Juni 2017 Bestuurslid van de Vrienden van de Jonge Democraten , de reunisten vereniging van de 
JD 
juli 2013 t/m dec. 2016 Voorzitter van de werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit D66 
Utrecht 
 sept 2008 t/m mei 2009 Penningmeester  in het landelijke bestuur van de Jonge Democraten 
(bestuur Jetten) 
sept 2007 t/m aug 2008 Politiek secretaris in het afdelingsbestuur van de Jonge Democraten 
Utrecht 
 
Actuele maatschappelijke functies 
juni 2017 t/m heden Hulp kok bij de dak- en thuislozen opvang Jansveld van de Stichting 
Tussenvoorziening 
april 2016 t/m heden Plaatsvervangend lid van de geschillencommssie bij de woningcorporatie 
SSH 
september 2015 t/m heden Actief lid van de Remonstrantse geloofsgemeenschap in Utrecht 
(Geertekerk) 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Beste Utrechtse Democraten, 

 

In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Jullie als leden van de afdeling 

mogen bepalen wie namens D66 in de raad mag zitten. 

 

Graag wil ik mijzelf verkiesbaar stellen om het D66 geluid te laten horen in de Utrechtse raad. Ik 

ben ruim zes jaar betrokken bij de Utrechtse politiek en ik ken de stad goed. Ik woon en werk er al 

ruim tien jaar. 



 

In mijn studenten tijd ben ik lid geworden van de Jonge Democraten en actief geweest bij de 

afdeling Utrecht en landelijk. Elke Jonge Democraat wordt ouder en maakt op een duur de stap 

naar D66, dit is bij mij ook gebeurd. 

 

In 2011 ben ik, vanuit mijn interesse in het vak, lid geworden van de werkgroep ruimtelijke 

ordening van D66 Utrecht. Tot op heden vind ik het interessant om om bezig te zijn met ruimte. 

Die interesse richt zich in het bijzonder op Utrecht, een stad die hard groeit. Deze groei is prachtig 

maar geeft de stad ook een hoop uitdagingen. 

 

Ik wil me met veel enthousiasme de komende vier jaar jaar inzetten om de stad gezond te laten 

groeien in de ruimtelijk zin en om de stad op sociaal vlak voor iedereen aantrekkelijk te houden. 

 

Vanuit huis uit ben ik een echte sociaal liberaal die het belangrijk vindt dat iedereeen zelfstandig 

kan zijn en eigen keuzes kan maken. Tegelijktijd ben ik er ook bewust van dat je voor elkaar moet 

zorgen in de maatschappij en dat niet iedereen 100% zelfstandig kan zijn. Bij ruimtelijk 

vraagstukken ben ik pragmatisch en kijk ik naar wat de beste oplossing is voor de stad. 

 

Hierbij wil ik oproepen aan alle leden van D66 Utrecht om hun hart en verstand te volgen bij het 
bepalen van de lijst volgorde en ik jullie graag succes wensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



André F. Vluggen                                  
 

Beroep : Uitkeringsdeskundige WW UWV te Rotterdam 
Geb.datum/plaats : 10 september 1986, Heerlen 
Woonplaats: Utrecht                                                                                     
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 30 
 
             

Functies binnen D66 
Juli 2016 tot heden: Voorzitter Werkgroep Economische Zaken  
Oktober 2014 tot juni 2016: Secretaris en vicevoorzitter werkgroep Economische Zaken 
Februari 2014 tot heden: Actief lid van de werkgroep Economische Zaken  
 
Bent u lid van of kandidaat voor  een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 
 



Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 

Nee 
 
Motivatie 

Waarom wil ik me kandideren? 
Utrecht is een prachtige stad waar ik dagelijks met veel vreugde leef. Het voelt als een 
echt thuis. Dat gevoel bekroop me eigenlijk al vanaf dag één, toen ik er in mijn 
studententijd ben komen wonen. Utrecht speelt dan ook een grote rol in mijn leven, wat 
maakt dat ik iets terug wil doen voor de stad en haar inwoners. Op economische als 
duurzaamheidsaspecten zie ik een grote rol weggelegd. Want hoe houden we Utrecht 
leefbaar voor 2030 of zelfs verder kijkend naar 2050? Utrecht moet voor iedereen 
bereikbaar zijn en blijven. Met de groei die de stad doormaakt is het steeds lastiger voor 
mensen een betaalbare woning te vinden. Daarnaast zie ik ook een belangrijke rol weggelegd 
voor de duurzaamheidsdoelstellingen in 2030, waarbij Utrecht 100% duurzaam 
moet zijn. Willen wij deze behalen dan moet er nog zeer veel werk verzet worden. D66 
heeft hier de afgelopen regeerperiode al goed op ingespeeld, o.a. duurzame inkoop en 
programma van afval naar grondstaf. Ik wil daar ook graag een actieve bijdrage aan gaan 
leveren om Utrecht veerkrachtiger en duurzamer te maken voor de toekomst. 
 
