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Toelichting advies Lijstadviescommissie D66 Rotterdam

De Lijstadviescommissie (LAC heeft met een kleine 30 kandidaten gesproken. Ruim twee derde
van hen gaf aan beschikbaar te zijn voor een verkiesbare plaats op de lijst. De overige
kandidaten zagen hun aanmelding als een eerste stap op weg naar een rol als
volksvertegenwoordiger. Op basis van de gevoerde gesprekken heeft de LAC het beeld
gekregen dat een aanzienlijk deel van de kandidaten direct of op korte termijn inzetbaar is als
raadslid. Mede op basis van overleg met de lijsttrekker is de LAC bij het opstellen van de lijst
uitgegaan dat D66 Rotterdam met de eerste tien kandidaten op de lijst de campagne in gaat.
Deze groep heeft ook de grootste kans om in de komende periode daadwerkelijk als raadslid te
kunnen aantreden.

De LAC heeft bij de selectie van de kandidaat raadsleden conform het algemene profiel
aandacht gehad voor complementariteit van competenties en een zo breed mogelijke spreiding
van expertise binnen de fractie. We hebben daarbij onder meer gekeken naar ervaringen,
competenties en diversiteit op het gebied van sociale en etnische achtergrond, leeftijd en
gender. Een goede balans tussen overtuigingskracht en relativering, lange (termijn) visie en
actie, verbinden en uitdagen. Ook is getoetst in hoeverre de kandidaten achter het
verkiezingsprogramma staan. Hiervoor troffen wij grote steun aan. Naar de mening van de LAC
kan met de huidige opstelling de fractie als team fungeren en goed samenwerken.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de LAC een aantal geschikte kandidaten heeft moeten
teleurstellen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze kandidaten zich ondanks dat ten volle
blijven inzetten voor de partij.

Met alle kandidaten is gesproken over mogelijke dilemma’s op het gebied van integriteit. Op
basis van die bespreking en eigen onderzoek door de LAC zien wij hier geen risico’s.  De LAC is
positief verrast door de grote maatschappelijke betrokkenheid van de kandidaten zowel binnen
als buiten de partij. Door de overvloed aan geschikte kandidaten moest de LAC moeilijke
keuzes maken om een goede balans in de lijst te brengen. De LAC adviseert het bestuur om alle
leden die zich hebben gekandideerd actief bij de partij te (blijven) betrekken. Een aantal
kandidaten achten wij bijvoorbeeld zeker geschikt voor een positie in een Wijkraad.

Chantal Zeegers is als gekozen lijsttrekker betrokken geweest bij het werk van de LAC.
Concreet betekent dit dat wij haar bij het opzetten van onze werkwijze hebben gevraagd welke
aandachtspunten zij mee wilde geven. Na afloop van de gesprekken hebben wij de
voorgenomen lijstvolgorde met haar besproken. Dit om te toetsen of zij hier mogelijke
belemmeringen zag. Dit was niet het geval. De rol van de lijsttrekker is daarmee, conform de
opdracht van de AAV, beperkt gebleven tot die van adviseur.

Ons advies aan de leden is om dit voorstel voor de lijstvolgorde over te nemen.

De Lijstadviescommissie,

Margriet Drijver
Marijke Rommelse
John Nederstigt
Jovanka Pigot
Kiki Kersten
Saida Ouarioru
Marcel Borsten
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Het Lijstadvies

In dit kandidatenboek zijn zowel de verkiesbare als de niet-verkiesbare kandidaten
opgenomen. De kandidaten worden voorgesteld op alfabetische volgorde, beginnende
bij de middels loting bepaalde letter ‘O’.

Het Lijstadvies heeft betrekking op de kandidaten die zich gekandideerd hebben voor
een verkiesbare plek. De lijsttrekker, Chantal Zeegers, is reeds verkozen op 16 juni
2021. Het Lijstadvies heeft aldus betrekking op plek 2 tot en met 24.

2. Joan Nunnely
3. Ingrid van Wifferen
4. Fatih Elbay
5. Brenda Dirkse
6. Tim de Haan
7. Agnes Maassen
8. Pelle Meurink
9. Eyasu Balcha
10. Sanjay Drigpal
11. Wichard de Wolf
12. Duer Dania
13. Leontine Vreeke
14. Jelrik Westra
15. Simone Limonard
16. Quincy Breidel
17. Greta Vercruyce
18. Saimira Tola-Khouw
19. Victor Petri
20. Job Rauch
21. Jasper Klasen
22. Cagdas Aydin
23. Rick Stout
24. Thijs Steigenga

Van 22 oktober tot 4 november 2021, 2359 uur, kan apart gestemd worden op de
verkiesbare en de niet-verkiesbare kandidaten door de leden van D66 Rotterdam. Bij
de bekendmaking van de uitslag van de stemming zal het Bestuur ook de lijstduwers
bekend maken.
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Niet-verkiesbare kandidaten

De niet-verkiesbare kandidaten staan op alfabetische volgorde, beginnende bij de
middels loting bepaalde letter ‘O’.

