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Verantwoording Lijstadviescommissie (LAC)
Werkwijze
De lijstadviescommissie (LAC) voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is ingesteld
door de leden en heeft op basis van het instellingsbesluit en het profiel voor raadsleden
een advieslijst samengesteld.

De LAC bestaat uit:
- Maarten Koning, lijsttrekker
- Tom Kunzler, afdelingsvoorzitter
- Melanie van der Horst, stadsdeelbestuurder Amsterdam-West
De LAC heeft haar werkzaamheden verricht in drie fasen: 1) voorbereiding, 2)
gesprekken en 3) opstellen advieslijst. Hieronder legt de LAC verantwoording af over de
werkwijze en het opstellen van de advieslijst.
1) Voorbereiding
De LAC heeft als richtsnoer het door de leden van D66 Utrecht vastgestelde
‘instellingsbesluit LAC’ en het ‘profiel voor kandidaten’. Deze documenten bevatten de
opdracht en samenstelling van de LAC en de competenties waaraan kandidaatraadsleden moeten voldoen. Melanie van der Horst is als derde en onafhankelijk extern
lid van de LAC voorgesteld aan de leden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering
(AAV) van 24 februari en Maarten Koning is op 2 juni verkozen tot lijsttrekker van D66
Utrecht. Hiermee was de LAC compleet. Tijdens de AAV van 24 februari zijn ook Udo
Kock (vml. wethouder Amsterdam) en Fatma Koşer Kaya (wethouder Amersfoort)
geïntroduceerd als externe adviseurs van de LAC.

De LAC heeft met elkaar kennis gemaakt op 9 juli te Amsterdam en vervolgens twee
trainingen gevolgd die aangeboden zijn door het landelijk bureau van D66. Dit ging om
een training ‘’selecteren zonder vooroordelen’’ door het College voor de Rechten van de
Mens en een training ‘’gesprekstechnieken’’ aangeboden door Necker van Naem. De
inzichten en tips zijn verwerkt in de voorbereiding van de gesprekken en selectie.
Op basis van het instellingsbesluit en profiel heeft de LAC samen met experts binnen en
buiten de afdeling gewerkt aan een afwegingskader lijstsamenstelling. In dit document
zijn aandachtspunten gericht op diversiteit en inclusie, benodigde competenties voor een
kandidatenlijst, aandachtspunten voor teamsamenstelling en tot slot integriteit
samengebracht. Dit document is gedeeld en besproken met experts op het gebied van
diversiteit en inclusie, integriteit, vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, werving
en selectie en teambuilding en op basis van hun feedback aangescherpt. Dit
afwegingskader is voor de LAC een toetssteen geweest voor het samenstellen van de
advieslijst.
Op basis van de trainingen en een landelijke handreiking is vervolgens een uniforme
gespreksopzet voor de kandidaatgesprekken opgesteld. Een uniforme gespreksopzet
geeft meer garanties voor een eerlijk gesprek en een objectieve beoordeling van alle
kandidaten op basis van het profiel en competenties. Daarin zijn ook vragen opgenomen
die betrekking hebben op relevante levenservaring en niet alleen vragen die gericht zijn
op opleiding or professionele ervaringen. Hiermee wordt ook getoetst en geselecteerd
op bredere relevante ervaringen.
Voor kandidaten is eveneens een integriteitsformulier opgesteld op basis van een format
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aangereikt door het landelijk bureau van D66. Dit integriteitsformulier is uitgebreid en
aangepast op basis van gesprekken met een van onze leden die ervaring heeft met
integriteitstoetsingen. Alle kandidaten is gevraagd om dit formulier naar waarheid in te
vullen, te ondertekenen en met de afdelingsverkiezingscommissie (AVC) te delen. Op
basis van het formulier kan in het lijstadviesgesprek nader op bepaalde zaken ingegaan
worden. Op deze manier kunnen we een gesprek voeren met kandidaten over mogelijke
aandachtspunten over integriteit en belangenverstrengeling.
Het afwegingskader, gespreksopzet en integriteitsverklaring zijn op 26 augustus met de
externe adviseurs Udo Kock en Fatma Koşer Kaya besproken. Op basis van het gesprek
met de externe adviseurs zijn deze documenten verder aangescherpt.
2) Lijstadviesgesprekken
Kandidaten konden zich tot en met 4 september aanmelden als kandidaat. Op 6
september heeft de LAC de aanmeldingen ontvangen en op basis daarvan een indeling
gemaakt voor de gesprekken. Er hebben zich een enorm aantal kandidaten aangemeld
en een hoger aantal dan verwacht. Gezien het hoge aantal aanmeldingen en de beperkte
tijd is ervoor gekozen om alleen met de verkiesbare kandidaten een gesprek te voeren.
Onverkiesbare kandidaten is wel een gesprek aangebonden als zij daar op prijs stellen.

De AVC heeft vervolgens alle verkiesbare kandidaten een uitnodiging gestuurd voor het
gesprek en de overige kandidaten ook geïnformeerd over het verdere proces. Alle
kandidaten hebben een integriteitsformulier ingevuld en ondertekend teruggestuurd naar
de AVC. Dit formulier is vervolgens gedeeld met de LAC. Per kandidaat was een uur
beschikbaar, waarvan de helft besteed is aan een voor- en nabespreking en de helft van
de tijd voor het daadwerkelijke gesprek met de kandidaat.
Een half uur voor een gesprek is kort, maar in de regel voldoende om op een goede wijze
de kandidaat te beoordelen. Het gesprek bestond onder andere uit een pitch met
motivatie, een casus, integriteitsvragen en de verwachtingen van de kandidaat. De
gesprekken vonden plaats volgens een vast stramien en er is gebruik gemaakt van een
uniform beoordelingsformulier per kandidaat. Elk gesprek is direct nabesproken binnen
de LAC.
Vanwege het hoge aantal kandidaten is aan alle kandidaten meegegeven dat de LAC
helaas veel kandidaten moet teleurstellen. De meeste kandidaten hebben de ambitie om
ergens in de top 15 te komen, maar als dit de wens is van 45 kandidaten dan wordt
uiteraard twee op de drie kandidaten teleurgesteld. De LAC heeft gepoogd tijdens de
gesprekken, maar ook voorafgaand aan het lijstadvies alle kandidaten te wijzen op het
hoge aantal aanmeldingen en wat dit betekent voor de kansen op een top 15 plek. De
LAC kreeg veel energie van het spreken van zoveel gemotiveerde kandidaten die
allemaal hun bijdrage willen leveren aan de toekomst van Utrecht.
3) Opstellen advieslijst

De LAC was zeer positief verrast door het hoge aantal aanmeldingen en dat deze
aanmeldingen ook een zeer hoog niveau hadden. Dit zorgde dat de LAC moeilijke keuzes
moest maken bij het opstellen van het lijstadvies. Dit zegt wat over de groeiende
professionaliteit van D66 Utrecht en de competenties van onze leden. De LAC wil graag
opmerken dat veel kandidaten geschikt zijn en competenties bezitten om raadslid te
worden, maar dat er simpelweg vanwege het hoge aantal aanmeldingen geen plek was
voor al deze kandidaten in de top 20.
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De leden van de LAC hebben na de gesprekken onafhankelijk van elkaar een top 20
samengesteld op basis van de gespreksverslagen, het profiel, instellingsbesluit en
afwegingskader. Deze drie verschillende top 20 versies kwamen bij de drie leden van de
LAC in grote lijnen overeen. Op basis van deze drie lijsten heeft de LAC met elkaar
gesproken over het integreren van deze drie lijsten en de verschillende keuzes. Hierbij is
gekeken naar de benodigde ervaring in de raad, diversiteit op alle mogelijke vlakken,
teamrollen, integriteit, spreiding over de stad en achtergronden van de kandidaat.
De top 20 bestond hierna uit een gebalanceerde mix van competenties, achtergronden,
ervaring en teamrollen. Uiteraard is het een onmogelijke opdracht om alle denkbare
competenties en aspecten van diversiteit in de top 20 te krijgen. Dit hangt deels af van
het aanbod aan kandidaten, maar ook met het maken van scherpe keuzes om te kiezen
voor de ene competentie of ervaring boven de andere. De LAC heeft deze conceptadvieslijst even laten bezinken en vervolgens besproken met de externe adviseurs Udo
Kock en Fatma Koşer Kaya.
De LAC heeft de concept-advieslijst gepresenteerd en onderbouwd voor de externe
adviseurs en hen gevraagd kritisch mee te denken. Dit heeft geleid tot scherpe vragen
van de externe adviseurs en heeft ertoe geleid dat de LAC een aantal verschuivingen
heeft doorgevoerd. Het gesprek met de externe adviseurs is vanwege de externe blik en
de stevige kritische vragen als zeer positief ervaren. Op donderdag 30 september is de
LAC voor de laatste keer bij elkaar gekomen en heeft tijdens een vergadering de laatste
wijzigingen besproken en de finale advieslijst vastgesteld.
Op vrijdag 1 oktober hebben alle kandidaten telefonisch hun voorlopige plek op de
advieslijst doorgebeld gekregen van de LAC en op dinsdag 12 oktober is de definitieve
plek op de advieslijst aan de kandidaten doorgegeven. De LAC heeft vanwege het hoge
aantal aanmeldingen veel kandidaten moeten teleurstellen, maar er was gelukkig ook
begrip voor de moeilijke keuzes die gemaakt zijn.
Afdelingsvoorzitter Tom Kunzler: ‘’We presenteren een deskundige, diverse en
vernieuwende lijst waarin Utrecht zich kan herkennen. Op de advieslijst komen alle
Utrechtse wijken terug, is ruimte voor jong en oud, ambtenaar en ondernemer, diverse
achtergronden en levenservaringen, en experts op alle belangrijke onderwerpen die
terugkomen in de Utrechtse raad. Het was een eer om deze advieslijst op te mogen
stellen en ik kijk uit naar het oordeel van de leden via de interne stemming!’’
Lijsttrekker Maarten Koning: ‘’We zijn trots op deze deskundige, diverse en vernieuwende
lijst met kandidaten die staan te springen om de groei van Utrecht in goede banen te
leiden. Ik kijk er naar uit om met dit team campagne te gaan voeren en te werken aan een
bruisend, groen en kansrijk Utrecht!’’
Namens de LAC
- Maarten Koning
- Melanie van der Horst
- Tom Kunzler
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Advies kandidatenlijst
1. Maarten Koning
(al eerder verkozen tot lijsttrekker)
2. Venita Dada- Anthonij
3. Susanne Schilderman
4. Berdien van der Wilt
5. Has Bakker
6. Hans Geleijns
7. Ralph Peters
8. Cherine Benjmil
9. Joost Vasters
10. Achraf Ait Daoua
11. Dirk-Jan van Vliet
12. Andrea Schouw-Naphegyi
13. Isabelle Booij
14. Nadia Stylianou
15. Didi el Moussaoui
16. Jonathan Koerselman
17. Daniel Nuijten
18. Emma Dolmans
19. Nils de Kleijn
20. Marlous Alberts
21. Lyke Veen
22. Jente Koopmans
23. Manon Julicher

24. Erik Mooij
25. Joris Canoy
26. Damien Storimans
27. Tim Vos-Goedhart
28. Wiljan de Jong
29. Viktor Berentzen
30. Hennie Zoontjes
31. Gerben Hiemstra
32. Lennard Kosterman
33. Pedro Nobbe
34. Laura Vervaart
35. Ferdie den Butter
36. Dave de Jong
37. Felix Beckebanze
38. Huseyin Sari
39. Roel Masselink
40. Rudolph Vermeer
41. Micha Beekman
42. Youri Blom
43. Monique Eijgenberger

Niet verkiesbare kandidaten (in
alfabetische volgorde):

Lijstduwers (plaats 41 tot en met 50)

1. Jasper Aalbers- Kaliarnta
2. Sibren van den Berg
3. Michiel Dirks
4. Johan Klaas Krom
5. Jurjen Lerou
6. Vincent Luijnenburg
7. Luca van Melick
8. Thomas Schepp
9. Anita Schmale]
10. Sanne Scholten
11. Corinne Tutein- Nolthenius
12. Sander van de Wolfshaar