Waarom ben ik de ideale kandidaat? 
Ik ben iemand met veel passie en toewijding. Dit komt het beste tot uiting in mijn 
dagelijkse werk als Uitkeringsdeskundige WW namens UWV. In deze functie help ik 
mensen in moeilijke situaties en probeer ik iedereen een zo’n menswaardig mogelijk 
bestaan te geven. Nu dat de economie aantrekt zie ik dat niet iedereen profiteert van de 
groei, dit is zorgelijk. Want ik vind dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Hiervoor wil 
ik mij dan ook graag inzetten als raadslid voor D66. Gelijke kansen voor iedereen! Met 
mijn achtergrond en betrokkenheid bij de maatschappij en mijn gedegen vakinhoudelijke 
kennis denk ik de ideale kandidaat te zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Willem Goossens 
 

Beroep : Economisch Geograaf 
Geb.datum/plaats :  29 april 1988, Helmond 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 31 
 
Functies binnen D66 
20 augustus 2016 – heden Lid werkgroep Economische Zaken 

Actuele maatschappelijke functies 
1 februari 2016 – 1 juli 2016 Verhuisadviseur Senioren (onbezoldigd voor +/- 24 p/w) 
5 maart 2014 – 1 juni 2014 Opleider/Trainer vluchtelingenhulp Rode Kruis Utrecht 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Wat is er mooier dan met en voor de inwoners van de stad - waarin ik zelf al 10 jaar woon - te 

werken? Je daarin bezig te houden met een divers scala aan onderwerpen die tastbaar zijn en 

direct invloed hebben op leefomgeving van mensen? En een functie te bekleden waarin je het 

verschil kunt maken; als persoon en als partij?  

Sinds 2015 zet ik mij actief in voor D66. De afgelopen periode heb ik dat gedaan als lid van de 

werkgroep Economie. Van maart tot en met juni 2017 heb ik de bootcamp raadsleden gevolgd. 

Een interessante en leerzame cursus die mij gemotiveerd heeft me te kandideren voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht van maart 2018.  

D66 als programmapartij betekent voor mij een partij die vooruitstrevendheid durft te combineren 

met pragmatisch denken en doen. Een progressieve partij waarbij iedereen gelijk behandeld wordt 

en waarbij men geloofd in de eigen kracht van mensen. Maar ook een partij die sociale 

rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan, want niet iedereen is gelijk. Vanuit deze idealen 

streeft D66 naar een internationale, duurzame en inclusieve samenleving met onderwijs als 

smeermiddel.   

Deze uitgangspunten passen goed bij mijn eigen ideeën en doelen. Ik heb de overtuiging dat 

mensen de intrinsieke motivatie en de wil hebben om zichzelf (maatschappelijk) te ontplooien. 

Kijkend naar mijzelf; begonnen op VMBO kader in 2000 en sinds 2015 in het bezit van een 

masterdiploma in de Economische Geografie. 

 



Als raadslid zou ik mij in willen zetten om Utrecht nog socialer en toegankelijker te maken voor 

iedereen. Daarnaast zouden we Utrecht nationaal en internationaal meer op de kaart moeten 

zetten als dé kennis hub op het gebied van sociale innovatie en gezond stedelijk samenleven. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eduard Berentzen   
 

Beroep : DGA 
Geb.datum/plaats :  2 maart 1958, Rotterdam 
Woonplaats: Vleuten 
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 32 
 
Functies binnen D66 
September 2011 – heden Bestuurslid TA-Digitaal 

Bestuurslid regio Utrecht 

Lid VC regio Utrecht 

Wethouders advies cie UH 

Afdelingscoach 

Actuele maatschappelijke functies 
Mei 2017 – heden Lid Ouderraad CGU 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Na jaren actief te zijn geweest voor de regio Utrecht in diverse functies in het bestuur en commissies breng 

ik graag mijn daar opgedane ervaring in in de Utrechtse stads politiek.  

 

De komende dertien jaar zullen de steden wereldwijd met 1.1 miljard inwoners groeien. We gaan ons 

verbinden in een wereldwijd netwerk van metropoolregio’s, die mogelijk belangrijker worden dan de natie 

staten van nu. De verdere uitbouw en opbouw van zakelijke, culturele en educatieve connecties met 

andere metropoolregio’s in Europa zal voor Utrecht bepalend zijn voor de kwaliteit van leven van haar 

inwoners en die in haar regio. 