1. Robbin van Pelt
2. Adriaan Pieterson
3. Sophie Reddering
4. Sharnice Trinidad
5. Paul Whitehouse
6. Amanda Al-Baz-Abma
7. Nes Barkey Wolf
8. Viresh Doekaloe
9. Jeanette van Eijk
10. Steve Ekel
11. Willem Greve
12. Esther Janse
13. Dirk de Jong
14. Edwin Kaptein
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Robbin van Pelt
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 9111994
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Medewerker (online) communicatie en verenigingscontact
campagne op Landelijk Bureau

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Medewerker (online) communicatie en verenigingscontact campagne op Landelijk
Bureau

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Bestuurslid Campagne afdeling Rotterdam

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Alles waarmee ik D66 kan helpen.

Toelichting kandidaatstelling:
Graag zou ik D66 Rotterdam steunen bij de komende campagne! We hebben veel te
winnen! Rotterdam is een prachtige stad, maar ook een stad waar niet iedereen vrij
zichzelf kan zijn. Want hoe vrij zijn we zonder een goede woning of kans daarop? Hoe
vrij zijn we als we vervuilde lucht inademen? Hoe vrij zijn we als we wijken niet
vergroenen en leefbaar maken? Om Rotterdammers vrijer te maken wil ik D66 met alles
steunen tijdens de GR2022!
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Victor Petri
Verkiesbaar

Geboortedatum: 1431981
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Geofysicus

Huidige functie(s) binnen of namens D66
nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
nvt

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Ruimte - mobiliteit, duurzaamheid, energietransitie

Toelichting kandidaatstelling:
Voorheen werkzaam in de olie en gasindustrie als geofysicus, waar ik begin dit jaar
vertrokken ben op zoek naar werk met meer maatschappelijke betrokkenheid, iets wat
ik via de politiek zou willen bereiken. Sinds 2008 woon ik in Rotterdam en sinds 2008
ben ik ook lid van D66.

Als overtuigd sociaal-liberaal heb ik nooit iets anders gestemd als D66. In mijn ogen is
de kerntaak van een ideale overheid het faciliteren van haar burgers in dat ze de levens
kunnen leiden, die ze wensen te leiden. Daarom wil ik mij in de gemeente inzetten voor
(schone) mobiliteit; verbeterd OV en een meer fietsvriendelijke infrastructuur, zodat
iedereen makkelijk kan gaan waar men wil zijn. Veiligheid is ook belangrijk, men moet
veilig over straat kunnen, zich veilig in het verkeer kunnen bevinden en kinderen
moeten veilig buiten kunnen spelen. Ook voor de acceptatie van diversiteit, wil ik mij
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hard maken, zodat iedereen kan zijn wie die wil zijn.

Mijn kennisdomein ligt in de energie; energietransitie, geothermie en
klimaatverandering. Ik ben analytisch denker, optimistisch van aard en hou van
debatteren (lid van debatclub). Naast de politiek ambieer ik een omscholing naar
Aardrijkskundedocent.
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Adriaan Pieterson
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 11101949
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Gepensioneerd (was organisatiepsycholoog /
onderzoeker Defensie)

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Lid deelgemeenteraad Hillegersberg-Schiebroek 1991  2006, Lid Dagelijks Bestuur
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 2010  2011, Voorzitter subafdeling D66
Hillegersberg-Schiebroek 2007  2009

Andere maatschappelijke functies:
secretaris St. Vrienden van de Oranjekerk Rotterdam

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

Toelichting kandidaatstelling:
In mei 1978 stond ik - voor een andere partij dan D66  al eens kandidaat voor de
Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Op eigen verzoek niet al te hoog: op plaats
38. Die partij behaalde toen 25 zetels: goed beschouwd zat je dan met plaats 38 nog
bijna ‘in de gevarenzone’ om in de raad te komen. Maar het gaat zoals het gaat: die
partij en ik groeiden uit elkaar. Medio 1985 ben ik dan ook weloverwogen lid geworden
van D66 en een paar jaar later in Hillegersberg-Schiebroek ook weer echt politiek
actief. Vervolgens van 1991 tot 2006 lid / fractievoorzitter voor D66 in de
deelgemeenteraad en na de verkiezingen van 2010 een kleine twee jaar als dagelijks
bestuurder. Vooral het werk als deelraadslid heb ik 15 jaar lang als uiterst boeiend en
plezierig ervaren.