41. Matthijs Sienot
42. Gerda Oskam
43. Daan Schmelzer
44. Corine van Dun
45. Robbert Kalff
46. Jony Ferket
47. Eelco Eerenberg
48. Anke Klein
49. Klaas Verschuure
50. Hind Dekker-Abdulaziz
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Gerben Hiemstra
Geboortedatum: 25-3-1989
Beroep of maatschappelijke functie:
Student Research Master Multidisciplinaire Economie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid van D66 thema-afdeling Onderwijs Wetenschap
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Deelgenomen aan: Team Kaag campagne, Deelnemer aan: Campagne Team D66
Utrecht, Deelnemer: Masterclass Verkiezingen 2016, Deelnemer: Bootcamp
gemeenteraad 2022
Andere maatschappelijke functies:
Alumnus Nationale DenkTank. (In 2016 heb ik deelgenomen aan Nationale DenkTank
over beroepsonderwijs in Nederland, als alumnus ben ik nog vaak betrokken bij
evenementen en mini DenkTanks., Gids in Utrecht, ik leid mensen rond en vertel over de
geschiedenis van Utrecht.
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs; Economische zaken, Financiën, Innovatie, werk
en inkomen; (LHBTI) Diversiteit en anti-discriminatie; Groen, openbare ruimte
Toelichting kandidaatstelling
Ik wil me graag inzetten voor kansengelijkheid voor alle Utrechters ongeacht
opleidingsniveau. Na mijn mbo-hoveniersopleiding en nu op mijn universitaire studie
economie, heb ik gemerkt dat er duidelijk meer kansen worden geboden aan studenten
aan de universiteit, dan aan die op het mbo. Zo worden er veel meer activiteiten
aangeboden op het gebied van sport en cultuur, die vaak bekostigd worden door middel
van subsidies of worden georganiseerd door semi-overheidsinstellingen. Daarnaast gaf
mijn universiteitspas geen belemmering meer bij de deuren van cafés en verenigingen,
iets wat met mijn mbo-pas wel het geval was. Deze vorm van discriminatie vind ik
incorrect, en vergroot de segregatie in de maatschappij.
Ik heb hierover mijn verontwaardiging meermaals geuit. Zo heb ik in verschillende
medezeggenschapsraden gezeten, waaronder de faculteitsraad op de universiteit. Hier
heb ik mij hardgemaakt voor o.a. diversiteit van studenten en verbetering van
toegangseisen van de universiteit. In deze periode heb ik veel geleerd over
onderhandelen en het sluiten van compromissen. Ook heb ik in 2016 deelgenomen aan
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de Nationale DenkTank met als thema beroepsonderwijs. Hier heb ik beleidsadvies over
gelijke kansen en leven lang ontwikkelen uitgebracht aan verschillende organisaties
waaronder gemeenten.
Ook heb ik meerdere keren de media opgezocht, om mijn verontwaardiging over de
kansenongelijkheid in Utrecht aan de kaak te stellen, waaronder bij de NOS en bij het
radioprogramma Nieuws en Co, samen met Mohammed Saiah.
Nu ik aan het eind van mijn studie ben, voel ik sterk de drang om deze strijd door te
zetten en daarom meld ik mij aan als kandidaat voor de gemeenteraad. We staan als
maatschappij voor grote uitdagingen, zoals de stikstofcrisis, digitalisering op de
arbeidsmarkt en de energietransitie. Met mijn brede achtergrond, vakinhoudelijke kennis
en ambitieuze instelling weet ik zeker dat ik een goede vertegenwoordiger zal zijn voor
alle mensen in de gemeente Utrecht.
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Dave De Jong
Geboortedatum: 24-4-1981
Beroep of maatschappelijke functie:
Digitale transformatie adviseur (ING)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Actief lid werkgroep Utrecht EZ, Actief oprichtingslid
werkgroep Landelijk anti-corruptie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger DigiWijs, De Meern, Mantelzorger
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Ruimtelijke ordening/RSU, Financiën, Leidsche Rijn, Economische Zaken, Digitale Zaken
Toelichting kandidaatstelling
Als lid van de werkgroep Economische Zaken denk ik mee over hoe in de stad te
investeren. Als gemeenteraadslid wil ik onze mooie visie verder verbinden met de
mensen in de stad.
Om van iedereen te kunnen verwachten dat ze eigen verantwoordelijkheid en initiatief
nemen, zullen we de aantoonbaar groter wordende kansenverschillen moeten
aanpakken.Daarnaast moeten we zorgen dat mensen weten wat en hoe ze bij kunnen
dragen: zelfs in hun eigen achtertuin.
Wat ik breng als kandidaat is uitgebreide ervaring in het (her)organiseren van grote
complexe organisaties. In turbulente periodes heb ik laten zien grote groepen mensen en
organisaties mee te krijgen, betrokken te houden en zichzelf opnieuw uit te vinden: de
kikkers in de kruiwagen houden om van een verre visie werkelijkheid te maken.
Dit in een tijd waarin het voelt alsof we van crisis naar crisis rollen. Waar de uitdagingen
van onze stad steeds groter en urgenter worden, en niet meer te vangen zijn in
geïsoleerde, specifieke voorstellen. Het gaat om complexe investeringen in bouwen,
vergroening, onderwijs en arbeid. Om deze aan te pakken, moeten we de trend van het
wegsaneren van publieke initiatieven keren. We moeten weer groter en lange termijn
durven denken: durven investeren en leren organiseren. Ik denk dat ik daarin een
belangrijke rol kan spelen.
Het lijkt me fantastisch mijn kennis en kunde in te zetten voor Utrecht zodat het kan
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uitgroeien tot een volwaardige 10-minuten-stad voor mijn gezin, vrienden, buren en een
ieder die de meerwaarde van een betrokken, kansrijke samenleving ziet.
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Wiljan de Jong
Geboortedatum: 4-1-1978
Beroep of maatschappelijke functie:
eigenaar cafe Domkop
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
lid werkgroep duurzaamheid
Andere maatschappelijke functies:
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
economie, duurzaamheid, evenementen, horeca
Toelichting kandidaatstelling :
Als cafébaas ben je altijd op zoek naar balans, tussen de belangen van je personeel,
gasten, buren, handhaving etc. Dat is me aardig gelukt. Dezelfde zoektocht naar balans
wil ik meenemen in de politiek, en vooral ook de verbinding met de praktijk, want de
afstand tussen praktijk en theorie is veel te groot geworden de afgelopen decennia.
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Manon Julicher
Geboortedatum: 8-2-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsmedewerker Justitie Tweede Kamerfractie D66
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter en lid Masterclasscommissie D66 Utrecht (2016-2020), Lid
bootcampcommissie voor aankomend raadsleden (2018)
Andere maatschappelijke functies:
Universitair docent rechtsgeleerdheid, Buurtbemiddelaar Utrecht
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, diversiteit, democratische en bestuurlijke vernieuwingen, openbare orde en
veiligheid.
Toelichting kandidaatstelling:
Lang was kansenongelijkheid een ver-van-mijn-bed-show. Als docent en wetenschapper
op de universiteit zag ik allerlei mensen die door hard werken mooie resultaten bereikten.
Tenminste, dat leek zo. Het ging namelijk wel om universitair geschoolden, vaak van
westerse afkomst. Toen ik aan de slag ging als buurtbemiddelaar zag ik dat het zo simpel
niet was. Mensen moeten eerst de positie krijgen om hun kunnen te laten zien. Te vaak is
dat bij specifieke groepen niet het geval. Dan kun je nog zo hard werken, maar niks loont.
Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Ik denk ook dat dat kan. We moeten ons
proberen te verplaatsen in De Ander. Met elkaar in contact komen en naar elkaar
luisteren. Natuurlijk zijn er verschillen. Tussen de consultant uit Tuindorp en de
zelfstandige kapper uit Zuilen. Tussen de havo scholier en de vmbo scholier. Tussen
Utrechters met een migratieachtergrond en Utrechters zonder een migratieachtergrond.
Iedereen mag er zijn. Maar verschillen mogen niet als bedreiging geframed worden. Dan
moet de gemeente ingrijpen. Ook is meer menselijk maatwerk bij de toepassing van
regels noodzakelijk. Het heeft geen zin om boetes te stapelen bij iemand die vol in de
schulden zit. Maatwerk realiseren is lastig, als jurist weet ik dat als geen ander. Maar het
kan wel. Met de juiste dosis toewijding, volharding en enthousiasme. Eigenschappen die
ik bezit en graag inzet voor alle Utrechters.
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Nils de Kleijn
Geboortedatum: 9-9-1996
Beroep of maatschappelijke functie:
Dagcoördinator ProDemos - Huis voor Democratie en
Rechtstaat / Student
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2018 - heden: Lid Utrechtse werkgroep Democratie, 2018 heden: Lid Utrechtse werkgroep Onderwijs, Januari 2022: Lid
Verkiezingsprogrammacommissie D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, participatie
Toelichting kandidaatstelling :
De groei van Utrecht is dagelijks te zien. In de jaren dat ik hier woon heb ik het
stationsgebied zien opbloeien en ik kan het mij niet meer voorstellen dat de prachtige
Catherijnesingel ooit een autoweg was. Maar deze groei is tegelijkertijd ook spannend.
Blijft de stad wel betaalbaar? En krijgt iedere Utrechter dezelfde kansen?
D66 is voor mij dé partij die deze groei in goede banen kan leiden. Een partij met ambitie,
die het aandurft om progressieve en toekomstbestendige keuzes te maken, ook wanneer
dit ingewikkeld lijkt. En een partij die zich inzet voor gelijke kansen, om jezelf te kunnen
ontwikkelen en je dromen na te jagen.
Net als veel andere stadsgenoten ben ik als student naar Utrecht gekomen. Maar al snel
voelde ik mij hier thuis en inmiddels durf ik mijzelf een trotse Utrechter te noemen.
Binnen D66 ben ik sinds 2018 lid bij de lokale werkgroepen onderwijs en democratie. Dit
jaar is daar de verkiezingsprogrammacommissie bijgekomen. Het was intensief, maar
ontzettend bijzonder om mee te mogen schrijven over de toekomst van Utrecht. De vele
gesprekken met Utrechters hebben mij dan ook enthousiast gemaakt om werk te gaan
maken van deze plannen.
Met jullie vertrouwen wil ik de komende jaren strijden voor gelijkere kansen in Utrecht.
Het zou niet uit moeten maken in welke wijk je bent geboren, maar de verschillen zijn
zorgwekkend. Op jonge leeftijd zien we al de verschillen in het onderwijs, gezondheid en
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toegang tot cultuur ontstaan. Dit vraagt om hard werk en gedurfde keuzes door de
gemeente.
Daarnaast wil ik mij inzetten voor de lokale democratie. Vanuit mijn werk heb ik geleerd
dat democratie en participatie niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Om te zorgen dat
iedereen echt mee kan doen, moet dit eenvoudiger en toegankelijker gemaakt worden.
Want Utrecht is uiteindelijk van ons allemaal.
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Jonathan Koerselman
Geboortedatum: 18-3-1983
Beroep of maatschappelijke functie:
Programmaleider Organisatieontwikkeling (HR rol) bij
Hogeschool Utrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
werkgroeplid EZ, werkgroeplid Kunst Cultuur
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
geen (wel actief als DJ en conceptenontwikkelaar voor evenementen)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
EZ, Kunst Cultuur, klimaat/energie
Toelichting kandidaatstelling van:
Beste democraten,

Al twintig jaar woon ik in het prachtige Utrecht. Gestart als student met een actief
studentenleven naar vader van twee jonge kinderen en werkzaam op Hogeschool
Utrecht.
Als grootste D66-stad vind ik dat we meer lef moeten tonen en ons prominenter moeten
uiten. Wij zijn niet alleen de stem van Utrecht, maar ook van progressief (jong)
Nederland. Waarom laten we ons vanuit Utrecht niet sterker horen? Wij zijn groot
geworden als partij door een stap voor te lopen op de rest. Als stad kunnen we dat ook!
We staan aan de vooravond van een aantal flinke uitdagingen op het gebied van klimaat,
mobiliteit en wonen. En onze cultuur- en uitgaanssector verkeert in crisis.
Ik vind dat de gemeente op een aantal terreinen regie moet nemen. D66 zou hiertoe de
motor moeten zijn.
Bij klimaatregelingen kunnen we (letterlijk) dichter naar de burger toe om ze mee te
nemen in welke maatregel in huis, tuin of straat genomen kan worden.
Ook moeten we de burger meer laten participeren door hen écht zeggenschap met
transparante kaders te geven. Bijvoorbeeld: van welke 100 parkeerplekken in jouw buurt
maken we deelauto-plekken?
Als het gaat om de arbeidsmarkt kan de gemeente ook meer regie nemen in het leggen
van verbindingen tussen UWV, opleiders en de beroepspraktijk om omscholing te
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faciliteren naar banen die het verschil maken voor onze ambities: leraren,
verpleegkundigen en klimaatwerkers.
De cultuur- en uitgaanssector heeft in coronatijd flinke klappen gehad, terwijl de laatste
jaren zoveel moois ontstond in onze stad. Waar het kan moeten we steun en ruimte
bieden om een terugslag te voorkomen. Het Utrechtse nachtleven bijvoorbeeld
ontwikkelt zich naar een echt bijzondere scene. Cultuur geeft nog meer kleur aan onze
stad!
Ik stel mij verkiesbaar omdat ik wil bijdragen aan het vernieuwende sociaalliberale geluid
dat onze stad zo verdient!
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Jente Koopmans
Geboortedatum: 15-7-1999
Beroep of maatschappelijke functie:
Student Bestuurs- en organisatiewetenschap
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Beleidsmedewerker onderwijs Tweede Kamerfractie, Campagnecoördinator TK2021
afdeling Leeuwarden, Lid campagneteam Friesland TK2021, Algemeen bestuurslid
afdeling Noardeast Fryslân
Andere maatschappelijke functies:
Lid Raad van Advies, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, (jeugd)zorg/WMO, digitalisering
Toelichting kandidaatstelling :
De komende vier jaar wil ik doen waar ik goed in ben: de diepte in duiken, jongeren
betrekken bij het beleid dat hen aangaat en met lef en ambitie het verhaal van D66
neerzetten. Als relatief jong en nieuw gezicht, maar mét kennis en ervaring op het gebied
van onderwijs, politiek en zorg, kan ik het verschil maken.
De afgelopen jaren is dat ook precies waar ik op ingezet heb. Als stapelaar heb ik gezien
hoe belangrijk het is om als jongere kansen aangereikt te krijgen. Na anderhalf jaar
intensieve betrokkenheid bij de zorg en revalidatie van mijn vriendin weet ik hoe
ingewikkeld de WMO kan zijn. Ik heb geleerd hoe mondig je moet zijn om hulp te krijgen
en hoe lastig het is voor de velen die dat niet zijn. Als bestuurslid bij het Landelijk Aktie
Komitee Scholieren (LAKS) heb ik binnen complexe dossiers het jongerenperspectief
vertegenwoordigd en ervaring opgedaan met het bereiken en betrekken van jongeren.
Later werkte ik bij stichting Kennisnet aan de ethiek van technologie in de klas. Bij de
Tweede Kamerfractie van D66 kreeg ik de kans om mee te werken aan het fundament
van het eerste hoofdstuk in het verkiezingsprogramma, de nieuwe onderwijsvisie.
In de gemeenteraad wil ik me voor deze groepen inzetten. Voor kwetsbare jongeren die
geraakt worden door ongelijke kansen, voor mensen in de WMO die door de bomen het
bos niet meer zien, voor leraren en schoolleiders die goed onderwijs mogelijk maken.
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Lennard Kosterman
Geboortedatum: 16-1-1988
Beroep of maatschappelijke functie:
Projectleider/Procesanalist-ontwerper - Verbeteren
Bedrijfsvoering - Provincie Utrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Selectiebestuurslid Voorzitter Selectiecommissie 2022 - Route66, Trekker - Boeren met
Rob (D66 meer inzicht en begrip van de boeren situatie geven), Deelnemer Lid
Evaluatiecommissie - Route66, Onderwerptrekker: Polarisatie/Radicalisatie Terrorisme Thema Afdeling Internationale Veiligheid en Defensie (TAIVD), Lid - Thema Afdeling
Democratie en Rechtstaat
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Deelnemer - Training selecteren zonder vooroordelen - Route66/EHRM, Organisator Route Zaterdag Democratische Vernieuwing - Route66
Andere maatschappelijke functies:
Voorlezer - De VoorleesExpress - immigranten kinderen me taalachterstand helpen, Lid
De Groene Eland - Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier Den Haag, Trainer - Business
Mediation Competition NL - voor het Leiden Leadership Programme, Deelnemer - ICC
Business Mediation Competiton Paris - nominee best newcomer, Deelnemer - Business
Mediation Competition NL (BMC) - wild Card gewonnen voor ICC BMC Paris, Local
committee vice-president (50 u/pw) - non-profit AIESEC Leiden - teamleider start-up
team van MakeaMove.nl ea, Deelnemer - WijThorbecke - organisatie/beweging voor een
nieuw politiek-bestuurlijk systeem, Stage - Nederlandse Ambassade in Wellington Nieuw
Zeeland - Organisator van de Handelsmissie Staatbezoek oa. Smart Cities en
Filmindustrie
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Diversiteit / Asiel Integratie / Groen Natuur / Energie Klimaatadaptatie / Dierenwelzijn /
Openbare Orde Veiligheid / Volksgezondheid / Welzijn / Wijkgericht werken Participatie
/ Wonen
Toelichting kandidaatstelling :
‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’
Met deze woorden eindigt iedere social-mediapost van D66 en zeker het laatste
resoneert bij mij: het omkijken en oog hebben voor anderen.
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Als kind van een alleenstaande moeder – mijn Indo/Curaçaose vader speelde geen rol heb ik altijd meegekregen welk effect regeringsbeleid had op ons gezin. Hoe
éénoudergezinnen buiten de boot vallen, terwijl de werkdruk voor mijn moeder in het
basisonderwijs enkel toenam. Rechtvaardig voelde dit niet, maar het heeft mij politiek
betrokken gemaakt en doen ontwikkelen tot een doorzetter, probleemoplosser en een
pragmatist met compassie voor anderen. Denk hierbij aan mensen met een
immigratieachtergrond, sociale minima, dieren, maar ook de situatie van boeren.
Momenteel woonachtig in Lunetten – opgegroeid in Houten en Utrecht - en werkzaam bij
de provincie Utrecht weet ik hoe mooi en bijzonder Utrecht is. Desalniettemin weet ik
ook dat de gezondheid, leefbaarheid en natuur onder druk staan door onze groeiopgave.
Om hieraan het hoofd te bieden heb ik in werkverband de ‘Groenmonitor’ opgezet; aan
de basis gestaan van het samenwerkingsverband ‘Groen groeit mee!’; en gewerkt op het
gebied van gezondheidsbevordering middels de HealthHub-Utrecht en de regiodeal
‘Vitale wijken’.
De uitdagingen van Utrecht vragen om een transitie op tal van vlakken, waarvoor alle
multiple-helix partners in positie gebracht moeten worden. Mijn netwerk binnen- en
kennis van Transitiemanagement komen hierbij goed van pas. Deels heb ik dit al
ingebracht bij het samenwerkingsverband Bodemdaling-Veenweidegebied
(IPO/VNG/UvW/LnV), waar de landbouwtransitie een belangrijk onderdeel van is.
Met mij als raadslid krijgt D66, Lunetten en Utrecht iemand die nieuwe groepen wil
aanspreken voor de verkiezingen en oog heeft voor groepen die vergeten dreigen te
worden. Een verbinder die inhoudelijk -zowel binnen als buiten de raadszaal- brede
coalities kan en wil smeden. En een resultaatgerichte, analytische aanpakker, die kan
bijdragen op tal van vraagstukken.
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Roel Masselink
Geboortedatum: 16-3-1968
Beroep of maatschappelijke functie:
programmaleider bij de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Pride 66, ambassadeur Utrecht, Organisatiecomité
Gezamenlijke UCP-boot Utrechtse Politieke
Partijen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2015-2020 afdelingsvoorzitter D66 Utrecht, 2015-2020 Stichting Bestuursassistent D66
Utrecht, bestuurslid, 2014-2015 bestuurslid Talentontwikkeling D66 Utrecht,
vicevoorzitter, 2014-2015 lid Regionale Verkiezingscommissie, 2013-2014 lid
Afdelingsverkiezingscommissie, 2013-2014 lid campagneteam, canvascoördinator, sinds
2009 campagnevrijwilliger
Andere maatschappelijke functies:
Ledenraad CZ Zorgverzekeringen, lid, Stichting Achter de Regenboog (voor rouw- en
verliesverwerking bij kinderen), voorzitter
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
arbeidsmarkt, economie, inclusieve samenleving, cultuur
Toelichting kandidaatstelling :
Bijdragen aan een Utrecht waarin iedereen zich veilig voelt en zichtbaar zichzelf kan zijn,
dat doe ik graag. Daarom stel ik mij graag kandidaat voor een plek op de lijst van D66
Utrecht bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.
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Erik Mooij
Geboortedatum: 8-12-1977
Beroep of maatschappelijke functie:
projectleider hoger onderwijs
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
voorzitter werkgroep onderwijs D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
werkgroep zorg en Welzijn
Andere maatschappelijke functies:
bestuurslid stichting Khan Academy NL, bestuurslid stichting InFutura
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
onderwijs; jeugd; creatieve industrie; digitalisering
Toelichting kandidaatstelling :
Als Utrechter zet ik mij al heel lang in voor initiatieven die de stad leuker en leefbaarder
maken. Als democraat zet ik mij al sinds jaren in om vanuit D66 bij te dragen aan een
betere stad. En als vertegenwoordiger wil ik me ook namens Utrecht gaan inzetten voor
een nog leukere stad en een eerlijkere samenleving.
Ik geloof dat Utrecht een van de beste steden is waar je kunt wonen, maar dat we
daarom soms onvoldoende aandacht hebben voor wat er echt nog beter moet. Daar zet
ik me graag voor in.
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Didi el Moussaoui
Geboortedatum: 10-3-1978
Beroep of maatschappelijke functie:
Project Manager ICT Netwerk security
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2020=heden Voorzitter werkgroep
Jeugdparticipatie gemeente Nieuwegein), 2020hedenLid klankbordgroep Digitale samenleving
(gemeente Nieuwegein), 2021 heden Lid programmacommissie (D66 Nieuwegein), 2021hedenLid werkgroep diversiteit en inclusie (D66 Utrecht), 2020 heden Lid
verkiezingscommissie diversiteit en inclusie (D66 Landelijk), 2018- heden Fractie /
commissielid (gemeente Nieuwegein)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
April 2020 – Augustus 2020
Raadslid (gemeente Nieuwegein)
Mei 2014 – maart 2018
Raadslid (gemeente Nieuwegein)
Maart 2014 – mei 2014
Fractie / commissielid (gemeente Nieuwegein)
November 2016 – augustus 2017 Lid Programmacommissie tbv GR 2018 (D66
Nieuwegein)
Januari 2016 – augustus 2018
Actief lid Themagroep Sociaal Liberalisme (D66
landelijk),
Juni 2017 – maart 2018
Actief lid werkgroep Leven Lang Leren (D66
landelijk)
April 2014 – maart 2018
Actief lid Themagroep Onderwijs Wetenschap
(D66 landelijk) April 2014 - Augustus 2014
Voorzitter Verkiezingscommissie
GR 2014 (D66 Nieuwegein) April 2012 t/m Mei 2014
Bestuurslid (Afdeling D66
Nieuwegein)
Dec. 2012 t/m Oktober 2013
Lid Programmacommissie tbv GR 2014 (D66
Nieuwegein)
Andere maatschappelijke functies:
2019 - heden
Assertive (vrijwillig bijles voor kinderen uit minder
draagkrachtige gezinnen)
Oktober 2014 t/m December 2014 Empowerment Mentor bij Instituut Forum (Motivatie
lessen
gegeven aan VMBO leerlingen tbv hun
onderwijsloopbaan), 2010 - 2014
Vrijwillig school /
huiswerkbegeleider
2004 - 2009
Huiswerkbegeleider 1op1 Studie (TU Delft ,gericht op
probleemjongeren)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad ( in de raadscommissies) gemeente Nieuwegein
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Ja, namelijk: Bestuurslid SP Nieuwegein (van oktober 2002 t/m juni 2003)
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
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Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, Sociaal domein (WMO, jeugd, welzijn), werk en inkomen, economie
werkgelegenheid, digitale samenleving, Sport en internationaal
Toelichting kandidaatstelling :
Aangenaam, mijn naam is Didi el Moussaoui, getrouwd, vader van een dochter,
opgegroeid in Nieuwegein. Mijn vrouw en ik hebben dit jaar besloten een huis te kopen in
het prachtige Utrecht.