 

De digitale transitie maakt ons leven niet alleen maar makkelijker. Er verandert veel en snel. De 

burgerrechten lijken daarbij in de knel te komen. Iedereen wordt transparant, alles wat je doet wordt wel 

ergens geregistreerd. Bepaalt de overheid het gedrag van de burger of was dat nu juist andersom? Voor mij 

heeft de burger het primaat en zorgt het openbaar bestuur voor een prettig en duurzaam leefklimaat waar 

iedere burger werkend of niet zich mee verbonden kan voelen.  

 

Regelgeving is vaak zo complex dat burgers erdoor in de knel komen, het woud aan regels is “administratief 

onveilig”. Analoog aan verkeersveiligheid en voedselveiligheid moeten we het “administratieve veiligheid” 

gaan hebben. De werking van regels wordt bekeken vanuit het perspectief van de burger in plaats van dat 

van de wetgever: de legislatieve transitie. Ik zou daar graag een aanzet toe willen geven. 



Utrecht groeit, er komen aan de westkant weer veel nieuwe kiezers bij. Kiezers van wie hun stem nog 

onvoldoende wordt gehoord in de raad. Als inwoner van Vleuten draag ik er graag aan bij ook de nieuwe 

kiezer aan het woord te laten zodat met de nieuwe bewoners ook frisse nieuwe ideeën de stad instromen. 

http://eduard.berentzen.nl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marco Spruit  
 

Beroep : Universitair docent / onderzoeker Informatica  
Geb.datum/plaats : 6 oktober 1969, Ermelo 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Ja 
Plek lijstadvies: 33 
 

Functies binnen D66 
 2010-2014: Voorzitter D66 Wijdemeren 
2009-2010: Lid Programmacommissie Gemeenteraadsverkiezingen Wijdemeren 

Actuele maatschappelijke functies 
2015-heden: Lid Bestuurd van de Stichting mijn IBDcoach, Woerden (portefeuille ICT) 
2011-2015: Lid Raad van Toezicht van de Regiobibliotheek Zuid-Oost Utrecht, Doorn/Maarn 
(portefeuille ICT/Innovatie) 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 



Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 

Ik ben 47 jaar, gehuwd, vader, baasje, en tennisfanaat. Ik woon sinds twee jaar met veel plezier op 
de Veemarkt in Utrecht Noordoost. Sinds tien jaar werk ik als universitair docent/onderzoeker 
Informatica aan de Universiteit Utrecht op de Uithof. Ik leid hier onder meer het Applied Data 
Science Lab en werk intensief samen met het UMC Utrecht. Vanuit de wetenschap dat ICT dé 
motor voor innovatie, duurzaamheid en economie is, leid ik verscheidene projecten om onder 
meer de eerste- en tweedelijnszorg te verbeteren; ik benader het aanpakken van 
maatschappelijke problemen vanuit een alomvattend mens-proces-technologie perspectief. Vóór 
mijn academische carrière was ik veertien jaar lang Big Data software ontwikkelaar en MKB 
ondernemer.  
 
Hiernaast vervul ik reeds vele jaren nevenwerkzaamheden in het niet-commerciële 
maatschappelijke middenveld, altijd met als portefeuille ICT en innovatie. Zo was ik vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 vier jaar lang voorzitter van D66 Wijdemeren. Vanaf 2011 was 
ik vier jaar lang lid van de raad van toezicht van de regiobibliotheek Zuidoost Utrecht. Vanaf 2015 
ben ik bestuurslid van de stichting mijnIBDcoach die het gelijknamige e-Health systeem voor 
patiënten met chronische darmontstekingen beheert.  
 
Als gemeenteraadslid verwacht ik allereerst een waardevolle bijdrage te kunnen leveren als 
sparringpartner en toezichthouder van het college, met name inzake technologie en de impact 
hiervan op de toekomst van de gemeente Utrecht, haar inwoners en naaste omgeving. Daarnaast 
wil ik vanuit mijn expertise als Toegepaste Datawetenschapper graag bijdragen aan de 
betrokkenheid van de Utrechters bij de gemeentelijke politiek door de besluitvormingsprocessen 
zowel transparanter, interactiever en opener te helpen maken, mede met behulp van ICT, op 
zowel maatschappelijk (extern) als beleidsmatig (intern) niveau. Ik heb interesse in deelname aan 
de beleidsonderdelen Zorg welzijn en onderwijs, Raad college en organisatie, en 
ICT/Communicatie. 

