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Utrecht, 11 mei 2021  
 
Beste democraat, 
 
Hierbij presenteren we u de eerste versie van het Kandidatenboek met daarin de 
lijsttrekkerskandidaten van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 
Utrecht die op 16 maart 2022 worden gehouden. U vindt in dit boek: 
 

1. In het kandidatenoverzicht staan alle kandidaten op alfabetische van de 

achternaam vermeld, te beginnen met de letter die door de AVC door loting is 

vastgesteld. Dit betekent dat het kandidatenoverzicht begint met de kandidaten 
waarvan de achternaam met de letter ‘G begint. Dat betekent dat allereerst 

Maarten Koning (pagina 3) en daarna Ellen Bijsterbosch (pagina 5) getoond 

worden. 

 
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.  
 
De uitnodigingen bevatten ook een gedetailleerde steminstructie. 
Met vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Algemene 
Verkiezingscommissie (AVC) via e-mailadres: avc@d66utrecht.nl.  
 
Maak gebruik van uw democratisch stemrecht en stem! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Algemene Verkiezingscommissie van Utrecht 
 
Karin Akkers 
Jan Willem Naphegyi-Schouw 
Michiel Lemmers 
 

  



 

 

3 

3 

Maarten Koning 
 

Beroep: Projectmanager hernieuwbare energie, 
Rijksvastgoedbedrijf 
Geb.datum/plaats: 12 maart 1986, Woerden 
Woonplaats: Utrecht  
 
 
 
 

Functies binnen D66 
• 2014 – heden: Gemeenteraadslid namens D66 in Utrecht 
• 2014: Campagnecoördinator D66 Utrecht voor Europese Verkiezingen 
• 2012 – 2013: Voorzitter commissie D-Loquentia 
• 2010 – 2011: Landelijk voorzitter Jonge Democraten 
• 2008 – 2013: Fractiemedewerker D66 Zuid-Holland 
• 2008 – 2009: Bestuurslid Jonge Democraten Amsterdam 

 
Andere maatschappelijke functies 
Raad van Toezicht Van Coeverden Adrianistichting en Adrianistichting (twee stichtingen die 
toegankelijkheid van onderwijs en bijzonder onderzoek aan de VU bekostigen) 
Lid Alternatief Voor Vakbond 
   
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 
D66 staat voor een geweldige uitdaging: weer de grootste partij van Utrecht worden! 

Dat geeft ons de kans om écht uitvoering te geven aan onze plannen voor de stad. Ik 

barst van de energie en creatieve ideeën om dat samen met een divers team mogelijk te 

maken. Daarom wil ik jullie lijsttrekker worden! 

 

De afgelopen jaren zette ik mij in voor een duurzame en groeiende stad. Waar wat te 

beleven valt, voor Utrechters en bezoekers. Waar je je dromen kan waarmaken. 

Utrecht groeit snel, en dat is positief. Maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. 

Die uitdagingen zet ik graag om in kansen. Samen met jullie wil ik die kansen benutten 

om te bouwen aan onze stad. 

 

Wat we hiervoor nodig hebben is een gemeente die verbindt. Die leiderschap toont en 

die kansen voor iedereen ook écht mogelijk maakt. De huidige crisis laat meer dan ooit 

zien hoe belangrijk een krachtige en toegankelijke overheid is. 

 



 

 

4 

4 

Tijdens mijn studie was ik landelijk voorzitter van de Jonge Democraten en sinds 2014 

zit ik in de gemeenteraad. Dankzij deze ervaring heb ik een uitgebreid netwerk in onze 

stad. Ik zette me in voor meer zonnepanelen en nieuwe fietstunnels. Voor de komst van 

“coronaterrassen” en meer buurthoreca. En voor energiezuinige woningen en een 

progressiever drugsbeleid.  

 

Typisch Maarten? Ik ga erop uit. In zowel de stad als binnen D66. Want een politieke 

vereniging zijn we samen. Die verbindende kracht is nodig in onze stad, in de 

gemeenteraad, maar ook voor D66’ers onderling. Samen halen we het beste in elkaar 

naar boven. 

 

D66 moet de meest zichtbare partij zijn. Met de beste ideeën voor de stad. Met een 

bruisend verkiezingsprogramma dat bol staat van de goede ideeën voor beter 

onderwijs, meer huizen en groene initiatieven. Denk met mij mee op 

www.maartenkoning.nl. Kies Koning! 

 



 

 

5 

5 

Ellen Bijsterbosch 
 

Beroep: Zelfstandige in de culturele en creatieve sector 
Geb.datum/plaats: 8 april 1986, Zwolle 
Woonplaats: Utrecht  
 
 
 
 

Functies binnen D66 
• 2018 – heden: Gemeenteraadslid namens D66 in Utrecht 
• 2018 – heden: Redactieraadslid voor ‘Idee’, het politiek-wetenschappelijk tijdschrift 

van de Mr. Hans van Mierlostichting  
• 2014 – heden: Trainer voor IDI/D66 Internationaal  
• 2020 – 2021: Lid Verkiezingsprogrammacommissie voor de Tweede 

Kamerverkiezingen 2021 
• 2013 – 2017: Bestuurslid, afdelingssecretaris en vicevoorzitter van D66 Utrecht 
• 2010 – 2014: Lid van de campagnecommissie van D66 Utrecht 

 
Andere maatschappelijke functies 

• 2017 – 2020: Taalmaatje via stichting Humanitas 
• 2015 – 2018: Voorzitter Stichting Aafke Romeijn / Babi Pangang Producties 
• 2015 – 2017: Initiatiefnemer actie ‘Rooftopbar op de Neudeflat’ 
• 2015 – 2016: Initiatiefnemer platform ‘Ik wil iets doen voor een vluchteling’ 

 
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 
Op mijn 18e verhuisde ik naar Utrecht vanuit een Veluws dorp. Ik heb het dorp waar ik 

opgroeide vaak als een beetje beklemmend ervaren. Meer dan eens vond ik het daar 

lastig om mezelf te zijn. Dat veranderde toen ik aan de HKU ging studeren en in Utrecht 

kwam wonen. Hier kreeg ik de ruimte. 

 

Inmiddels woon ik bijna even lang in Utrecht als dat ik op de Veluwe woonde. En door 

de jaren heen heb ik Utrecht zien veranderen van een klein, bescheiden stadje naar een 

grote stad die altijd in beweging is. Wat mij betreft kruipen we definitief uit onze 

schulp. Want méér stad betekent ook méér vrijheid om iets te maken van je leven. 

Waar je ook vandaan komt, wat voor opleiding je ook hebt gedaan, of je hoe je dan ook 

tegen dat leven aankijkt. 

 

Utrecht is groot genoeg voor iedereen. Maar dat gaat niet vanzelf. Omdat er lef nodig is 

voor alle Utrechters die wanhopig worden van deze woningmarkt – want als er geen 
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plek voor je is, dan ben je niet vrij. Er is lef nodig voor alle Utrechters die niet aan de bak 

komen voor een baan of een stage, die ruimte willen om te ondernemen of om zich te 

ontwikkelen. En er is lef nodig voor alle Utrechters die zich zorgen maken over het 

klimaat – die willen vergroenen, maar niet weten hoe. Of willen weten of zij het wel 

kunnen betalen. 

 

Het zijn grote vragen, maar ik heb het vertrouwen dat we ze aankunnen. Door vooruit 

te durven kijken, door lef te hebben. Wij D66’ers hebben dat lef. 

 

Daarom wil ik jullie lijsttrekker zijn. 

https://stem.ellenbijsterbosch.nl/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