Dat betekent dat ik mijn D66 activiteiten mee zal verhuizen vanaf november 2021)
Sinds 2011 ben ik lid van D66. De reden hiervoor was vooral omdat mijn
maatschappelijke betrokkenheid alsmaar intensiever vormen aannam.
Klimaatverandering, het opkomend populisme, kansenongelijkheid . Ontwikkelingen die
voor de volgende generaties weleens negatief zou kunnen uitpakken als we niet in actie
komen.
Vooral kansenongelijkheid werd nog eens bevestigd toen ik als student vrijwillig ervaring
had opgedaan als school-en huiswerkbegeleider voor jongeren uit probleemgezinnen.
1 ding werd me toen duidelijk, mensen kunnen veel meer dan ze van zichzelf weten
(ongeacht leeftijd of achtergrond). Zolang zij maar gelijke kansen krijgen.
Voor mij is D66 de partij die altijd vooraan staat om te vechten voor kansengelijkheid.
Niet alleen in het onderwijs, maar tevens op andere terreinen verliest de partij dit aspect,
gevoed door het gelijkheidsbeginsel, nooit uit het oog.
Als raadslid in Nieuwegein heb ik me daarom bezig gehouden met het aanpakken van
kansenongelijkheid in het onderwijs, meer ruimte bieden aan creatieve ondernemers, het
laagdrempeliger maken van het volgen van onderwijs voor mensen uit de bijstand, en het
aanpakken van schuldproblematiek. Er is veel bereikt, maar de lijn moet worden
doorgezet.
Door af en toe te hebben samengewerkt met Utrecht weet ik hoe aanwezig deze
problemen ook hier zijn.
Voor mij nu een nog grotere uitdaging om voor deze mooie grotere stad, met meer
inwoners eveneens te vechten, samen met onze partij.
Daarom hoop ik het vertrouwen van jullie als leden te krijgen. Ik zal mij meer dan 100%
inzetten om met een progressieve houding, een optimistische vooruitblik en
gedrevenheid gestalte te geven aan de stad.
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Pedro Nobbe
Geboortedatum: 13-6-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsmedewerker bij Ministerie van Justitie en
Veiligheid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid van werkgroep openbare orde en veiligheid D66 Utrecht (2016 - 2018)
Andere maatschappelijke functies:
Coördinator collecteweken Prinses Beatrix Spierfonds
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Veiligheid/leefbaarheid, wonen
Toelichting kandidaatstelling :
Ik woon al 19 jaar met veel plezier in Utrecht en in die periode heeft de stad mij veel
gegeven. Het voelt daarom als de hoogste tijd om iets terug te doen voor de stad. Ik wil
graag iets doen waarmee ik echt maatschappelijke impact maak , en naar mijn idee is de
gemeenteraad daar de ideale plek voor. Ik heb verschillende mensen en raadsleden
gesproken en er goed over nagedacht, en kom tot de conclusie dat het
raadlidmaatschap een rol is die bij mij past: ik ben een echte politieke junk, kan goed
samenwerken met anderen, sta stevig in mijn schoenen en ben stressbestendig.
Hoewel Utrecht en prachtige stad is, zijn er genoeg dingen die beter kunnen. Twee
thema's springen er voor mij uit: voor die thema's in het bijzonder wil ik me hardmaken in
de Utrechtse gemeenteraad.

Utrecht is - relatief gezien - een leefbare en veilige stad. Maar ook hier is steeds meer
sprake van ondermijnende criminaliteit, waarbij jongeren uit kwetsbare milieus worden
geronseld voor drugscriminaliteit. In mijn werk bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
houd ik me hiermee bezig. Ik ben ervan overtuigd dat we deze problemen kunnen
oplossen door volop in te zetten op preventie, door perspectief te bieden (een
waardevolle baan, een diploma) aan voor deze jongeren. De gemeente kan hier een
doorslaggevende rol in spelen, maar pakt die rol op dit moment nog veel te weinig.
Het tweede thema waar ik me zorgen over maak is de "Yuppificatie" van Utrecht. Door
de torenhoge huur- en koopprijzen is het voor veel mensen onmogelijk om in deze stad

te wonen, bijvoorbeeld voor mijn twee broers. Wel een stad voor consultants en artsen,
maar niet voor politieagenten en verpleegkundigen. Ik wil me in de gemeenteraad hard
maken voor een Utrecht dat voor iedereen toegankelijk is.
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Daniël Nuijten
Geboortedatum: 4-7-1996
Beroep of maatschappelijke functie:
Politiek adviseur fractie D66 Utrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Politiek adviseur fractie D66 Utrecht, Lid Werkgroep
Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit (ROM)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Subgroep Werkgroep ROM voor RSU2040
Andere maatschappelijke functies:
Tot 1 april 2020: Werkgroep Merwedekanaal en het Gebruikersoverleg Merwedekanaal
namens de U.S.R. "Triton"
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Ruimtelijke Ordening/Wonen, LHBTIQ+ en Studenten
Toelichting kandidaatstelling :
Als ik door Utrecht fiets, dan is er altijd wel een bekende naar wie ik roep of zwaai. Dat is
voor mij de kern van Utrecht: een gezellige stad. De stukken die ik fiets worden steeds
langer, met steeds meer mensen op de weg. Want de stad groeit. Toen ik in Utrecht
kwam wonen, bestond de Syp nog niet en was het Centraal station nog een bouwput. En
wat werd er gebouwd in de stad. Ik geloofde mijn ogen niet: verdieping op verdieping,
hijskraan na hijskraan. Zo snel kon op het veen in Gouda, waar ik vandaan kom, niet
gebouwd worden. Steeds meer plek voor steeds meer Utrechters.

Toch lijkt niet voor iedereen plek en niet iedereen vindt de stad nog gezellig. Het bouwen
gaat voor veel nog niet snel genoeg en voor anderen juist veel te snel. Ik vind dat we niet
bang moeten zijn om te groeien maar wel moeten zorgen dat iedereen prettig kan
wonen.
Utrecht blijft, als het aan mij ligt, een sociale stad: een stad waarin we de hand uitsteken
naar elkaar. Waar ik hand in hand over straat kan met degene van wie ik houd. Waar een
hijab of keppeltje met trots wordt gedragen. Waar jij de keuzes maakt voor jouw leven
maar je ook geholpen wordt als dat nodig is. D66 is voor mij de partij die dat nastreeft.
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D66 is voor mij de partij met een stem voor toekomstige generaties. Ik hoor van mijn
leeftijdsgenoten dat ze niet weten wat de raad doet, terwijl zo veel van de keuzes van de
raad direct invloed hebben op hun leven. Ik ga er voor dat de gemeenteraad meer
aansluiting vindt met deze steeds groep. Samen bouwen we die groeiende, gezellige
stad waar we elkaar de hand blijven reiken.
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Ralph Peters
Geboortedatum: 27-12-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur Public Affairs bij de NVRD (Nederlandse
Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Masterclass Commissie D66 Utrecht, Deelnemer Bootcamp Gemeenteraad, Stagiair
beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66
Andere maatschappelijke functies:
n.v.t.
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Economische zaken, wonen/huisvesting, innovatie, horeca, jongeren, Studentenzaken,
duurzaamheid/klimaat, ruimtelijke ordening, binnenstad
Toelichting kandidaatstelling :
Utrecht. De stad die letterlijk en figuurlijk in de steigers staat om uit te groeien tot de
meest vooruitstrevende stad van dit land. De stad waar iedereen zichzelf kan en mag
zijn. Het is de stad waar ik me al 9 jaar thuis voel.
De afgelopen tijd heb ik mogen proeven hoe het is om als raadslid Utrechters te mogen
vertegenwoordigen. Het smaakt naar meer. Het maakt me razend enthousiast om
inwoners en ondernemers verder te helpen en om bij te mogen dragen aan de
ontwikkeling van onze stad.
Veel besluiten die de gemeenteraad nu neemt gaan over later. De komende periode wil ik
mij daarom inzetten om het geluid van jongeren in Utrecht beter te laten horen. Nog te
vaak neemt de gemeente belangrijke besluiten waar dit niet of te weinig gebeurt.
Momenteel doe ik dat al bij de toekomstvisie over hoe de binnenstad er in 2040 uit moet
komen te zien, maar het geluid van jongeren kan en moet nog op veel meer terreinen
gehoord worden. Denk bijvoorbeeld aan besluiten die worden genomen op het vlak van
wonen. Of simpelweg besluiten over hoe je wijk eruit komt te zien.
Utrecht is voor mij de stad die voorop dient te lopen op het gebied van duurzaamheid.
Leven in een duurzame stad betekent voor mij leven in een schone, gezonde en
toekomstbestendige stad. Als gemeenteraadslid wil ik daar graag aan bijdragen. Ik wil
me inzetten voor een stad waar alle stemmen worden gehoord. Niet enkel de stem van
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degenen die het hardst roepen.
Hoe ik dat ga doen? Door mijn handen uit de mouwen te steken, door scherp te zijn op
de inhoud en door hetgeen wordt besloten in de gemeenteraad helder, duidelijk en
uitlegbaar te maken voor degenen die ik de komende vier jaar met hart en ziel wil
vertegenwoordigen: Utrechters.
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Huseyin Sari
Geboortedatum: 15-9-1989
Beroep of maatschappelijke functie:
Teamopleider Sociale verzekeringsbank - PGB
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t
Andere maatschappelijke functies:
Secretaris I.S.N Utrecht Ulu Moskee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
N.v.t.
Toelichting kandidaatstelling :
Als geboren getogen Utrechter heb ik veel hart voor mijn stad. Sinds mijn jeugd ben ik
actief betrokken bij maatschappelijke functies. Jarenlang heb ik jongeren begeleid en
ondersteund. Dit heb ik met veel plezier en passie gedaan. Momenteel ben ik als
vrijwilliger werkzaam bij I.S.N Utrecht Ulu Moskee, functie secretaris. Met deze functie
heb ik mijzelf enorm ontwikkeld en is mijn passie om iets te betekenen voor de
maatschappij toegenomen.

Diversiteit
Ik geloof in de kracht van diversiteit en vind dat dit overal zichtbaar moet zijn. Ik hoop
dat alle Utrechters zich vertegenwoordigd zullen voelen bij partij D66 Utrecht. Graag wil
ik hieraan bijdragen door mijzelf als kandidaat op te stellen binnen deze partij.
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Susanne Schilderman
Geboortedatum: 22-10-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Senior beleidsmedewerker wonen bij het Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
(vice) Fractievoorzitter D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid D66 Utrecht (Sinds 2015), Landelijk bestuurslid Jonge Democraten
(2011-2012)
Andere maatschappelijke functies:
Senior beleidsmedewerker wonen bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Utrecht
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Ruimtelijke thema's (Mobiliteit, Openbare ruimte en Groen) en Financien
Toelichting kandidaatstelling :
Veel jonge mensen maken zich zorgen over de toekomst. Over dat ze geen betaalbare
woning kunnen vinden. Over dat je alleen een huis kan vinden als je ouders geld hebben.
Over het klimaat. Over dat zij straks door moeten leven op een brandende planeet. Ik ben
een van hen.