 

  



Overige kandidaten (ONVERKIESBAAR) op basis van 

loting in alfabetische volgorde achternaam O t/m N 



Ferjan Ormeling  
 

Beroep :  Progammamanager bij Microsoft 
Geb.datum/plaats :  23 januari 1971, De Bilt 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: nee  
 
 
 
 
Functies binnen D66 
Januari 2015 – heden: Lid commissie mensenrechten  

Actuele maatschappelijke functies 
- 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Als 18-jarige ben ik Bestuurskunde gaan studeren omdat ik daarna graag bij de overheid 
wilde gaan werken om mee vorm te geven aan Nederland. Zoals zoveel studenten ben ik 
hele andere dingen gaan doen en heb ik van mijn (computer-) hobby mijn beroep gemaakt. 
Maar de zin om mee te helpen aan het verbeteren van mijn directe omgeving is nooit 
helemaal verdwenen en die zin is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden sinds ik 
actief ben geworden bij D66 Utrecht. Opgroeiend in Zeist was Utrecht voor mij altijd al ‘de 
grote stad’ waar je op zaterdag ging winkelen met je ouders of later een biertje drinken bij 
café Zeezicht aan de Nobelstraat. Nu de stad alleen maar groter groeit wil ik me er graag 
voor inzetten om Utrecht ook die vriendelijke stad te laten blijven die het altijd was. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Huseyin Sari 
 

Beroep : Teamopleider Sociale Verzekeringsbank PGB 
Geb.datum/plaats : 15 september 1989, Utrecht  
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
- 

Actuele maatschappelijke functies 
I.S.N. Utrecht Ulu Moskee, PLV-secretaris 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Mijn maatschappelijke actief betrokkenheid binnen mijn stad Utrecht heeft mij gestimuleerd om 
op politiek niveau betrokkenheid te tonen en daar waar het kan/ moet de verantwoordelijkheid 
durft te nemen. Ik loop niet weg voor problemen, zoek juist de dialoog om samen te komen tot 
compromis. Aangezien politiek niet anders is dan compromissen sluiten, zie ik mij op dit platform 
een geschikt persoon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eric Terlien   
 

Beroep : Werkzaam voor de provincie Zuid-Holland 
Geb.datum/plaats :  04 april 1990, Utrecht 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
Mei 2016 Lid Masterclasscomissie D66 Utrecht 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Utrecht is een prachtige jonge, slimme en bruisende stad die snel groeit. Een groeiende stad biedt 
extra kansen maar vraagt ook om extra aandacht. Niet alleen de fysieke leefomgeving is 
dynamisch, ook de groepen die onze stad gebruiken voor verschillende doeleinden veranderen. 
Daarnaast leven we in tijden van transitie op het gebied van energie en economie. Dat brengt veel 
onzekerheden met zich mee. We hebben als D66 Utrecht een prachtig verkiezingsprogramma die 
onze stad op een sociaal-liberale koers via vele kansen door deze dynamische tijd gidst 

 
 

 



Ivo Thonon   
 

Beroep : Freelance public affairs consultant & trainer  
Geb.datum/plaats :  27 juli 1978, Dommelen (gem. Valkenswaard) 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Nee   
 

Functies binnen D66 
Vanaf 2017: GR 2018-Coach van Afdeling Veenendaal, Regio Midden-Nederland  
Aug 2015 – juli 2016: Voorzitter, commissie Ruimte, Groen & Water, PS Utrecht  
April 2011 – juli 2016: Provinciale Statenlid, provincie Utrecht  
Jan 2015 – juli 2016: Senior LB- en Verenigingsadviseur, D66 Landelijk Bureau 
Sep 2012 – feb 2015: Coördinator Verkiezingsprogramma’s GR2014 en PS2015, Mr. Hans van 
Mierlo Stichting 
Mei 2009 – nov 2009: Lid Afdelingsverkiezingscommissie, D66 Utrecht 
April 2004 – mrt 2006: Algemeen Secretaris & Campagne Coördinator GR2006 (jan-mrt 2006), D66 
Utrecht  
Actuele maatschappelijke functies 
- 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Ja plek 6, Provinciale Staten, provincie Utrecht  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Ja, voor de New Democratic Party of Canada, lid, Election Readiness Committee (nov 2006- juni 
2007, Vancouver, British Columbia  

Motivatie 
D66 heeft op dit moment de grootste fractie in de Utrechtse gemeenteraad. D66 heeft ook de 

meeste leden van alle partijen in Utrecht. Nu moeten we de volgende stap zetten: de langste lijst 

bij de verkiezingen presenteren. Ik help daar, bij deze, met plezier aan mee. Net als bij eerdere 

campagnes vertegenwoordig ik dan graag D66 in de stad in het algemeen en in Oog in Al in het 

bijzonder. 