Maar dat geldt deze periode ook voor het werk in de gebiedscommissie
Hillegersberg-Schiebroek.
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Werk, waarbij steeds mijn uitgangspunt is geweest: ‘Besturen doe je samen’.
Want besturen doe je samen in interactie met bewoners, met ondernemers en met
collega raadsleden. Het is een uitgangspunt dat voor mij nog steeds geldt en dat naar
mijn mening ook nodig is om de lokale democratie daadwerkelijk vorm te geven.

Met als motto: ‘de oudgediende is nog niet uitgediend’ wil ik mij graag kandidaat
stellen. Hoog op de lijst? Voor mij is een plaats ergens in de tweede helft van de lijst
voldoende. De tweede helft van een wedstrijd is vaak ook spannender dan de eerste
helft. Maar liever niet zoals in 1978 op plaats 38 en ook maar niet op plaats 32; want
daar stond ik vier jaar geleden al eens.
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Job Rauch
Verkiesbaar

Geboortedatum: 3171989
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Lerarenopleider wiskunde Hogeschool Rotterdam

Huidige functie(s) binnen of namens D66
n.v.t.

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Campagne vrijwilliger

Andere maatschappelijke functies:
Rotterdamse Douwer

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs, Financiën, Zorg en Welzijn, Contact met de Burger.

Toelichting kandidaatstelling:
Hoi ik ben Job Rauch, woon in Bergpolder met mijn zoontje van 3. Hem laat ik graag de
Rotterdamse stadsjungle zien. Ik werk op de Hogeschool van Rotterdam en ben
vrijwilliger bij de Rotterdamse Douwers.

Iedere Rotterdammer wens ik de beste kansen toe. Dit realiseer ik in mijn werk als
lerarenopleider, zodat mijn studenten op hun beurt hun leerlingen van die beste kansen
kunnen voorzien. Als vrijwilliger probeer ik 1-op-1 ondersteuning te bieden aan
jongeren en ook hun kansen te vergroten. Deze ervaringen drijven mij om mij kandidaat
te stellen voor de Rotterdamse gemeenteraad.

Mijn expertise op onderwijs, mijn passie voor financiën en mijn ervaring met veel
leeswerk maken mij een D66-kandidaat waarop je kunt rekenen. Ik ben een teamspeler
en hoop ook die rol in de fractie van D66 te vervullen. Vanuit mijn wiskundige
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achtergrond breng ik een analytische blik, maar ook een vindingrijke
oplossingsgerichte werkwijze mee. Ik denk dat ik met mijn liefde voor cijfers een
toevoeging kan zijn voor een grote, diverse D66-fractie.

Afgelopen jaren ben ik actief geweest in meerdere campagnes, en zal ook deze
campagne weer mijn bijdrage leveren aan onze gezamenlijke prestatie om weer de
grootste te worden in Rotterdam. De sociale, groene en liberale waarden hoop ik te
kunnen vertolken en over te dragen naar elke Rotterdammer.

Mijn wens voor de aankomende raadsperiode is de menselijkheid in de Rotterdamse
gemeente te vergroten. Vele Rotterdammers hebben zorgen en behoefte aan een
gemeente die echt luistert,  meedenkt en los komt van de protocollen. Via deze weg
hoop ik dat wij een manier vinden om het vertrouwen in het bestuur en de lokale
democratie te versterken.

Mocht je meer van mij willen weten, ik sta altijd open voor een praatje.

Ik reken op jullie!
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Sophie Reddering
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 20121990
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Risk Manager

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid van Route66

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Digitaal beleid
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Thijs Steigenga
Verkiesbaar

Geboortedatum: 211995
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Politiek adviseur gemeenteraadsfractie D66 Rotterdam

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid verkiezingsprogrammacommissie D66 Rotterdam, Lid campagnekernteam D66
Rotterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Stagiair Communicatie en Campagne Landelijk Bureau D66 2014

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Sport, Buitenruimte

Toelichting kandidaatstelling:
Mijn grootste motivatie voor het raadslidmaatschap is de stad. Rotterdam is de stad
waar ik geboren en getogen ben. De stad van handen uit de mouwen. En dat moet ook,
want er is genoeg werk aan de winkel om Rotterdam nog mooier te maken dan het al is!