Utrecht groeit en ontwikkelt zich. Dat vind ik prachtig want het biedt een kans. Een kans
om je omgeving groener te maken. Een kans om de fiets op één te zetten. Een kans op
een betaalbare woning. Een kans om de banen van de toekomst te creëren. Een kans om
antwoord te bieden op die zorgen.
Echte verandering komt er alleen als je richting geeft aan die groei van de stad. De
afgelopen periode heb ik gewerkt aan meer en beter openbaar vervoer, (openbare)
ruimte om te leven met groen, toiletten en bankjes en een stad waar je vrij kan zijn. We
hebben hier mooie stappen ingezet met meer ruimte om te geven aan de fiets fietsen en
eindelijk een antwoord te vinden op hoe de stad kan groeien met kwaliteit. Maar om
richting te geven aan de groei van de stad zodat we een groene, vrije
toekomstbestendige stad realiseren is er vooruitstrevendheid, visie en standvastigheid
nodig.
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Daarom stel ik me opnieuw kandidaat als gemeenteraadslid. Zo hoop ik hier samen met
jullie aan kan werken. Ik had niet snel gedacht me voor mijn dertigste te kandideren voor
de derde termijn in de gemeenteraad. Ik hoop hiermee een voorbeeld te zijn voor jonge
mensen. De gemeenteraad is wat mij betreft ook een afspiegeling van de stad. Bijna de
helft van de inwoners is onder de dertig. Ik ben een van hen: ik sta voor jong, maar mét
ervaring.
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Andrea Schouw-Naphegyi
Geboortedatum: 1-7-1977
Beroep of maatschappelijke functie:
Expert mensenrechten
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Werkgroep Mensenrechten
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid Werkgroep Mensrenrechten
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter vereniging Inclusie Nederland https://www.inclusienederland.nl/, Lid
Kerngroep Mensenrechtencoalitie gemeente Utrecht https://humanrightsutrecht.nl/
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Mensenrechten; Mens en samenleving; Kunst en cultuur
Toelichting kandidaatstelling :
Ik ben Andrea Schouw-Naphegyi. Ik ben én liefdesimmigrant én expert mensenrechten
én dochter én vriendin én belangenbehartiger: https://www.nieuwwij.nl/ik-ben-en-enen-jij/ik-ben-en-en-andrea-schouw-naphegyi/

Sinds 25 jaar ben ik politiek actief. In mijn geboorteland heb ik diverse functies gehad bij
de Hongaarse Partij in Roemenië http://dahr.ro/. Ik schreef voor gemeenten over
beleids- en organisatieontwikkeling en werkte als campagnemanager. Onderweg naar
Utrecht maakte ik in 2007 een tussenstop bij het Europees Parlement als MEP Assistant.
Sinds 2014 ben ik actief D66-lid, nu als voorzitter van de Werkgroep Mensenrechten.
Er zijn drie kernwaarden waar ik als kandidaat raadslid voor sta: gelijkwaardigheid,
participatie en toegankelijke kunst en cultuur.
Gelijkwaardigheid: het basisrecht van ieder individu om gelijkwaardig lid van de
maatschappij te zijn. Om dat te bereiken moeten we naar passende oplossingen zoeken
en voor inclusie zorgen. Inclusie in onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, sport, cultuur, eigenlijk
op alle levensterreinen.
Participatie: iedereen wil een actief en waardevol lid van de maatschappij zijn. Om dit te
realiseren moeten wij als raad sturen op maatwerk en oog hebben voor culturele
achtergrond, leeftijd, geaardheid of beperking.
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Toegankelijkheid: dankzij kunst en cultuur ontstaat verbinding tussen inwoners en
nieuwkomers, kinderen en volwassenen met én zonder beperking, verschillende
leeftijden. Hierbij is inclusie van groot belang. Toegankelijke kunst en cultuur brengt
mensen samen die elkaar anders niet zouden ontmoeten. Dit kan bereikt worden door
initiatieven gericht op participatie te ondersteunen.
Als expert mensenrechten zet ik mezelf in voor een inclusieve samenleving, o.a. door het
opzetten van Lokale Inclusie Agenda’s bij gemeenten en het uitvoeren van projecten om
inclusieve vrijetijdsbesteding te bevorderen.
Ik wil in de Gemeenteraad graag werken aan Utrecht als stad waar gelijkwaardigheid
leidend is, aan een stad van meedoen en een stad van ontmoeten.
Samen met mijn man Jan Willem woon ik in Leidsche Rijn. Ik hou van natuur, sporten en
opera’s.
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Damien Storimans
Geboortedatum: 24-9-1995
Beroep of maatschappelijke functie:
Kredietrisicomanager BNG Bank
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid D66 Midden-Nederland (Campagne,
Evenementen), Bestuurslid D66 Thema-afdeling Internationale Samenwerking
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Programmamanager IFLRY Belarus Ukraine, Vice-voorzitter Capacity for Democracy,
Trainer Jonge Democraten
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Financiën, Asiel Integratie, Participatie, Digitale Zaken en Privacy, Grondzaken,
Vastgoed, Wijken Binnenstad en Lombok
Toelichting kandidaatstelling :
Niet lang geleden verhuisde een goede vriendin weg uit Utrecht. Haar vertrek ervoer ik
als een persoonlijk verlies. Ze liet een stad achter die een deel van mijzelf is uit gaan
maken. Ondanks een grote internationale vriendengroep was ze eenzaam en uitheems in
onze stad. Na acht jaar voelde ze zich in Utrecht nog steeds niet thuis. Internationale
studenten en kennismigranten staan nog steeds grotendeels los van het leven in onze
stad. Door taalproblemen, segregatie op de huizenmarkt en een gebrek aan aandacht
vanuit de politiek raakt deze groep maar niet goed geïntegreerd. Via mijn buitenlandse
partner en mijn kennissenkring heb ik de soms subtiele vormen van uitsluiting in
Nederland leren kennen.

Een eerste stap naar een oplossing hiervoor is politieke vertegenwoordiging. D66
Utrecht is in de afgelopen raadsperiode al aan de slag gegaan voor deze groep, maar er
is nog veel te doen. De gemeente krijgt dit jaar meer verantwoordelijkheden op het
gebied van integratie. Ik zou graag willen werken aan een brede visie op integratie
waardoor alle migranten bij de gemeente terecht kunnen voor persoonlijke
ondersteuning, zodat ook mensen als mijn vriendin zich in Utrecht thuis gaan voelen.
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Juist de gemeente is de plek waar beleid gemaakt moet worden voor het individu. In de
laatste jaren zijn vooral de meest complexe en persoonlijke overheidsdiensten
gedecentraliseerd. Dit zijn de diensten waar maatwerk het hardst nodig is. Ik zie bij mijn
werk bij BNG dat gemeenten financieel flink lijden onder deze veranderingen. Dat is een
regelrecht gevaar voor inclusief beleid. Met mijn financiële achtergrond zou ik juist de
manieren willen vinden om ambitieus en menselijk beleid uit te voeren.
Daarom stel ik mij kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
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Nadia Stylianou
Geboortedatum: 27-8-1994
Beroep of maatschappelijke functie:
Senior Consultant Regulatory Risk (Life Science and
Healthcare) bij Deloitte
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid van Werkgroep Diversteit Inclusie in Utrecht en Route66 (verdiepings- en
ontwikkelprogramma van D66)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
In 2020 had ik een oriënterend jaar binnen D66. Tijdens dit jaar heb ik meegedaan aan
een debat cursus (5 sessies) en Masterclasses (o.a. Sociaal liberalisme, politiek
onderhandelen, gemeentelijke financiën). Ook heb ik het bestuur ondersteund met het
tellen van stemmen tijdens een ALV.
Andere maatschappelijke functies:
Tijdens mijn middelbare school periode, heb ik in Venlo het Young Politics evenement
georganiseerd. Dit was een debatavond tussen lokale politici in aanloop naar de
verkiezingen om scholieren van het Valuas College kennis te laten maken met politiek, In
2018 heb ik bij de VN stage gelopen. Mijn portefeuille waren o.a. de Sustainable
Development Goals (SDGs), beschikbaarheid van (drink)water en UN Habitat. Ook heb ik
toenmalig Minister Ploumen mogen begeleiden in haar SheDecides campagne (vrouwen
mogen zelf bepalen óf, wanneer, hoeveel en met wie zij kinderen willen)., Ik heb een
aantal keren bij Voedselbank Ondiep geholpen met de uitgifte. Ook heb ik hier enquêtes
afgenomen om inzicht te krijgen in welke goederen (fiets, witgoed, schoolspullen)
mensen misten in hun leven. Wij waren met een groep bezig om het Quiet concept in
Utrecht op te zetten. Quiet is een platform die mensen die in armoede leven (Quietmembers) matcht gedoneerde producten en diensten (bijv. kapper). Door
omstandigheden moest ik hiermee stoppen maar ik heb ontzettend veel geleerd van de
gesprekken die ik heb mogen voeren met vrijwilligers en klanten van de Voedselbank
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Zorg – Ik ben werkzaam in deze sector en je merkt dat de focus van de zorg aan het
verschuiven is. Het gaat steeds minder om mensen beter maken wanneer ze ziek zijn en
steeds meer om het voorkomen dat mensen ziek worden. Het huidige systeem laat
helaas door verschillende redenen nog te wensen over. Mensen worden van het kastje
naar de muur gestuurd en worden niet echt geholpen. Dit werd pijnlijk duidelijk tijdens
een themadag die ik organiseerde voor Route66 over de toekomst van de geestelijke

38

gezondheidszorg. Echter zijn er ook initiatieven die de zorgconcepten vernieuwen en
luisteren naar de patiënt. Denk hierbij autisme levensloopbegeleiding en Spoor030 in
Utrecht. Deze initiatieven kijken holistisch naar zorg en zijn naar mijn mening de
toekomst. Leefomgeving – Mijn interesse in de leefomgeving hangt samen met de zorg.
Ik geloof dat de stad kan dienen als medicijn. Corona maakte dit ook pijnlijk duidelijk in
sommige plekken van de wereld. De verademing die een stad kan bieden met genoeg
plekken om in het groen te wandelen, genoeg plekken waar je op afstand samen kunt
komen, genoeg plekken waar je in de buitenlucht kunt sporten. De inrichting van een
stad doet zoveel meer dan een weg van A naar B bieden. Een mooie omgeving inspireert,
laat je afschakelen en geeft rust. Dat is een plek waar je je thuis kunt voelen. Diversiteit
en inclusie – Ik ben actief bij de werkgroep Diversiteit en Inclusie binnen afdeling Utrecht
maar ik zet mij ook in voor het Cultural Diversity Network bij Deloitte. Hier ben ik o.a.
verantwoordelijk voor het organiseren van culturele feestdagen (bijv. Keti Koti, Chinees
nieuwjaar) en het organiseren van kennis sessies over culturele diversiteit uitdagingen.
DI is niet alleen belangrijk binnen de gemeentelijke organisatie maar ook daar buiten.
Waardoor voelen mensen zich thuis? Kunnen ze mee doen? Worden ze geaccepteerd? Ik
zou mij hier ontzettend graag voor willen inzetten. Dierenwelzijn – Dierenwelzijn is een
onderwerp dat dicht bij mijn hart ligt. Voor mij is het belang van dit onderwerp tweeledig.
Enerzijds is de connectie tussen mens en dier een ontzettend belangrijke. Voor iemand
met autisme kan paardrijden als therapeutisch beschouwd worden en een kwispelende
hond die je na een lange dag opwacht, kan je hele humeur opfleuren. Er moet daarom
ruimte worden gecreëerd voor de relatie tussen mens en dier. Anderzijds zijn mensen
niet de enige inwoners van Utrecht. Het habitat van (wilde) dieren (incl. insecten) moeten
we met respect behandelen en vanuit een ecologisch standpunt dragen we zo ook een
steentje bij aan het klimaat. Een vrolijke bij in een wilde tuin, lijkt klein maar betekent ook
dat het dierenleven in Utrecht bruist. Ik zou mij voor mens en dier inzetten als Raadslid.
Toelichting kandidaatstelling :
Beste D66’er,
Utrecht is mijn thuis.
Ik heb in zes steden gewoond en ik weet hoe het is om je ergens welkom te voelen. Ik
weet hoe het is om je ergens niet veilig te voelen en ik weet hoe het is om je ergens thuis
te voelen. Utrecht is voor mij die stad waar ik mij welkom, veilig en thuis voel. Als
Raadslid wil ik ervoor zorgen dat Utrechters en bezoekers onze stad ook zo ervaren. Ik
wil meeschrijven aan haar succesverhaal.

(Kansen)gelijkheid is mijn belangrijkste drijfveer.
Ik ben als enig kind opgegroeid in Venlo bij mijn moeder. We hadden het niet breed, ze
draaide veel avonddiensten en had meerdere baantjes zodat ik op schoolreisje kon. Ik
heb dus vanaf jonge leeftijd hard moeten werken om zelf mijn kleding, sport en opleiding
te kunnen betalen. Ik heb mogelijkheden gehad om mijn eigen kansen te creëren maar
soms lukt het mensen, ondanks enorme inzet, niet om hun leven in te richten zoals ze dat
zouden willen. Ik wil voor hen van betekenis zijn.
Mijn kracht is nieuwsgierigheid.
Wat jullie van mij mogen verwachten is dat ik altijd vragen zal stellen. Dit neem ik mee
van mijn vinger opsteken in de kleuterklas tot het stellen van vragen in vergaderingen in
mijn huidige werk. Soms omdat ik me niet blind wil staren op wat ik denk te weten en
soms omdat ik wil leren van praktische ervaringen. Vaak weten mensen in hun eigen
werkgebied, wijk of buurt de beste oplossingen. Ik luister graag naar hen.
De kans om mij voor deze levendige stad als Raadslid te mogen inzetten, een stad waar
wonen, werken en cultuur belangrijke thema’s zijn, is een kans die ik met beide handen
wil aangrijpen. Ik kijk uit naar wat we kunnen bereiken!
Vriendelijke groet,
Nadia Stylianou
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Joost Vasters
Geboortedatum: 9-2-1980
Beroep of maatschappelijke functie:
Leidinggevend Adviseur (Expert Associate Partner)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Werkgroep ROM, D66 Utrecht, Lid Werkgroep
Duurzaamheid, D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Lid Werkgroep (Bestuur) Energiecoöperatie Haarse Zon, Lid Medezeggenschapsraad
Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid / Energie, Openbare Ruimte / Groen, Economische
Zaken, Financiën
Toelichting kandidaatstelling :
Een aantrekkelijke, duurzame stad met gelijke kansen voor iedereen. Daar zet ik mij
graag voor in!