Mocht ik als ‘onverkiesbare’ onverhoopt toch gekozen worden, dan heb ik genoeg ervaring om in 

fractie en raad van betekenis te zijn:  

• ik heb al vijf jaar ervaring als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten Utrecht; 

• het sociaal-liberalisme zit tot in mijn vezels (dankzij mijn vroegere werk bij de Van Mierlo 
Stichting); 

• ik heb een breed netwerk in de partij (via mijn eerdere werk bij het Landelijk Bureau). 
 



Kortom, wilt u tussen de onverkiesbaren iemand met ervaring erbij, stem dan bij de interne 
verkiezingen op… mij ☺. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paul van Uum 
 

Beroep : docent voortgezet onderwijs 
Geb.datum/plaats :  27 oktober 1986, Zevenaar 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 
Functies binnen D66 
Augustus 2015 – april 2016 Masterclasscommissie (van januari tot april 2016: voorzitter) 

Actuele maatschappelijke functies 
September 2015 Algemeen bestuurslid Stichting Hope XXL 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
 

 

 
 
 
 
  



Marijne van de Venne 
 

Beroep : junior fractiemedewerker bij D66 Gemeenteraad Utrecht   
Geb.datum/plaats :  2 februari 1994, Nijmegen 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 
Functies binnen D66 
1 september 2017 – heden Junior fractiemedewerker 
6 maart 2017 – 6 juli 2017 stagiaire bij D66 fractie 

Actuele maatschappelijke functies 
NDC taalmaatje 
SYR voorheen leidinggevend 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Ik steun het gedachtegoed van D66. Ik wil daarom de lijst ondersteunen, graag met een 

onverkiesbare plaats.  

 
 

 
  



Carlos Vrins   
 

Beroep : Projectleider Spierziekten Centrum Nederland/Coördinator 
patiëntgebonden onderzoek UMCU 
Geb.datum/plaats :  25 oktober 1971, Papendrecht 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 
Functies binnen D66 
2017 – heden Voorzitter D66 thema-afdeling Onderwijs en Wetenschap 

2013 – 2016 Voorzitter werkgroep Hoger Onderwijs en Wetenschap 

2013 Interim bestuurslid D66 thema-afdeling Onderwijs en Wetenschap 

2013 – 2017 Voorzitter werkgroep onderwijs D66 Utrecht 

2014 – 2017 Algemeen secretaris D66 thema-afdeling Onderijs en Wetenschap 

2015 Kandidaat statenlid Provinciale Staten namens D66 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Kansen voor alle Utrechters vat prachtig samen wat Utrecht als groeiende stad aan alle bewoners 
kan en moet bieden en waar wij als D66 voor staan. Voor mij begint het meteen bij onderwijs en 
jezelf kunnen ontwikkelen. Een goed startpunt bieden aan elk kind en met de juiste ondersteuning 
daar waar nodig. Als D66-lid zet ik mij daarom ook al jaren in voor het onderwijs via de werkgroep 
van D66 Utrecht en bestuursfuncties in de landelijke D66 thema-afdeling Onderwijs en 
Wetenschap. 
 
Ik kijk uit naar de mooie campagne die we kunnen voeren in Utrecht met een goed 
verkiezingsprogramma. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil ik de campagne extra 
ondersteunen en het voor mijzelf persoonlijker maken door mijn naam aan de kandidatenlijst te 
verbinden. Hopelijk krijg ik jullie steun. 
 

 
  



Arjan Wiegman   
 

Beroep : Lead Business Analist (Consultancy)  
Geb.datum/plaats :  08-02-1982, Delft 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
01-01-2014 tot 31-12-2016 D-Loquentia commissie 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 

Nee 

Motivatie 
In mijn werk help ik organisaties hun bedrijfsprocessen en IT te optimaliseren zodat er efficiënt en 
effectief gewerkt wordt aan het behalen van de gemeenschappelijke bedrijfsdoelen. Hierin zit 
altijd een spanningsveld tussen verschillende partijen en korte en lange termijn doelen. Ervoor 
zorgen dat uiteindelijk iedereen gehoord is en dat er oplossingen komen waar zoveel mogelijk 
mensen zich in kunnen vinden is wat mij voldoening geeft in dit werk. 
Maar er ontbreekt nog wel iets voor mij, namelijk een bijdrage leveren die een bredere 
maatschappelijke invloed hebben. Graag zou ik mij daarom de komende vier jaar inzetten voor de 
lokale politiek. 
 
In 2010 ben ik in Utrecht komen en heb daar geen seconde spijt van gehad. Utrecht is een 
prachtige en open stad die zich richt op de toekomst. Dit zie ik bijvoorbeeld terug in het fiets- en 
duurzaamheidsbeleid wat de afgelopen jaren gevoerd is. Aangezien D’66 als coalitiepartij daar de 
afgelopen 8 jaar veel aan bijgedragen ben ik ook trots lid van deze mooie partij.  
 