Net als iedere D66’er zie ik dat we in Rotterdam nog grote stappen te zetten hebben op
het vlak van kansengelijkheid, goed onderwijs en ook bij klimaatverandering staan we
voor een grote opgave; onze haven is immers de meest CO2-uitstotende plek van
Nederland. En natuurlijk de woningmarkt; voor starters en mensen met een
middeninkomen dreigt er geen plek meer te zijn in onze stad.

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen waar ik graag samen met anderen mee aan de
slag ga! Politiek is immers teamsport. Maar in de politiek hebben het dan weer veel te
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weinig over (team)sport. En dat terwijl sport ontzettend belangrijk is: door te sporten
voelen mensen zich gelukkiger en fitter. Win win dus! Echter, een op de twee
Rotterdammers sport minder dan een keer per week. Dat is veel te weinig. Hier ligt dus
een gigantische kans om Rotterdam gelukkig en gezonder te maken. Een kans voor
open doel! Aan D66 Rotterdam om hem binnen te koppen!
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Rick Stout
Verkiesbaar

Geboortedatum: 13111996
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Student  Ondernemer

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen, nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Stagiair Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Andere maatschappelijke functies:
Lid Ledenraad Rabobank Hollandsche IJssel

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Ruimte, Levendige stad, Sociaal

Toelichting kandidaatstelling:
Tijdens mijn stage bij de Tweede Kamerfractie heb ik meegemaakt hoe eervol het is om
D66 te mogen vertegenwoordigen. Een jaar lang heb ik mee mogen werken en denken
aan (duurzame) plannen voor de toekomst. Hierbij voelde ik me als een vis in het water
en was ik echt op mijn plek. Ik heb ondanks Corona en het vele thuiswerken van iedere
minuut genoten. Het team was fantastisch en we behaalden mooie resultaten. Er is in
mijn omgeving vaak aan mij gevraagd of ik ooit politiek actief wilde worden en de stage
heeft mij volledig overtuigd. Na een jaar achter de schermen te hebben geopereerd, wil
ik nu graag zelf D66 vertegenwoordigen en wel in de mooiste stad van Nederland.
Rotterdam heeft zo ontzettend veel potentie op allerlei gebieden. Het lijkt me een
enorme eer om de stad mooier en duurzamer te maken, waarbij Rotterdam een
voorbeeld voor vele steden kan zijn.

Ik kijk ontzettend uit naar het tackelen van de uitdagingen die er momenteel zijn met
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alle enthousiaste mensen binnen D66.  Daarnaast deel ik de visie van Chantal en wil ik
ook de grootste van Rotterdam worden. Daarvoor zal er heel hard campagne gevoerd
moeten worden. Daar heb ik door het succes van vorig jaar ontzettend veel zin en
vertrouwen in!
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Saimira Tola-Khouw
Verkiesbaar

Geboortedatum: 451979
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Jurist van algemeen belang

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Secretaris burgerparticipatie/ Bestuurslid TA Democratie Rechtstaat

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
n.v.t

Andere maatschappelijke functies:
Oprichter Novus Politicus, Schrijfster

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Bestuur en burgerparticipatie, Politieke betrokkenheid jeugd, Mensenrechten en
mensenhandel, Vrouwen en democratie

Toelichting kandidaatstelling:
Voor een goed functionerende democratie hebben wij niet alleen een goed beleid,
bestuur en stelsel nodig maar ook het vermogen om grote visies om te kunnen zetten
in acties met als doel de sociale agenda te bevorderen en het algemeen belang te
dienen. Om meer betekenis te geven aan het ambt en geluiden uit de samenleving te
verbinden aan de politieke agenda.

Dit is één van de redenen dat ik begin 2019 lid van D66 ben geworden. Ik heb me
meteen aangemeld als actieve participant binnen de Thema-Afdeling Democratie en
Rechtstaat bij de werkgroep participatie. Inmiddels ben ik secretaris van deze
werkgroep en bestuurslid binnen de Thema-Afdeling geworden. Sinds maart 2021 ben
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ik voor D66 Rotterdam de kartrekker van de werkgroep stadsbestuur t.b.v. het
verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Mijn kandidatuur als raadslid zie ik als de volgende stap in mijn carrière. Als iemand die
middenin het krachtveld tussen politiek, wetgeving en maatschappij staat, ben ik altijd
op zoek naar wat beter kan. Mijn interesses richten zich op het ontwikkelen van de
bestuurscultuur binnen de gemeente, het verkleinen van de kloof tussen de burger en
de overheid en het versterken van de rol van de vrouw in onze democratie.
Mijn professionele achtergrond helpt mij de problemen vanuit verschillende
uitgangspunten te benaderen. Ik ben maatschappelijk sensitief, altijd alert op de
behoeftes en gevoelens van anderen, en ik zorg dat mijn boodschap over complexe
zaken simpel en duidelijk overkomt. Ik werk graag doelgericht, vanuit een visie naar
resultaten toe.