Sinds 2004 woon ik in Utrecht. Eerst in Wijk C (Binnenstad) en nu, samen met mijn vrouw
en kinderen, in Haarzuilens (Vleuten-De Meern). Als progressief-liberaal die gelooft in
een actieve overheid op het vlak van onderwijs, duurzaamheid en internationale
samenwerking ben ik in 2010 lid geworden van D66.
Met mijn technische en bedrijfskundige achtergrond werk ik momenteel als
leidinggevend adviseur voor een internationaal consultancybureau. Mijn kracht is snel tot
de kern van een probleem te komen en in teamverband oplossingen te bedenken, om
vervolgens mensen mee te nemen in een veranderproces.
Naast het ontwikkelen van mensen en bedrijven, help ik graag bij het verbeteren en
verduurzamen van mijn directe omgeving. Zo ben ik sinds de oprichting actief bij Haarse
Zon. In deze lokale energiecoöperatie hebben we inmiddels meer dan 1500
zonnepanelen geïnstalleerd met investeringen van bewoners uit de buurt. We werken
actief mee aan nieuwe zonnevelden, zoals in Ockhuizen.
Ook ben ik lid van de medezeggenschapsraad van twee scholen in Vleuten en
Haarzuilens. Hier zet ik me in voor sterk onderwijs, vooral voor wie het moeilijk heeft. Dit
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vanuit de visie dat goed onderwijs de basis is voor een gelukkige samenleving en voor
een wendbare en duurzame economie.
In mijn vrije tijd lees ik kranten en boeken of luister een podcast. Daarnaast ben ik een
fanatieke sporter (Crossfit, hardlopen en yoga) en houd ik ervan met vrienden en
buurtgenoten te genieten van – liefst zelfgemaakt – eten en een goed gesprek.
Kortom, ik benut graag mijn ervaring in het bedrijfsleven en daarbuiten, brede netwerk én
resultaatgerichtheid om Utrecht nog mooier te maken voor alle inwoners.
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Lyke Veen
Geboortedatum: 22-6-1995
Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuursadviseur Strategie en Externe Betrekkingen bij
de Sociale Verzekeringsbank
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Statenlid Provincie Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Nvt
Andere maatschappelijke functies:
Nvt
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Provinciale Staten
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
nvt
Toelichting kandidaatstelling :
Ik woon inmiddels alweer bijna 9 jaar in Utrecht en vanaf het moment dat ik hier als
student kwam wonen, heb ik mij altijd thuis gevoeld. Utrecht is voor mij een plek waar
alles kan, maar niets moet. Een plek die je ruimte en de vrijheid geeft om jezelf te zijn of
nog te ontdekken. Deze vrijheid begint voor mij bij een bereikbaar Utrecht, met een fijne
woning in elke levensfase, maar gaat ook over sociale thema's. Waar kan je terecht als
het leven anders uit pakt? Of als je behoefte hebt aan meer sociale contacten? Maar ook
over kunst, (nacht)cultuur en horeca, een stad waarin je geïnspireerd en gestimuleerd
raakt. Ik geloof dat D66 Utrecht staat voor de waarden die Utrecht, het thuis van velen
maakt. Met mijn plek op deze lijst wil ik mijn steun uit spreken voor de raadsfractie en het
mooie werk dat ze doen, en de komende vier jaar gaan doen.

42

Rudolph Vermeer
Geboortedatum: 25-7-1955
Beroep of maatschappelijke functie:
sales bij kubecollective
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
voorzitter werkgroep economie en penningmeester van
d66 midden Nederland
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
bestuurder, wethouder
Andere maatschappelijke functies:
geen
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
financiën, ekonomie
Toelichting kandidaatstelling :
Ben in hart en nieren een sociaal Democraat en gelukkig moeten we samenwerken met
andere partijen. Aan de andere kant is Nederland over georganiseerd en heeft veel
regelingen. Voor de politiek en de gewone mens is het lastig om hier door de bomen het
bos te zien. En creëren we de zwijgende meerderheid. Vanuit de politiek moeten we
samen werken en in de stad hebben we voldoende uitdagingen om deze leefbaar te
houden. Ben van nature een brononderzoeker, dat wil zeggen dat ik het echt wil weten
hoe het zit. Om daar vervolgens een draai aan te geven.
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Laura Vervaart
Geboortedatum: 26-10-1983
Beroep of maatschappelijke functie:
Regisseur/redacteur/tekstschrijver
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2020 Kaderlid Interessegroep GGZ, 2020
Vrijwilliger campagne
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2018 Kandidaat raadslid (plek 25), 2014 Vrijwilliger campagne
Andere maatschappelijke functies:
2017-heden Ambassadeur Samen Sterk zonder Stigma (opgeheven per 1-10-2021)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Geen antwoord gegeven
Toelichting kandidaatstelling :
Vier jaar geleden ging ik met de woorden "Laat pech geen ramp worden" de
verkiezingen in. Bij die woorden blijf ik. Pech kan iedereen overkomen, maar mag nooit
en te nimmer reden zijn om op allerlei terreinen niet (meer) mee te kunnen doen.
Ik ken pech in mijn leven in de vorm van langdurige angst- stemmingsproblemen. Dat is
pech en voor instanties reden om te besluiten dat meedoen te lastig is. Alleen al 66% van
de werkgevers durft niet iemand aan te nemen met een psychologische aandoening.
Tegelijk merkte ik dat bij D66 mijn psychiatrische aandoening totaal niet ter sprake kwam
en daarmee was ik een volwaardig mens.
Dit is waar ik voor blijf strijden: een maatschappij waarin alle mensen op ieders niveau
mee kunnen doen. Dat dit zo goed mogelijk door de lokale overheid gefaciliteerd wordt,
met de gemeente als goed voorbeeld. Dat scholen niet meer huiverig zijn om een leerling
met een handicap aan te nemen, studenten met een chronische ziekte met aanpassingen
maar zonder belemmering kunnen studeren. Dat benodigde ondersteuning dichtbij en
voor iedereen beschikbaar is, zonder paarse krokodillen.
Ik heb gekozen voor een niet-verkiesbare plek, omdat ik op dit moment nog niet de
volksvertegenwoordiger kan zijn die de stad verdiend. Tegelijk zal ik iedere stem zien als
aanmoediging om de raadsfractie scherp te houden.
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Dirk-Jan van Vliet
Geboortedatum: 6-10-1982
Beroep of maatschappelijke functie:
Liaison Lokale Politiek Vereniging bij de Mr. Hans van
Mierlo Stichting - 2020 - heden
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid campagnecommissie 2014 - heden
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid campagne 2015 - 2017 D66 Utrecht, Lid Ledencommissie 2013 - 2014, Lid
Werkgroepveiligheid 2014 - 2015, Medewerker Kennis Kunde bij de Mr. Hans van Mierlo
Stichting Landelijk Bureau van D66 - 2016 - 2020, Deelnemer van diverse masterclasses
debattrainingen, Campagnecoördinator Provinciale Statenverkiezingen 2019, Spreker bij
de Mr. Hans van Mierlo Stichting 2015 - 2016
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
O.a. Openbare ruimte/ruimtelijke ordening/RSU, Wonen, Sekswerk, Openbare Orde
Veiligheid, Digitale Zaken Privacy, Evenementen, Horeca, Mobiliteit
Toelichting kandidaatstelling :
Als sociaal-liberaal wil ik mij niet alleen bezighouden met het wat, hoe of wanneer, maar
mij ook richten op het waarom. Waarom grijpen we soms hard in, in de levens van
mensen, en waarom laten we hen op andere momenten juist vrij? Door mijn werkervaring
bij de Van Mierlo Stichting weet ik dat het sociaal-liberale verhaal hierbij is, dat we willen
dat mensen zelf in staat worden gesteld om keuzes te maken.

Als lokale politiek kunnen wij investeren in die autonomie van onze bewoners. Door
bijvoorbeeld actief mensen die het leuk vinden om vuurwerk af te steken te betrekken bij
het democratisch proces, en niet vuurwerk vanuit een ivoren toren te verbieden. Door
mensen te helpen zelf keuzes te maken voor wanneer ze wat willen eten, in plaats van
een poffertjeskraam in Overvecht te weren. En door te zorgen voor goede werkplekken
voor sekswerkers, waardoor zij in vrijheid hun beroep kunnen uitoefenen.
Elke Utrechter heeft het recht om gebruik te maken van alle fijne plekken die onze stad
te bieden heeft. Dit betekent wel dat wij als D66 Utrecht verantwoordelijk zijn voor een
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gezonde groei van onze stad. Utrechters moeten een fijne woning kunnen krijgen én ook
gebruik kunnen maken van al het moois in onze stad. Daarom wil ik mij graag inzetten om
bijvoorbeeld onze prachtige parken te verbeteren en meer ruimte te geven aan onze
culturele instellingen en horecagelegenheden.
Ik woon nu zestien jaar in Utrecht, waarvan de laatste vijf jaar in Lombok. Samen met
mijn kat Rallie ben ik net ingetrokken in mijn nieuwe huisje aan de overkant van mijn
straat. Kortom, met mijn kennis van het gedachtegoed, mijn kunde als campaigner, mijn
vorige werkervaringen en mijn liefde voor Utrecht, maak ik het ook graag mogelijk voor
anderen om een fijn leven in de stad te hebben.
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Tim Vos-Goedhart
Geboortedatum: 11-4-1983
Beroep of maatschappelijke functie:
projectleider Open State Foundation
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
voorzitter werkgroep diversiteit D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
bestuurslid afdeling D66 Zwolle
Andere maatschappelijke functies:
nvt
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, welzijn, diversiteit en anti-discriminatie, digitale zaken en privacy,
burgerparticipatie en horeca.
Toelichting kandidaatstelling :
Mijn liefde voor stad Utrecht is ontstaan in mijn studententijd toen ik hier rechten kwam
studeren en alleen maar gegroeid sinds die tijd. Utrecht is een grote stad met veel
dorpse aspecten, een stad met vele gezichten en vele levenswijzen. We hebben de oude
bewoners en de vele nieuwkomers, studenten en migranten.
Ik wil mij inzetten om deze diversiteit ook in het bestuur van de stad tot uiting te laten
komen. Iedereen heeft het recht om zich vertegenwoordigd te voelen en te zien. We
hebben allemaal het recht om mee kunnen doen en mee te beslissen. Zo kunnen we de
stad samen verbeteren en genieten van de stad, van Uithof tot Leidsche Rijn en van
Hoograven tot Zuilen.

Als raadslid zal ik mij inzetten om de waarden van D66 toe te passen op de vele
vraagstukken die voor ons liggen. Luisterend naar de inwoners van Utrecht zal ik streven
naar een bruisende stad waar iedereen tot zijn recht kan komen en waar we niemand
laten vallen. Utrecht moet daarbij ook koploper worden op duurzaamheid, niet om
activistisch te zijn, maar omdat het nodig is, nu.
Dat alles samen betekent dat ik het sociale, groene en liberale combineer en zo van
Utrecht de mooist en fijnste stad van Nederland wil maken.
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Berdien Van Der Wilt
Geboortedatum: 25-10-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Programmamanager- en kwartiermaker bij stichting
Schuldenlab NL
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Deelnemer Bootcamp 2021, Meegedacht (ochtend) met verkiezingsprogramma 2022,
Begin juni aangemeld voor werkgroep Onderwijs (nog geen reactie), Lid geworden Els
Borst Netwerk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen (mede vanwege vorige baan)
Andere maatschappelijke functies:
Momenteel vervul ik geen andere maatschappelijke functie
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Ja, namelijk: Voor mijn studententijd heb ik mijn geboorteplaats Woudenberg het CDJA
opgericht en nam daarna plaats in het CDJA bestuur. Ik kom van origine uit een CDAgezin, en wilde met name dat meer Woudenbergse jongeren zich ook betrokken voelde
bij de politiek. Na oprichting heb ik nog een periode (ongeveer 1.5 jaar) meegedraaid in
de schaduwfractie van het CDA waarbij ik wekelijks meelas met stukken en de CDA
fractie adviseerde vanuit jongerenperspectief. Toen ik ging studeren ben ik gevraagd om
me verkiesbaar te stellen, maar heb ik besloten me (met zicht op een bredere horizon en
studententijd) eerst te willen (her) bezinnen op volgende (politieke) stappen en een
passende manier om mijn idealen vorm te geven.
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Sociaal domein, openbaar bestuur/betrouwbare overheid, onderwijs, veiligheid, wonen,
ondernemerschap/gezonde economie (vanwege mijn vorige baan lijkt het me niet direct
wenselijk om in te schrijven op thema's rondom werk inkomen, maar hierover ga ik graag
het gesprek aan).
Toelichting kandidaatstelling :
Utrecht is voor mij vanaf dag één dat ik hier ‘landde’ als student de stad geweest waarin
ik thuis ben gekomen. Het is, mede daardoor, óók de stad waar ik ambities voor koester,
met anderen wil bouwen aan het zijn van een ‘warme’ en bruisende stad. Waarin
inwoners gelijke kansen hebben en durven pakken en een veilig vangnet ervaren
wanneer het (even) niet lukt.