Maar waar we uiteraard trots mogen zijn op wat er bereikt is, moeten we ook vooruit blijven 
kijken. Het duurzaamheidvraagstuk is nog lang niet opgelost, zeker niet nu Amerika onder Trump 
de bestaande verdragen onder druk zet. Ook de opkomst van de alt-right beweging is een gevaar 
voor het open en internationaal gerichte karakter van Utrecht.  
Maar ik ben ervan overtuigd dat een partij als D’66 deze strijd aan kan gaan. Dat onze partij in 
staat zal zijn om belangen te inventariseren en tegen elkaar af te wegen. En met creatief en 
effectief beleid Utrecht de mooiste stad van Nederland te houden.  
 
Dit zullen we samendoen en ik ben daar graag onderdeel van de komende vier jaar! 

 
 
 



Xander van Asperen 
 

Beroep : Arbo en PR coordinator  
Geb.datum/plaats :  02 september 1952, Vlaardingen 
Woonplaats: Haarzuilens 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
April 2013, Lid LVC  
1 augustus 2001 – 30 april 2010 Fractiemedewerker pl./Commissielid 
April 2006 – mei 2010 Lid BSC 
Mei 2010 – oktober 2012 Voorzitter BSC 
November 2010 – maart 2014 Gemeenteraadslid  

Actuele maatschappelijke functies 
Oktober 2016 – heden Secretaris Stichting Portes Beheer 
November 2016 – heden Secretaris Franciscaanse Beweging 
December 2012 – heden Secretaris Federatie Emmaus Nederland 
Lid Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken namens Holy Trinity Anglican Church 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Ik sta nog steeds achter de idealen van D66 en zeker zoals die nu in het concept 

verkiezingsprogramma voor de GR 2018 zijn verwoord. Ik voer graag als kandidaat campagne 

omdat ik geloof dat ons programma DE toekomstvisie is voor onze gemeente en gemeenschap.  

Ik heb echter enkele functies waaraan termijnen zijn verbonden. Ik maak uit principe altijd een 

termijn af, daarom een onverkiesbare plaats. 

 



Hans Boerkamp   
 

Beroep : Beleidsadviseur en Public Affairs bij INretail 
Geb.datum/plaats :  21 maart 1973, Zuthpen 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Nee  
 

Functies binnen D66 
2013 - 2014: Algemene Verkiezingscommissie GR2014 
 
3/2010 - 6/2011: Voorzitter D66 Utrecht  
 
10/2007 - 3/2010: Secretaris D66 Utrecht  
 
2/2002 - 12/2004: Voorzitter Werkgroep EZ voor D66 Rotterdam 

Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Provinciale Staten van Utrecht, nummer 3 van de kandidatenlijst 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 

Nee  

Motivatie 
Ik wil me ook deze keer weer op alle mogelijke manieren inzetten voor een fantastisch 
verkiezingsresultaat in mijn eigen stad. Het mooiste is en blijft campagnevoeren. Dan is het naast 
een bijzondere eer ook extra leuk als je zelf op de lijst staat en mensen ook op jou kunnen 
stemmen.  
 
Bij de laatste verkiezingen van provinciale staten in 2015  kreeg ik op plek 3 maar liefst 2800 
stemmen alleen al in de stad Utrecht. Dus ik leg de lat hoog, ook voor een onverkiesbare plaats. 
 
Ik ga ook niet zo maar voor spek en bonen op een onverkiesbare plaats op de lijst staan. Als mijn 
beurt mocht komen om in de Raad te gaan, dan zeg ik hierbij toe dat ook gewoon met volle 
energie te gaan doen. 
 
Het is mijn ambitie om als eerste onverkiesbare kandidaat op de lijst voor D66 Utrecht te komen. 
Zet mij daarom zo hoog mogelijk op jouw lijstje! 

 
 
 



Gudo Borger  
 

Beroep : Privcay Officer bij iChoosr B.V. 
Geb.datum/plaats :  1 januari 1987, Amersfoort 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Nee  
 
 

Functies binnen D66 
Vanaf mei 2015: Voorzitter Werkgroep Duurzaamheid D66 Utrecht (stad) 
Vanaf december 2016: Vicevoorzitter Werkgroep Energie en Klimaat, Thema Afdeling Duurzaam, 
landelijk.  