In de afgelopen jaren heb ik hieraan een bijdrage geleverd. Ik werkte voor de Gemeente
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Utrecht als projectleider en hield me daarbij voornamelijk bezig met het werken aan een
schuldenvrij Utrecht. Inmiddels werk ik als programmamanager bij ‘SchuldenlabNL’. Deze
stichting is gericht op het bundelen van publiek en private krachten om zo te komen tot
oplossingen met impact: iets waar ik heilig in geloof.
Maar het liefst wil ik ook dicht bij huis direct bijdragen. Ik voel daarin de wens om dit in
de rol van volksvertegenwoordiger te doen; door het zijn van een toegankelijke
gesprekspartner, spreekbuis en positief kritische spiegel. De idealen en ambities van
D66 (Utrecht) zijn daarbij voor mij een belangrijk houvast en sluiten aan bij mijn dromen
voor de stad. Deelname aan de bootcamp en het voeren van gesprekken met
(raads)leden hebben dit voor mij bevestigd.
Ik geloof in- en sta voor een betrouwbare gemeente(raad) die gericht is op het gesprek
over maatschappelijke waarden en niet schuwt om daarin te laten zien waar het schuurt.
Bijvoorbeeld als het gaat om bestaanszekerheid (een vangnet bieden vs. het stimuleren
van werk, inzet van talenten, werken aan veerkrachtige ondernemingen). Ik denk dat ik
als mens niet zonder dit gesprek over waarden kán en dat dit mijn kracht is. Ik ga er heel
graag met jullie over in gesprek hoe ik een waardevolle bijdrage kan leveren aan de
ambities van D66 Utrecht voor onze stad!
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Hennie Zoontjes
Geboortedatum: 19-8-1961
Beroep of maatschappelijke functie:
Manager externe betrekkingen Federatie
vaktherapeutische beroepen
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter cliëntenplatform participatiewet Utrecht, lid clientenraad
Diakonessenziekenhuis Utrecht, bestuurslid Usine Utrecht, onderdeel werkgroep welzijn
en zorg D66, Lid Clientenraad Diakonessenziekenhuis Utrecht, B
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Ja, namelijk: PvdA, bestuur gemeentelijk niveau (Nieuwegein) Jonge Socialisten (landelijk
bestuur)
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Welzijn en zorg, monumenten, planologie, werkgelegenheid
Toelichting kandidaatstelling :
Lid sinds 1 november 2020 omdat ik koos voor een fatsoenlijk middenpartij die gezond
verstand weer terugbrengt in de politiek. Ik ben actief in de gemeente Utrecht op het
vlak van armoedebestrijding en de participatiewet. Wil dat graag in de gemeenteraad
voortzetten om echt iets voor elkaar te krijgen.
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Achraf Ait Daoua
Geboortedatum: 21-6-1992
Beroep of maatschappelijke functie:
Triage Officer (NCSC- Ministerie van Justitie en
Veiligheid)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
stage op het landelijk bureau bij het cluster VO
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger buurthuizen tot 2012
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, tech, veiligheid en democratie
Toelichting kandidaatstelling :
Graag wil ik mij inzetten voor Utrecht en haar inwoners als gemeenteraadslid. De
afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt maar er zijn ook een aantal grote
uitdagingen die de komende jaren essentieel zullen zijn voor de toekomst van onze stad.
Ik hoop dat bekende thema’s zoals het woningtekort en milieu niet de andere zeer
belangrijke uitdagingen overschaduwd. Graag wil ik mij inzetten voor thema’s zoals het
beperken van het gebruik van vooringenomen algoritmen door de gemeente, de
kansengelijkheid in het onderwijs en de gelijke kwaliteit van het onderwijs in alle wijken
van de stad. Ik wil ook aandacht vragen voor de mogelijkheid om kinderen en jongeren
weerbaarder te maken tegen misinformatie en desinformatie (via social media) via
voorlichtingen op school. Ook hoop ik bij te kunnen dragen aan de acceptatie van alle
Utrechters die zichzelf willen zijn, ongeacht gender, religie en geaardheid.
Als stagiair op het landelijk bureau heb ik kunnen zien dat gemeenteraadsleden een
enorme impact kunnen maken op hun stad. Dit heeft mij geïnspireerd om ook mezelf in te
zetten voor de stad waar ik zelf al jaren woon. Het mooie aan het raadswerk vind ik zelf
het teamwork en de samenwerking onderling, en zo soms een kleine maar essentiële
verandering teweeg te kunnen brengen. Ik zie mezelf als een teamspeler die graag wil
gaan voor dat kleine stukje verbetering gaan. Zo maken we onze stad iedere dag een
stukje beter.
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Marlous Albers
Geboortedatum: 10-1-1994
Beroep of maatschappelijke functie:
Senior consultant IT bij PwC sportlerares bij de WorkOut
(Utrecht).
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2021: Lid content / campagne team voor de GR-22
verkiezingen (D66 Utrecht), 2021: Deelnemer Route66 (tweejarig opleidingsprogramma
van D66, met daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden), 2020: Bestuurslid /
Secretaris Digitaal 66 (landelijke thema-afdeling)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2019 – 2021: Bestuurslid Communicatie (D66 Rotterdam), 2018: Lid van de werkgroep
Duurzaamheid (D66 Utrecht), 2016 – 2017: Lid van het campagneteam tijdens de
nationale verkiezingen (D66 Utrecht)
Andere maatschappelijke functies:
2019: Taalbuddy Nederlandse taal (onbezoldigd), 2019 – 2020: Bestuurslid acquisitie
TOPFEM (onbezoldigd): stichting/netwerk ten behoeve van kansen voor ambitieuze
jonge vrouwen die hun carrière een vliegende start willen geven (door middel van het
opzetten van trainingen en een mentorprogramma met topvrouwen), 2018 – 2019:
Deelnemer Clean2Anywhere (onbezoldigd): met een zeilboot de Atlantische Oceaan
overgestoken om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Op de zeilboot
werkten alle deelnemers aan een duurzaamheidscasus voor een groothandelaar, 2017 –
2018: Strategie consultant (managing) director van ‘De Kleine Consultant’ in Utrecht
(onbezoldigd): een stichting waar studenten zich inzetten m.b.v. strategisch advies om
maatschappelijke impact te maken.
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Circulaire economie, economische zaken, financiën, mobiliteit, groen, dierenwelzijn,
sport, stationsgebied, welzijn, volksgezondheid, wonen en vastgoed, digitale zaken en
privacy, ombudszaken.
Toelichting kandidaatstelling :
Van idealisme náár pragmatisme. Dé leus waarmee D66 zich vanaf de start
onderscheidde van de toenmalige, conventionele partijen. De leus waarin ik mezelf
herken, omdat ik een proactieve houding heb en resultaatgericht te werk ga.
Ik heb me kandidaat gesteld voor D66-Utrecht omdat ik zoveel van de stad Utrecht
houd. Ten tijde van corona heb ik me gerealiseerd hoe belangrijk het is om op een plek te
kunnen wonen waar je je prettig, gezien en gehoord voelt. Dat is Utrecht voor mij.
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Daarom wil ik me gaan inzetten voor een toekomstbestendige, duurzame en innovatieve
stad. Ik geloof dat mijn achtergrond en werkervaring mij hierbij zal ondersteunen.
Ik sta voor een stad waarin de nieuwe ov-ring om Utrecht en station LunettenKoningsweg Utrecht nóg beter bereikbaar zal maken. Een stad waar het wel mogelijk
wordt om een betaalbare huur/koopwoning te krijgen. Een (binnen)stad waar auto’s en
parkeerplaatsen plaats zullen maken voor meer groen en duurzaam deelvervoer (Mobility
as a Service). Een stad waar de noodzakelijke digitale infrastructuur toereikend is én
blijft. Een stad waar digitale toegankelijkheid, waarborging van privacy, digitale
burgerrechten én de naleving van beveiligings- en toegankelijkheidsstandaarden
centraal staan. Maar waar men ook openstaat voor de data-economie waarin innovatieve
oplossingen (algoritmes en data-analyse) kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de
stad. Een stad waar – in lijn met de klimaatdoelen - inwoners en ondernemers worden
gestimuleerd om zo duurzaam mogelijk te handelen en burgerinitiatieven omarmd
worden (denk aan subsidies ten behoeve van het groen t.o.v. tegels en het hergebruik
van regenwater).
Tot slot, sta ik voor een stad waar men op een gezonde manier kan leven, zowel fysiek
als mentaal. Een stad met gezonde lucht en toegankelijke en betaalbare
sportmogelijkheden voor iedereen. Waar de gemeente zich sterker inzet om de GGZwachtlijsten verder terug te dringen, in samenwerking met alle relevante stakeholders.
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Has Bakker
Geboortedatum: 19-2-1986
Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuursadviseur bij de Natuur en Milieufederaties (NMF)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid voor D66 Utrecht, Voorzitter Thema-afdeling
Sport Bewegen (landelijk)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie D66 Utrecht (2016-2017), Lid landelijk
kernteam innovatie, op verzoek landelijk bestuur D66 (2016-2017), Voorzitter werkgroep
lokale democratie D66 Utrecht (2015-2017), Voorzitter Route66, landelijk
talentstimuleringsprogramma D66 (2013-2015), Voorzitter masterclasscommissie en
bootcamp GR2014 D66 Utrecht (2012-2013), Lid campagneteam TK2012 D66 Utrecht
(zomer 2012), Lid werkgroep openbare orde veiligheid D66 Utrecht (2011-2013)
Andere maatschappelijke functies:
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Utrecht
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, financiën, sociaal domein (wmo en jeugdzorg), volksgezondheid en sport.
Toelichting kandidaatstelling :
Utrecht nog mooier, gezonder en rechtvaardiger maken, dat is mijn drive als raadslid. Ik
maak me graag druk om de wereld om mij heen en welke keuzes we maken. Van huis uit
heb ik de liefde voor de politiek meegekregen. Dat áls je ideeën hebt over hoe het beter
kan, je dan ook je best moet doen om hier een bijdrage aan te leveren. Graag stel ik me
kandidaat voor een nieuwe periode als raadslid.

Namens D66 voer ik het woord in de gemeenteraad over de financiën, sport,
volksgezondheid en de lokale democratie. Ook ben ik momenteel vicefractievoorzitter.
Wat ik leuk vind aan mijn onderwerpen, is dat het echt gaat over het leven, de
gezondheid en de betrokkenheid van de bewoners van onze stad. Het raakt ook aan een
sterke overtuiging van mij: dat we het met elkaar moeten doen, samen maken we
Utrecht. Bewoners, ondernemers, sportclubs, jongeren, de politiek etc. Samen bereiken
we meer. Ik vind het dan ook altijd erg leuk om contact te hebben met D66’ers en andere
Utrechters die vragen of ideeën hebben.
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Sinds ik vanaf 2017 in de raad zit, heb ik de nodige initiatieven genomen. Trots ben ik op
mijn initiatiefvoorstel over de Burgeragendering. Je kunt nu zelf heel makkelijk een
onderwerp op de agenda krijgen. Ook het Utrechts Drugsmanifest dat flink in de media
was, of het Aanvalsplan Sportzomer waarmee we Utrecht na de coronacrisis weer in
beweging krijgen, zijn voorbeelden.
Samen met mijn vrouw Dieuwke en onze twee zoons woon ik in Nieuw Engeland. Naast
mijn raadslidmaatschap ben ik werkzaam als bestuursadviseur bij de groene NGO de
Natuur en Milieufederaties. Ik sport graag, ben gek op nieuws en actualiteiten, en verlies
me graag in een boek of serie. Met onze kinderen geniet ik van alle prachtige speeltuinen
die Utrecht biedt!
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Felix Beckebanze
Geboortedatum: 20-11-1987
Beroep of maatschappelijke functie:
Quantitative analyst en data scientist
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
2016 Lid Activiteiten commissie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2011-2020 Werkgroep duurzaamheid, een tijd ook secretaris
Andere maatschappelijke functies:
2010-2018 WEX, de wadgids club van de Waddenvereniging, waarbij de ca. 60
vrijwilligers elk twee weken per seizoen op Texel of Terschelling wadexcursies
verzorgen. Over de jaren heb ik diverse functies binnen de WEX gehad., 2017-heden
Werelderfgoed gids. Dit is een klein clubje ZZPers die namens de Waddenvereging
exclusieve wadexcursies verzorgen (bijvoorbeeld droogval tochten met historische
zeilschepen). Het doel is om de wereldergoed waarde van de waddenzee uit de dragen.
De WEX bestaat vooral uit studenten, die er ook tijdens het seizoen een studenten-leven
er op na houden. Als werelderfgoedgids kan ik wad-excursies blijven geven zonder twee
weken op een camping te staan en iedere avond een feest te bouwen.
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Ja, namelijk: Ja, ik stond op de kandidaten lijst (onverkiesbare plek) van “die Grünen”
voor de gemeenteraadsverkiezing van 2010 in Halle Westf. (Duitsland), waar ik
opgegroeid ben. Toen woonde ik al in Utrecht, maar mocht ik kandidaat in Halle zijn
omdat ik daar nog mijn eerste woonadres had. Mijn ouders zijn allebei al vele jaren
raadsleden voor die Grünen in Halle.
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Duurzaamheid, ruimtelijke ordening, participatie
Toelichting kandidaatstelling :
Politiek is boeiend en leuk. Al sinds klein af aan volg ik met veel interesse de landelijke
(Duitse) politiek, en toen ik naar Nederland emigreerde (voor mijn studie in 2009) heb ik
me meteen vertrouwd gemaakt met de Nederlandse politiek. In die tijd was ik nog vooral
betrokken bij die Grünen in mijn geboorteplaats, maar gezien de fysieke afstand te groot
was ben ik in 2011 lid van D66 geworden. Toen ben ik ook meteen actief lid van de
werkgroep duurzaamheid geworden, en daarna ook lid van de activiteiten commissie.

Het lijkt me fantastisch om me in de gemeente raad in te zetten voor de energie transitie.
Als werkgroeplid heb ik dit portfolio velen jaren met veel interesse gevolgd en mee vorm
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gegeven. Ook voor participatie en ruimtelijke ordening heb ik veel passie. Ik zet me in
met daadkracht en oog voor het detail.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier mee geflyerd met landelijke en lokale
verkiezingen. Ik kijk er naar uit om als raadslidkandidaat de komende winter de wijken in
te gaan.
Ik had al 4 jaar geleden overwogen me kandidaat gesteld, maar dat kwam toen niet uit.
Nu zit ik in een levenfase waarbij ik wel tijd vrij kan maken om raadslid te zijn.
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Micha Beekman
Geboortedatum: 13-3-1990
Beroep of maatschappelijke functie:
Head of Capital Management bij NatWest Markets
N.V., een internationale bank op de Zuidas
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid werkgroep financiële markten van themaafdeling Economie, Actief bij actiegroep "Deel de
Welvaart" van thema-afdelingen sociaal-liberalisme economie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger, Stichting Big Brothers Big Sisters Utrecht
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Financiën, Armoedebeleid, Mobiliteit
Toelichting kandidaatstelling :
“Laat iedereen vrij, maar niemand vallen” is voor mij een krachtige samenvatting van de
sociaal liberale richtingwijzers van D66, ook voor de gemeente Utrecht in de komende
jaren.

Niemand laten vallen is een gemeente die hulp biedt waar dat het meest nodig is. Dus
doorpakken bij het experimenteren binnen de participatiewet om mensen in armoede te
helpen. En focusen op kwetsbare groepen die te vaak tussen wal en schip vallen.
Zelfstandigen met een inkomen onder het minimumloon. Alleenstaande werkende
ouders. Daar moet de gemeente Utrecht echt socialer worden. Er is nog te veel
schrijnende armoede, die niet alleen met landelijk beleid maar juist ook gericht en lokaal
moet worden aangepakt.
Iedereen vrij laten is een gemeente die niet te veel op de stoel van ouder, docent,
energiemaatschappij of projectontwikkelaar gaat zitten. Daar mag de gemeente Utrecht
wat mij betreft wat liberaler worden. Met minder gedetailleerde programma’s over elke
vierkante meter van nieuwe woningen en wijken. En bij verduurzaming bijvoorbeeld de
uitstoot beprijzen, in plaats van specifieke technische oplossingen voor te schrijven. Dat
laat meer ruimte vrij voor initiatieven van bewoners, ondernemers, scholen en
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verenigingen. En zorgt uiteindelijk voor meer woningen, snellere verduurzaming en beter
onderwijs.
Vanuit deze basis is het mijn stellige overtuiging dat iedereen van hoog tot laag opgeleid,
met welke achtergrond dan ook, als ze een voldoende zekere basis hebben, zelf het
beste invulling aan hun eigen leven kunnen geven. Die zekere basis is nog zeker niet
overal voldoende op orde op dit moment, en daar kan en moet D66 verandering in
brengen. Voor het overige is vertrouwen op de eigen kracht van mensen een goede
richtingwijzer.
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Cherine Benjmil
Geboortedatum: 6-6-2001
Beroep of maatschappelijke functie:
Student
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Campagne Coordinator Leidsche Rijn, Vleuten en De
Meern, Lid van Jonge Democraten, Lid van Els Borst Netwerk
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vrijwilliger voor de campagne
Andere maatschappelijke functies:
Mantelzorger, Vrijwilliger geweest bij JoU, Vrijwilliger geweest binnen voetbalvereniging
V.V. De Meern
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Jeugd, Sport, Diversiteit, Kansengelijkheid, Onderwijs
Toelichting kandidaatstelling :
Toen ik jong was, merkte ik snel dat ik anders werd behandeld dan andere. Ik heb altijd
het gevoel gehad dat ik mijzelf moest bewijzen vanwege mijn kleur, afkomst en geloof.
Dit heeft mij gemotiveerd om ervoor te willen zorgen dat dit niemand meer overkomt. Ik
wil me inzetten tegen kansenongelijkheid.

Als Campagne Coördinator van Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern heb ik tijdens de
Tweede Kamerverkiezingen veel mensen mogen spreken, waaronder de kandidaten Hind
Dekker en Anne-Marijke Podt. Zij hebben mij geïnspireerd en gemotiveerd om de raad in
te gaan. Vanwege mijn feministische karakter wil ik vrouwelijke daadkracht uitstralen in
de lokale politiek. Zo wil ik ook andere vrouwen motiveren om het beste uit zichzelf te
halen. Hierom ben ik ook lid van het Els Borst Netwerk.
Ik ben Cherine Benjmil, 20 jaar en eerstejaars HBO student bestuurskunde
overheidsmanagement. Daarnaast ben ik erg sportief, ook ben ik actief bij
voetbalvereniging VV De Meern. Ik woon samen met mijn moeder en zusje in Leidsche
Rijn.
Ik heb deze studie voornamelijk gekozen door mijn interesse in maatschappelijke
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vraagstukken en politiek. Door deel te nemen aan de raad hoop ik kennis en ervaring op
te bouwen.
Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel die is ontstaan door mijn ervaring als
mantelzorger, deze rol heb ik op mij moeten nemen vanaf een jonge leeftijd. Hierdoor
ben ik vrij jong in aanmerking gekomen met sociaal maatschappelijke organisaties,
waarin ik later zelf een bijdrage heb geleverd. Hier begon mijn gevoel van solidariteit en
zeggenschap.
Daarnaast wil ik graag mijn stem laten horen in het belang van de bewoners van de
gemeente Utrecht, voornamelijk voor de jongeren. Ik ga graag het gesprek aan met
mensen en het liefst over de politiek, de maatschappij en de toekomst. Want jongeren
zijn de toekomst
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Viktor Berentzen
Geboortedatum: 28-5-2004
Beroep of maatschappelijke functie:
Scholier
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
NVT
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
kandidaat Provinciale staten Utrecht
Andere maatschappelijke functies:
Instructeur zeilschool
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Wonen, Jongeren en jeugdzorg, onderwijs
Toelichting kandidaatstelling :
Ik fiets 6 jaar elke dag van vleuten naar de Binnenstad. In de loop der jaren is er van alles
veranderd. Op de plek waar ik eerst fietsten, staat nu een heel nieuw centrum met
appartementencomplexen. Het is vooral mooi om te zien dat dingen die besproken
worden in de afdeling ook terug te zien in de stad. In de afgelopen jaren heeft de stad
zich erg ontwikkeld. Dat heeft me laten zien hoeveel potentie Utrecht heeft om een nog
mooiere en leefbaardere stad te worden. Ik hoop ook dat ik daarmee kan bijdragen.
Natuurlijk bestaat het 2040 plan al maar ik hoop vooral de stad aantrekkelijker en
toegankelijker te maken voor jongeren maar ook starters. Ik ben ook van mening dat de
gemeente moet gaan focussen op het bouwen van starterswoningen en dat die
woningen ook werkelijk terecht komen bij starters en niet bij investeerders. Ik heb me
een tijd lang verdiept in de thuiszittersproblematiek in de gemeente. In het onderwijs is
er nog veel ruimte voor verbetering als het gaat om hulp voor neurodiverse mensen. Zelf
heb ik in het onderwijs ervaren hoe weinig hulp er is voor leerlingen die afwijken van de
norm. Als de manier van onderwijs niet werkt voor een leerling, zijn ze dom en moeten ze
naar een lager niveau of krijgen ze een laag advies. Het onderwijs systeem is in de loop
der jaren nauwelijks vernieuwd en heeft een goede opschoonbeurt nodig. Er is binnen de
gemeente maar zoveel wat we kunnen doen maar ik wil alles op alles zetten om het voor
alle leerplichtigen het werkelijk mogelijk te maken om naar school te gaan, ook als ze
begeleiding nodig hebben. Uit eigen ervaring merk ik dat de wet passend onderwijs in de
praktijk bijna niet wordt toegepast.
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Youri Blom
Geboortedatum: 28-3-1996
Beroep of maatschappelijke functie:
Projectadviseur wegbouwkunde / asfalttechniek
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vrijwilliger D66 Ridderkerk
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Mobiliteit, bouw / infrastructuur
Toelichting kandidaatstelling :
Al een aantal jaar geleden de ambitie uitgesproken om actief te worden in de politiek.
Door een verhuizing kan dit helaas niet in Ridderkerk, maar zou dat graag in Utrecht
willen voortzetten middels een actieve / ondersteunende rol.
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Isabelle Booij
Geboortedatum: 19-8-1997
Beroep of maatschappelijke functie:
Studente
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid studenten sportvereniging
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Studenten(sport), onderwijs
Toelichting kandidaatstelling :
Ik wil me graag kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 omdat ik
het van belang vind dat de studentengemeenschap vertegenwoordigd wordt door
iemand die zelf actief deel uitmaakt van deze gemeenschap. Er valt in Utrecht naar mijn
ervaring veel te winnen op het gebied van betrekking van studenten bij het opstellen en
uitvoeren van beleid. Als een snel vernieuwende generatie binnen de gemeente Utrecht
bieden studenten veel ruimte om binnen een generatiecyclus van 10 jaar positieve
verandering door te voeren. Daarnaast is de ruimte voor studentensport al jaren een
groot probleem en is het van belang dat dit een prioriteit wordt binnen de gemeente.
Ook wil ik mij als voormalig bewoonster van het Utrecht Science Park inzetten voor meer
betrekking van de inwoners van het USP bij de stad. Ik heb ervaren hoe afgezonderd van
de stad men daar leeft en hoe er onder de bewoners het gevoel heerst dat ze aan hun lot
worden overgelaten. Mijn hoop is dit gevoel te verminderen door een actievere rol van
de gemeente in deze wijk te stimuleren.

Naast mijn inzet voor studenten zou ik graag mijn groeiende expertise als
onderwijswetenschapper en aankomend docent in willen zetten voor de gemeente. Ik
heb mij ooit aangesloten bij D66 als zijnde de onderwijspartij en daar draag ik graag mijn
steentje aan bij op basis van werkervaring en de wetenschap. Goed en inclusief
onderwijs is cruciaal om ongelijkheid vroegtijdig te bestrijden.
Naast deze inhoudelijk punten is een belangrijke reden voor mij om me kandidaat te
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stellen het voeren van politiek op een constructieve en inhoudelijk sterke wijze.
Integriteit en verbinding zijn twee grote kernwaarden voor mij en als raadslid wil ik
bijdragen aan een sfeer waarin er geen ruimte is voor polarisatie en keuzes gemaakt
worden vanuit volledige informatie in plaats van desinformatie.
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Ferdie den Butter
Geboortedatum: 13-12-1995
Beroep of maatschappelijke functie:
Masterstudent Staats- en bestuursrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Campagneteam Utrecht Tweede Kamerverkiezingen 2021
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Financieel Advies Commissie (kascommissie) bij A.U.S.R. Orca, Vrijwilliger
Thuisadministratie bij Humanitas, Kandidaat Lid Ledenraad van BNNVARA
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Bestuurs- en ombudszaken, Evenementen, Financiën, LHBTI, Onderwijs, Openbare Orde
en Veiligheid, Werk en inkomen
Toelichting kandidaatstelling :
Zo’n beetje mijn halve leven ben ik geïnteresseerd in politiek en voel ik me verwant met
het gedachtegoed van D66. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 ben ik lid
geworden van D66. Afgelopen jaar heb ik aan zowel de Masterclass als de Bootcamp van
D66 Utrecht deelgenomen.

Al een lange tijd vind ik de lokale politiek waanzinnig interessant. Het lijkt me ontzettend
mooi om vanuit het sociaalliberale gedachtegoed van D66 een bijdrage te leveren aan
het beter maken van onze mooie stad. Een plek op de kieslijst zie ik daarnaast als een
mogelijkheid om een verkiezingscampagne van dichtbij mee te maken en verder
betrokken te raken bij de afdeling.
Verder heb ik uiteraard eigenschappen die mij een goed raadslid maken, en
eigenschappen die mij een minder goed raadslid kunnen maken. Een eigenschap die mij
een goed raadslid maakt is in ieder geval dat ik overal waar ik kom graag betrokken wil
zijn. Dit zie je onder andere terug in het bestuurswerk dat ik gedaan heb bij A.U.S.R.
Orca. Bovendien wil ik ook echt iets bijdragen aan de maatschappij en iets betekenen
voor mensen. Dit kan op een wat kleinere schaal, zoals ik nu ook doe in mijn
vrijwilligerswerk bij Humanitas, maar dus ook op grotere schaal als raadslid.
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Daarnaast heb ik altijd een ontzettende wil gehad om mezelf te ontwikkelen. Ik heb het
dan bijvoorbeeld over het duiken in een bepaald onderwerp en daar veel over te weten
komen. Maar ook over het niet uit de weggaan van een uitdaging, en daardoor een rijker
mens worden.
Samengevat denk ik dat ik vanwege mijn interesse in politiek, maatschappelijke
betrokkenheid en wil om te leren, een geschikt persoon ben voor op de kandidatenlijst
van D66.
Ik zie ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,
Ferdie den Butter
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Joris Canoy
Geboortedatum: 18-3-2001
Beroep of maatschappelijke functie:
Student PPE (Philosophy, Politics and Economics) aan de
Universiteit Utrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen Bestuurslid van de Regio Midden-Nederland, portefeuille Communicatie en
Media, Beleidsstagiair voor de D66 Tweede Kamerfractie, cluster Financiën, Sociale
Zaken en Zorg, Fractiemedewerker voor D66 Bloemendaal, Secretaris van PRIDE66
Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Algemeen Bestuurslid van de Afdeling Haarlem, portefeuille ledenwerving, ledenbinding
en talentontwikkeling, Secretaris Evaluatiecommissie PS2019 Noord-Holland
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter van de Utrechtse Politieke Kerngroep (Jonge Democraten Utrecht),
Commissaris Campagne en Ledenwerving van Lijst VUUR (tot 09-2021), Fractievoorzitter
Lijst VUUR Geesteswetenschappen (tot 09-2021), Lid Faculteitsraad
Geesteswetenschappen namens Lijst VUUR (2020-2021, 2021-2022), Redacteur en
auteur voor weblog Sargasso: politiek, verkiezingen en de Verenigde Staten, Lid
Wijkplatform Noordwest
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Faculteitsraad Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Ja, namelijk: Lid van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen namens Lijst VUUR.
Commissaris Campagne en Ledenwerving van Lijst VUUR (tot 09-2021)
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Werk en Inkomen, Asiel en Integratie, LHBTI, Noordwest
Toelichting kandidaatstelling :
Ik wil gemeenteraadslid worden omdat ik de maatschappelijke kloven wil helpen dichten.
Utrecht mij een stad vol met inwoners van diverse achtergronden, elk met een eigen
verhaal en mening. Utrecht is mede daardoor ook een stad met grote verschillen. We
willen dat iedereen mee moeten kunnen doen op gelijke voet, maar de realiteit is anders.
Participatie-ongelijkheid treft alle sectoren van de samenleving. Armoede en
opstapelende schulden zorgen voor stigma en een overdracht van economische
achterstand op volgende generaties. Discriminatie op de stage- en arbeidsmarkt beperkt
de mogelijkheden voor menig Utrechter om zichzelf te ontplooien. Onveiligheid thuis en
op straat leiden tot angst en maatschappelijke isolatie. De COVID-19 pandemie heeft de
bestaande kloven helaas verbreedt.
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Deze uitdagingen zie ik terug in mijn eigen wijk. Na Overvecht kent Noordwest het
grootste aantal huishoudens met een laag inkomen. Recente incidenten op de
Amsterdamsestraatweg en in de Geuzenwijk raken de wijk fors. Tegelijk telt de wijk
steeds meer inwoners met een wetenschappelijke opleiding en een goedbetaalde baan.
Dat draagt bij aan de verscheidenheid van Noordwest, maar legt ook de grote
sociaaleconomische verschillen bloot, met alle problemen van dien. Bij mij is een vuur
aangewakkerd daar wat aan te doen.
Gelukkig heb ik ook de afgelopen jaren geleerd dat er lokaal veel mogelijk is om de
participatiekloven te dichten. Nieuw beleid op het gebied van de schuldsanering,
bezwaarprocedures en schoolkeuze toont aan dat de raad in staat is om echt iets voor
mensen te kunnen betekenen. In de gemeenteraad hoop ik dan ook een sociaalliberale
bijdrage te kunnen leveren aan het sociaal domein.
Als jonge student en tegelijk ervaren D66-kaderlid bied ik zowel een vernieuwende blik
als de politieke bagage om de Utrechters namens D66 te vertegenwoordigen. Ten slotte
draag ik gezien mijn profiel bij aan de diversiteit van de D66-kandidatenlijst.
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Venita Dada-Anthonij
Geboortedatum: 26-4-1980
Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig ondernemer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid verkiezingsprogrammacommissie
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid campagnecommissie, Bestuurslid campagne
Andere maatschappelijke functies:
N.V.T.
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, diversiteit en anti-discriminatie, jeugd(zorg), veiligheid, asiel en integratie,
LHBTI
Toelichting kandidaatstelling :
Vier jaar geleden kandideerde ik me, een ‘groentje’ binnen de partij, geen netwerk en
eigenlijk alleen maar om uit te vinden wat het kandideren inhield en mij zo voor te
bereiden op hetzelfde moment vier jaar later.

De Utrechtse D66 afdeling bleek een warm bad. Ik heb mooie kansen gekregen in de
vorm van verschillende functies, waarin ik mij heb kunnen ontwikkelen en ben ik nu
aangeland op dat moment waar ik me vier jaar geleden op aan het voorbereiden was.
Vier jaar geleden schreef ik: “In een tijd waarin soms verdeeldheid de boventoon lijkt te
voeren en verschillen steeds nadrukkelijker impact hebben op de maatschappij, is het tijd
niet langer passief aan de zijlijn te blijven staan, maar om actief bij te dragen en te
werken aan het doel van een harmonieuze samenleving. Ik zou daar graag in de stad
waar ik ben opgegroeid, en nu weer woon, een rol in willen vervullen door een
vertegenwoordiger worden van de mensen in deze stad met zoveel potentie.”
Inmiddels voert verdeeldheid niet langer soms de boventoon en is mede daardoor de
motivatie om niet langer aan de zijlijn te blijven staan zo mogelijk nog groter geworden.
Onze stad, met enorm veel potentie, staat voor grote uitdagingen: Kansengelijkheid is
niet vanzelfsprekend, het vinden van een passende woning is meer uitzondering dan
regel en ook het gevoel van veiligheid staat onder druk. In de rol van raadslid zou ik me
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graag inzetten om bijdrage te leveren aan de oplossing van deze problemen.
Uiteraard kan eenieder, die vragen heeft over mijn kandidatuur en doelstellingen als
volksvertegenwoordiger, contact met mij opnemen.
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Emma Dolmans
Geboortedatum: 25-12-1998
Beroep of maatschappelijke functie:
Student Academische Lerarenopleiding Primair
Onderwijs, Student-assistent Universiteit Utrecht
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid campagnecommissie D66 Utrecht, Voorzitter
Engagement team D66 Utrecht, Lid werkgroep
Onderwijs D66 Utrecht, Lid D66 Utrecht
Internationaal, Ambassadeur Els Borst Netwerk Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Trainer Jonge Democraten, Bestuurslid Werkgroepen Jonge Democraten Utrecht
(2019/2020)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, Diversiteit, Studentenzaken, Sport, Jeugd(zorg), maar uiteraard vind ik het
ook leuk me te verdiepen in onderwerpen die nu nog wat verder van me af staan.
Toelichting kandidaatstelling :
Tijdens mijn stage in het speciaal onderwijs voetbalde ik in de pauze vaak met de
kinderen. Toen ik aan een kind dat later graag profvoetballer wil worden, vroeg waarom
hij niet op voetbal zat, antwoordde hij dat zijn moeder niet goed wist hoe ze dat moest
regelen. Een ander kind vertelde dat hij altijd alleen thuis is en niemand hem naar een
sportclub kan brengen. Vier op de vijf kinderen uit groep 7 en 8 in Utrecht bewegen elke
dag minimaal een uur. In deze klas was het er niet één.