Actuele maatschappelijke functies 
- 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Begin 2013 ben ik actief geworden voor D66, waar ik mij op lokaal en sinds dit jaar op landelijk 
niveau inzet voor duurzaamheid. De afgelopen jaren heb ik als voorzitter van de werkgroep 
duurzaamheid bijgedragen aan het behalen van mooie successen door de gemeenteraadsfractie te 
ondersteunen met gevraagd en ongevraagd advies. Door mij kandidaat te stellen wil ik een extra 
steun in de rug geven aan de verkiezingscampagne in 2018. Ik vind het van groot belang om in de 
groeiende stad Utrecht oog te hebben voor het leefbaar houden van de stad, met name rekening 
houdend met de impact die wij hebben op het milieu. Duurzaamheid in al haar facetten is daarbij 
onmisbaar. Hierbij wil ik in het bijzonder aandacht vragen voor duurzame energie, 
energiebesparing, verkeer en vervoer, bestaande en nieuwe bouw en circulaire economie. 
 

 
 
 
 



Vivien van Geen 
 

Beroep : Gepensioneerd; Vrijwilliger NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) 
Geb.datum/plaats : 4 november 1946, Den Haag  
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
Utrecht lid werkgroep Zorg Welzijn 
2002 – 2003 Lid Tweede Kamer, gezondheid, welzijn, pensioenen 
2011 Lid Programmacommissie provinciale verkiezingen 
2001 – 2006 VM-rechten 

Actuele maatschappelijke functies 
2004 – 2014 Voorzitter adviescommissie ouderenbeleid Utrecht 
2005 – 2015 Voorzitter locale rekenkamercommissies; voorzitter Kwaliteitszorg Vereniging van 
Rekenkamers. 
1982 – 2009 Universiteit Utrecht UD Organisatiepsychologie 
1989 – 2015 ZZP Advies kwaliteitsbeleid in de zorg 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Het programma “Kansen voor alle Utrechters” vormt een mooie basis voor de toekomst van 
Utrecht. Daar draag ik graag aan bij. Ik wil voorwaarden scheppen zodat Utrechters met elkaar een 
goed leven kunnen leiden en kunnen meedoen. Ook als zij kwetsbaar zijn. 

 

 
 
 
 
  



Heine Ten Hoeve   
 

Beroep : ICT-medewerker 
Geb.datum/plaats : 26 juli 1993, Wageningen 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Geen verkiesbare plaats 
 
 

Functies binnen D66 
- 

Actuele maatschappelijke functies 
1 juni 2016 tot 1 juni 2016: Voorzitter Jonge Democraten Utrecht (jongerenorganisatie D66) 
 
1 februari 2016 tot 1 augustus 2016: Voorzitter werkgroep Internationaal Jonge Democraten 
Utrecht  
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
D66 is dé partij die Utrecht toekomstbestendig en leefbaar voor alle inwoners maakt. Dit maakt mij trots 

om onderdeel te zijn van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Mijn naam is Heine ten 

Hoeve, ik ben momenteel 24 jaar oud. Als recent afgestudeerde student Internationale Betrekkingen leef ik 

al jaren met plezier in Utrecht. Het is een stad die jong is en volop in ontwikkeling. Via een onverkiesbare 

plaats onderstreep ik mijn steun aan waar D66 voor staat, en de plannen voor deze mooie stad. Mijn 

betrokkenheid bij lokale politiek nam sterk toe als voorzitter (2016/2017) van de Jonge Democraten 

Utrecht (JDU), de jongerenorganisatie van D66. Vanuit de JDU zal ik mij de komende maanden blijven 

inzetten om een mooi verkiezingsresultaat voor D66 Utrecht te realiseren. Ik zou het fantastisch vinden als 

je jouw stem op mij uitbrengt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wiljan de Jong 
 

Beroep : Ondernemer, café Domkop  
Geb.datum/plaats :  4 januari 1978, Roozendaal 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
2015 – heden Lid werkgroep duurzaamheid  
1 januari 2017 – 15 maart 2017 Ondersteuning campagne Matthijs Sienot Tweede Kamer 

Actuele maatschappelijke functies 
2011 – 2015 Mens, verzekering adviseur en vanaf 2014 webredacteur 
2015 – 2016 Redacteur financiën consumentenbond 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
nee 
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
nee 

Motivatie 
Voor een duurzaam, gezond en sociaal ondernemersklimaat, stem Wiljan de Jong 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esselyn Jonk   
 

Beroep : Fractiemedewerker D66 Utrecht 
Geb.datum/plaats :  29 maart 1989, Maarheeze 
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee 
 

Functies binnen D66 
Oktober 2016 – mei 2017 Algemeen bestuurslid campagne D66 Maastricht Heuvelland 