Kansenongelijkheid zit in de kleinste dingen, maar kan de grootste impact hebben. Het is
een onderwerp dat veel D66’ers raakt, maar waar weinig D66’ers daadwerkelijk zelf mee
te maken hebben. En dat terwijl kansenongelijkheid zich overal om ons heen bevindt: in
het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de zorg en op het gebied van wonen.
In mijn stages en als student-assistent bij onderzoek naar kansengelijkheid, probeer ik bij
kinderen, ouders en leerkrachten het verschil te maken. Met een jonge, frisse en
kritische blik wil ik dat verschil ook graag maken in de gemeentepolitiek. Om
kansenongelijkheid te bestrijden en ook om studenten in de Utrechtse politiek een stem
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te geven. Utrecht is namelijk wel een studentenstad, maar deze studenten praten
nauwelijks mee. Om de stad vooruit te brengen, moet hier verandering in komen.
Ik ben creatief en heb, mede door mijn lidmaatschap van de Jonge Democraten, een fijn
netwerk in de stad, onder andere bestaande uit leerkrachten, studenten en LHBTI’ers.
Ook dat wil ik graag inzetten voor D66 in de Utrechtse raad. Daarom stel ik mij kandidaat.
Voor vooruitgang, voor kansengelijkheid en voor mensen die niet gehoord worden.
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Monique Eijgenberger
Geboortedatum: 25-9-1965
Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur/Ondernemer en Organisatieadviseur op MBA
niveau.
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid vereniging van eigenaren, Utrecht. Bestuurder bij de FNV.
Andere maatschappelijke functies:
directeur eigenaar/ van een midden- en kleinbedrijf
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
niet echt een voorkeur. Mijn kennis en ervaring is op: de organisatie, leiderschap,
vrijwilligers en ondernemers
Toelichting kandidaatstelling :
Waarom heb ik in eerste instantie belangstelling? Omdat ik al jaren op D66 stem. Ik vind
de manier waarop D66 op dit moment de landelijke politiek voert inspirerend Zeker ook
de rol die partijleider Sigrid Kaag inneemt. Daarbij komt dat Ik Utrecht een heerlijke stad
vind en er al jaren woon. Ik zou mij willen inzetten om de diversiteit in het management
van ondernemingen in Utrecht te bevorderen. Want dan komt het management in
organisaties er ook. Dit is goed voor onder samenleving en economie Mijn website
https://memomanagement.org
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Hans Geleijns
Geboortedatum: 9-2-1961
Beroep of maatschappelijke functie:
Omgevingsadviseur/consultant en mede-eigenaar
LBP|SIGHT
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris werkgroep Duurzaamheid Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
bestuursfuncties bij VUVS, Rotary Club Utrecht, Assistent coach USV Hercules dames 4
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Duurzaamheid-Circulariteit-Omgevingszaken/-wet
Toelichting kandidaatstelling :
Nu er meer ruimte is in mijn (werk)agenda wil ik een actieve rol nemen voor D66 in de
prachtige stad Utrecht. Vanuit mijn beroep en opleiding wil ik dat doen op het gebied van
een duurzame en fijne leefomgeving. Gezien mijn werk- en levenservaring maar ook
vanwege de ' connecties' in de stad Utrecht denk ik daar een positieve bijdrage aan te
kunnen leveren.
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---

Kandidaten verkiezing niet-verkiesbare
plaatsen
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Jasper Aalbers-Kaliarnta
Geboortedatum: 3-12-1984
Beroep of maatschappelijke functie:
Directiesecretaris VO-raad
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid D66 Midden-Nederland (tot november 2021)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Afdelingsvoorzitter D66 Veenendaal (2014-2018), Deelnemer Route66 (2016-2017),
Politiek Secretaris D66 Veenendaal (2013-2014)
Andere maatschappelijke functies:
Financial Auditor voor NECS; het European Network for Cinema and Media Studies
(2010-2015)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Onderwijs, Arbeidsmarkt, Sociaal Domein

Toelichting kandidaatstelling :
Maarten Koning vroeg mij of ik op een onverkiesbare positie kandidaat wilde zijn. Als ik
daardoor de afdeling/partij kan helpen doe ik dat graag. En dan ga ik natuurlijk ook actief
meedoen met de campagne.
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Sibren van den Berg
Geboortedatum: 16-9-1995
Beroep of maatschappelijke functie:
PhD-student Amsterdam UMC
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Afdelingsprocedurecommissie D66 Utrecht, Campagnecommissie D66
Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Jeugdtrainer AV Phoenix
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Niet van toepassing voor een niet-verkiesbare plek
Toelichting kandidaatstelling :
Ik steun graag het geluid van D66 en ga enthousiast campagne voeren, o.a. via de
campagnecommissie. Een plek op de lijst helpt daarbij. Ik heb op dit moment geen
ambitie om zelf de raad in te gaan, daarom een niet-verkiesbare plek (als daar plaats
voor is).
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Michiel Dirks
Geboortedatum: 25-9-1971
Beroep of maatschappelijke functie:
ZZP Bedrijseconomisch adviseur MKB
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Kascommissie D66 Utrecht, PU Werkgroep
Duurzaamheid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Economische zaken, Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening en mobiliteit.
Toelichting kandidaatstelling :
In 1990 ben ik naar Utrecht gekomen om te studeren. In de afgelopen 30 jaar heb ik
diverse wijken gewoond en is Utrecht echt mijn stad geworden. Met mijn ervaring bij de
Rabobank en later als directeur bij diverse MKB bedrijven heb ik ervaring opgedaan die
schaars is binnen de politiek. Ik denk een goede bijdrage te kunnen leveren aan de
ontwikkeling van onze stad. Mijn ervaring ligt voornamelijk op economisch / financieel
vlak en op het gebied van energietransitie.

Ik heb geen ervaring in de politiek en het lijkt me daarom niet opportuun om te streven
naar een verkiesbare plaats. 2 jaar geleden ben ik lid geworden van D66 met de
bedoeling om een netwerk op te bouwen binnen de partij. Door Covid is dit slechts matig
gelukt. Blijkbaar heb ik niet de vaardigheden om dit volledig digitaal voor elkaar te
krijgen.
Met mijn kandidaatstelling hoop ik D66 te steunen en een nieuwe impuls aan mijn
lidmaatschap van D66 te geven.
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Johan Klaas Krom
Geboortedatum: 17-9-1989
Beroep of maatschappelijke functie:
Student MSc. Transport, Infrastructuur en Logistiek, TU
Delft; Afstudeerder, Witteveen+Bos
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Werkgroep Duurzaamheid D66 Utrecht, Lid Content Team D66 Utrecht
Andere maatschappelijke functies:
Geen
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Fiets- en voetgangersbeleid; duurzaamheid; internationale inwoners.
Toelichting kandidaatstelling :
Als actief lid van D66 Utrecht draag ik de standpunten van de partij lokaal een warm hart
toe. Mijn lidmaatschap zou mensen in mijn netwerk kunnen overhalen om ditmaal op D66
te stemmen. Ik zou hiertoe graag op een niet-verkiesbare plaats op de lijst komen te
staan.
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Jurjen Lerou
Geboortedatum: 2-8-1970
Beroep of maatschappelijke functie:
ZZP-er
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen
Andere maatschappelijke functies:
Trekker verkeerswerkgroep t Wiel, Vz Wijkplatform West
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Verkeer en Ruimtelijke ordening
Toelichting kandidaatstelling :
Ik afgelopen 8 jaar een stevig netwerk opgebouwd in de stad en in de wijk. Graag wil ik
mijn naamsbekendheid aanbieden om de lijst te steunen.
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Vincent Luijnenburg
Geboortedatum: 27-11-1983
Beroep of maatschappelijke functie:
Financieringsspecialist bedrijven bij een grote bank en deeltijd
student theologie
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester van de landelijke thema-afdeling Ruimte Mobiliteit,
Algemeen bestuurslid bij de Vrienden van de Jonge Democraten, de
reünisten vereniging van de JD
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester in het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten, bestuur Jetten,
Voorzitter van de Utrechtse werkgroep ruimtelijke ordening en mobiliteit
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger bij de daklozenopvang Jansveld in het centrum, Financieel vrijwilliger bij de
Voedselbank Kanaleneiland
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Ruimtelijke ordening en mobiliteit, Werk en inkomen, Maatschappelijke opvang en
verslavingszorg, Wonen, Erfgoed, Vastgoed, Diversiteit en anti-discriminatie, Sport
Toelichting kandidaatstelling :
Beste Democraten en stadsgenoten,
In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, het lokale feest van de democratie.
Graag wil ik mijzelf kandidaatstellen voor de Utrechtse gemeenteraad.
De stad ken ik op vele niveaus, zoals student in het verleden, als werkende bij meerdere
grote werkgevers van de stad, als vrijwilliger bij de daklozenopvang en de voedselbank
en tenslotte als actief D66’ér.
Ik heb een brede belangstelling en sta open voor veel mensen en ideeën, deze mindset
en blik op de wereld komt mede voort uit mijn sociaal liberale hart, waarin ik geloof dat
iedereen zelfstandig kan zijn en de ruimte heeft om zijn of haar eigen geloof of richting te
kiezen. Wel is de juiste begeleiding wenselijk bij mensen die niet 100% mee kunnen
komen.
Met een open vizier wil ik lastige casus aanvliegen in het raadswerk.
Wie ben ik in het kort: Ik ben 38e jaar, mijn studie en werk achtergrond is financieel
juridisch, ik ben zeer maatschappelijk betrokken bij de stad. Sport en mijn directe
omgeving staan bij mij privé centraal. Meer dan 10 jaar woon ik met veel plezier als één
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van de eerste bewoners in het ontwikkelgebied Merwedekanaalzone.
Mijn motto is een betere wereld begint in je eigen buurt en omgeving, waarbij
rechtvaardigheid en gelijkheid centraal staat. Het eerlijke verhaal hoort hierbij met het
oog voor de lange termijn kwaliteit van ruimte en sociale voorzieningen van de stad.
Utrecht moet een stad zijn waar iedereen met plezier kan leven.
Hierbij wil ik oproepen aan alle leden van D66 Utrecht om met hun hart en verstand te
volgen bij het bepalen van de lijst volgorde en wens ik je veel succes met het maken van
je keuze.
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Luca van Melick
Geboortedatum: 2-4-1990
Beroep of maatschappelijke functie:
Traineecoördinator bij Rijkswaterstaat
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vrijwilliger campagne
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vrijwilligerscoördinator in campagneteam Utrecht landelijke verkiezingen '21
Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger ouderenzorg Utrecht Zuid
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Arbeid, arbeidsparticipatie, inclusie
Toelichting kandidaatstelling :
Graag help ik de partij bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen door me beschikbaar
te stellen om op de lijst te staan. Mocht ik kunnen helpen door op een niet-verkiesbare
plek plaats te nemen dan doe ik dat graag. In dat geval zal ik ook mijn uiterste best doen
om te helpen met de campagne, door mijn zwangerschap zie ik echter af van een
verkiesbare plek op dit moment.
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Thomas Schepp
Geboortedatum: 3-1-1997
Beroep of maatschappelijke functie:
Compliance Coördinator Luchtvaart bij het KNMI
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Content Team
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid Online Campagne Team
Andere maatschappelijke functies:
Verschillende functies bij de Jonge Democraten Utrecht, Plv. voorzitter stembureau
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
N.v.t.
Toelichting kandidaatstelling :
Als enthousiaste D66 aanhanger zou ik de partij en de afdeling graag ondersteunen door
mij beschikbaar te stellen als opvulling van de lijst op een niet verkiesbare plek.
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Anita Schmale
Geboortedatum: 17-1-1990
Beroep of maatschappelijke functie:
Public Affairs adviseur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid VPC Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris werkgroep dierenwelzijn (landelijk), Lid Route 66, Lid activiteitencommissie
(Utrecht)
Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter De Helling
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Cultuur, economie, hoger onderwijs, natuur/landbouw
Toelichting kandidaatstelling :
Ik ben al een aantal jaar aan het overwegen om me te kandideren voor de gemeenteraad.
Na het schrijven het verkiezingsprogramma ben ik gemotiveerder dan ooit om me in te
zetten voor de uitdagingen waar Utrecht de komende 4 jaar en daarna voor staat. Met
als belangrijkste uitdaging een 'goede groei' van de stad waarbij we zowel inwoners als
nieuwkomers betrekken en een bruisende stad creëren die voor iedereen wat extra’s
oplevert. Uiteraard met veel aandacht voor duurzaamheid (energietransitie) en het
verder ontwikkelen van onze circulaire economie. Ik wil hier graag een actieve rol in
spelen maar heb de komende tijd teveel verplichtingen voor een verkiesbare plek. Op
deze manier wil ik graag zichtbaar mijn steun uitbrengen en in de toekomst ook via een
verkiesbare plek mijn stem laten horen. Of wie weet is er tussentijds nog iemand nodig,
dan sta ik daar ook voor open.
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Sanne Scholten
Geboortedatum: 29-4-1979
Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie
en Amateurkunst)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid werkgroep DI D66 Utrecht
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
gemeenteraadslid Utrecht
Andere maatschappelijke functies:
voorzitter van twee culturele stichtingen in Utrecht
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
nvt
Toelichting kandidaatstelling :
Ik wil op dit moment niet in de gemeenteraad, maar ik draag er graag aan bij dat D66 een
lange, sterke lijst kan presenteren en meld me daarom op verzoek aan voor een
onverkiesbare plaats.
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Corinne Tutein Nolthenius
Geboortedatum: 22-5-1973
Beroep of maatschappelijke functie:
Strategisch Alliantiemanager Coöperatie VGZ
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
lid
Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid Solgu
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Mens en Samenleving, Controle en Financiën (WMO, ouderen, toegankelijkheid,
volksgezondheid, participatie, wijkgericht werken, werk en inkomen, maatschappelijke
opvang en verslavingszorg, welzijn, jeugd(zorg))
Toelichting kandidaatstelling :
Geachte lijstadviescommissie,

Na leuke en inspirerende gesprekken met Anne Marijke Podt en Maarten Koning stel ik
mij hierbij kandidaat voor de gemeenteraad in Utrecht. In elk geval voor een
onverkiesbare plek, mocht dat voor de partij meerwaarde hebben. Graag wil ik de
komende periode nog een aantal gesprekken voeren om samen een afweging te maken
over een eventuele rol als actief raadslid of een (zij-instromende) wethouder.
Mijn motivatie vloeit voort vanuit mijn ambitie impact te maken, mijn inschatting dat ik
kennis, kunde en ervaring heb die van meerwaarde zijn én het gevoel 'politiek, dat zijn
wij'.
We staan als maatschappij voor grote opgaven, op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Een actieve bijdrage leveren aan mijn eigen stad, vanuit sociaal liberale waarden, lijkt mij
fantastisch en betekenisvol.
Vanzelfsprekend ben ik graag tot een nadere toelichting en het delen van mijn curriculum
vitae bereid.
Vriendelijke groet,
Corinne Tutein Nolthenius
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Sander van de Wolfshaar
Geboortedatum: 14-11-1979
Beroep of maatschappelijke functie:
Bestuursadviseur gemeente Den Haag
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris afdelingsbestuur (2010-2014), Bestuurslid talentontwikkeling opleiding
(2008-2010)
Andere maatschappelijke functies:
Nvt
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie
vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen
Toelichting kandidaatstelling :
Het gaat goed met onze stad, maar het kan nog veel beter.
Toen ik in Utrecht naar de middelbare school ging, werd ik verliefd op de stad. En ik ben
er nooit meer weg gegaan. Zoals mijn vriend regelmatig verzucht: Sander krijgt uitslag
als hij de Dom niet meer ziet. En zo zie ik dus al 30 jaar hoe mijn stad er op vooruit is
gegaan. En toch maak ik mij soms zorgen.
Want we slagen er niet genoeg in om iedereen dezelfde kansen te geven. Zodat je alles
uit jezelf kan halen wat er in zit. Om iedereen die dat wil hier te laten leren, en werken, en
wonen. Als je ouders je niet op jonge leeftijd stimuleren om te lezen, begin je al met een
achterstand. En als diezelfde ouders je niet financieel ondersteunen, wordt het knap
lastig om hier een huis te huren of kopen. Ik vind dat niet ok. Je afkomst mag niet
bepalen hoe je toekomst er uit ziet. En daarom wil ik dat D66 zich nog veel harder inzet
voor kansengelijkheid. Dat zijn we aan onszelf verplicht. En aan de rest van de stad.
De stad gaat groeien, en dat is goed. En spannend. Ik vind dat we er voor moeten zorgen
dat Utrecht behoudt wat het zo’n fijne stad maakt. Een levendige én leefbare stad. Dat
betekent dat we de inwoners van de stad meer moeten betrekken bij wat we gaan doen.
En vooral bij hóe we het gaan doen. Nu en in de komende jaren. Zodat al die nieuwe
inwoners geen passanten blijven, maar Utrechters worden. Want alleen samen brengen
we Utrecht naar een nieuwe, duurzame toekomst met gelijke kansen voor iedereen.
Daarom stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraad. Omdat het goed gaat, maar vooral
omdat het nog veel beter kan.
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