Juni 2015 – juni 2016 Lid Masterclass commissie D66 België-Luxemburg 

Juni 2014 – november 2014 Stagiaire Persvoorlichter Europees Parlement 

Februari 2014 – mei 2014 Stagiaire Landelijk Bureau – Campagne GR2014 & EP2014 

Actuele maatschappelijke functies 
Geen 

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee 

Motivatie 
Als D66’er in hart en nieren heb ik mogen meekijken bij bijna alles wat D66 te bieden heeft. Van slapend lid 

tot campagnecommissie, stagiair bij het Landelijk Bureau en het Europees Parlement, ben ik nu werkzaam 

voor de D66 fractie van de gemeente Utrecht.  Met al deze bagage stel ik mij dan ook enthousiast 

kandidaat, weliswaar voor een onverkiesbare plek. Sinds het begin van mijn lidmaatschap in 2009 heb ik de 

partij zien groeien. Met D66-idealen kan en zal men ver komen: gegarandeerde vrijheid voor iedereen, het 

terugdringen van discriminatie en beter onderwijs voor allen zijn prachtige plannen die ongeacht waar je 

woont vorm gegeven kunnen worden. 

Als nieuwe Utrechter zie ik dat de stad zoveel moois te bieden heeft, moois waar andere plaatsen alleen 

maar jaloers op kunnen zijn . Met moois bedoel zowel de Utrechters als wat er in de stad speelt. Ik draag 

graag bij aan het verder versterken van D66 Utrecht, op wat voor manier dan ook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manon Julicher  
 

Beroep : Docent en onderzoeker bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht 
en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht 
Geb.datum/plaats : 8 juni 1992, Rotterdam 
Woonplaats: Utrecht  
Verkiesbare plaats: Nee  
 
 
Functies binnen D66 
 22-08-2017 - heden: Voorzitter Masterclasscommissie D66 Utrecht  
01-06-2017 - 25-08-2017: Lid Masterclasscommissie  

Actuele maatschappelijke functies 
- 
 
Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Nee  
 
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
Ik draag het gedachtegoed van D66 en de stad Utrecht een warm hart toe. Daarom wil ik graag het beleid 

van D66 Utrecht ondersteunen. Dat wil ik uitdragen door mij verkiesbaar te stellen voor een onverkiesbare 

plaats op de kandidatenlijst van D66 voor de Gemeenteraadsverkiezingen van Utrecht.  

Na 18 jaar in Rotterdam te hebben gewoond, kwam ik 7 jaar geleden als student naar Utrecht. Na het 

afronden van mijn studies ben ik aan de universiteit blijven plakken als docent en onderzoeker. 

Langzaamaan ben ik van de stad Utrecht gaan houden. Na diverse uitstapjes het buitenland ben ik gaan 

beseffen dat Utrecht iets unieks heeft. Dit unieke karakter kenmerkt zich door het feit dat Utrecht de 

faciliteiten biedt van een grote stad, maar tegelijkertijd haar gezelligheid, kleinschalige karakter en gevoel 

van saamhorigheid niet verliest. In haar grootsheid blijft de stad klein en knus. Mijns inziens herkent D66 

deze uniciteit en stimuleert zij met haar beleid in Utrecht de juiste ontwikkeling van de stad.   

D66 is de partij die voor mij de juiste mix van idealistische doelen en pragmatische en realistische 
oplossingen nastreeft. Ik hecht waarde aan individuele vrijheid en autonomie en tegelijkertijd zie ik dat 
samenwerking en solidariteit noodzakelijk zijn om voor elk individu tot die vrijheid te komen. In haar 
standpunten vertegenwoordigt D66 voor mij dit uitgangspunt: zeer progressief op vrijzinnige thema’s als 
bijvoorbeeld de regulering van wietteelt, maar ook sociaal doch realistisch op economisch gebied. Daarbij is 
D66 niet bang om veel tijd, geld en moeite te steken in passend onderwijs en persoonlijke ontwikkeling van 
elk individu. Als laatste acht ik het van belang dat kritiek op de democratie D66 er niet van weerhoudt het 
democratische bestuursideaal te blijven uitdragen, en juist pogingen onderneemt om de democratie te 
vernieuwen. Voorgaande uitgangspunten zijn voor mij belangrijke pijlers voor beleid.  

 



Gerhard Meeder 
 

Beroep : Architect  
Geb.datum/plaats :  4 september 1949, Voorburg  
Woonplaats: Utrecht 
Verkiesbare plaats: Nee   
 

Functies binnen D66 
2014-2015: Lid stedelijke werkgroep Cultuur  
2014-2015: Lid landelijke stuurgroep CKC’s  

Actuele maatschappelijke functies 
2010-heden: Wijkraadslid Utrecht Oost  
2013-heden: Lid Stichting Cultuur in Oost  

Bent u lid van of kandidaat voor een vertegenwoordigend lichaam? 
Wijkraad Utrecht Oost  

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld? 
Nee  

Motivatie 
- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