Ik ben benieuwd over wat de toekomst voor mij zal brengen, en ik kijk vooruit om mijn
kennis, houding en ervaring zo veel mogelijk in praktijk te kunnen zetten binnen D66.
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Sharnice Trinidad
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 3031987
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Medewerker Communicatie en Voorlichting

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs

Toelichting kandidaatstelling:
Meer diversiteit en begrip voor elkaar. Veel meer mensen snappen dat bepaalde dingen
echt niet meer kunnen. Ik ben blij dat er meer ruimte is voor discussie en ik wil graag
bijdragen aan meer begrip en verbinding. Ik zie vaak genoeg dat tegenpolen tot elkaar
komen op het moment dat er echt naar elkaar wordt geluisterd.
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Greta Vercruyce
Verkiesbaar

Geboortedatum: 211965
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Vertaler / secretaresse

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Bestuurscommissielid Els Borst Netwerk Rotterdam, Medeorganisator Debatclub D66
Rotterdam, Lid campagneteam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter bestuur Stichting FKZ Hefpark)

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Wijkraadslid Kop van Zuid Entrepot (Technisch voorzitter)

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

Toelichting kandidaatstelling:
Al ruim 30 jaar woon ik in Rotterdam. Rotterdam heeft een dynamiek, waar ik erg van
houd, maar die voor veel Rotterdammers ook - een net iets te hoge - uitdaging kan zijn.
Niet iedereen heeft dezelfde kansen op de woningmarkt, het onderwijs of bij het
vinden van werk.  Als sociaal-liberalen hebben we hier een duidelijke opdracht.
Ik ben een generalist, maar tijdens mijn periode als wijkraadslid heb ik geleerd me snel
onderwerpen (bijv. welzijn, bestuursmodel, (verkeers-)veiligheid) eigen te maken.
Hiervoor werkte ik goed samen met mijn eigen wijkraad, maar ook met de andere
wijkraden in Feijenoord en Noord. In de loop der jaren heb een goed netwerk
opgebouwd op Zuid; ik leg gemakkelijk contacten en ik kan ook mensen met elkaar
verbinden. Ik vind het belangrijk om samen met anderen te zoeken naar een
oplossingen.

Rotterdam is ook een jonge stad. Het is belangrijk dat jongeren een plek hebben in de
stad en niet gezien worden als probleem, maar als de toekomst van onze stad.
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Preventie is beter dan repressie. We moeten jongeren voldoende ruimte, structuur en
kansen bieden om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Vanuit mijn kennis van de stad, mijn ervaring als wijkraadslid én vanuit de
sociaal-liberale waarden wil ik graag  werken aan een mooie toekomst voor Rotterdam.
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Leontine Vreeke
Verkiesbaar

Geboortedatum: 861976
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Salesmanager IT en Wijkraadslid Katendrecht
Wilhelminapier

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
nvt

Andere maatschappelijke functies:
Bestuursfuncties bij verschillende stichtingen

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Wijkraad Katendrecht Wilhelminapier

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Duurzame mobiliteit, huisvesting/ bouwen, onderwijs, schuldenproblematiek, werk en
inkomen

Toelichting kandidaatstelling:
Door mijn werk als wijkraadslid ben ik erachter gekomen dat ik geen advies wil geven,
gevraagd of ongevraagd, maar ook aan het stuur wil zitten. Meesturen, besturen, en de
richting bepalen.

In de afgelopen jaren heb ik door mijn werk als wijkraadslid veel geleerd over de stad,
de politiek, het ambtenarenapparaat en de verschillende belangen die spelen in een
wereldstad als Rotterdam. Die kennis wil ik inzetten. En ik heb een andere blik, een
andere kijk op zaken die belangrijk zijn voor ons als D66 en voor Rotterdam. Even heel
plat gezegd, ik ben soms de enige zwarte in een groep van witte mensen, of de enige
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“witte” in een groep van zwarte mensen. Doordat ik veel verschillende rollen heb
vervuld, ben ik goed in staat om de stem van de “ander” te zijn wanneer deze zelf niet
kan spreken.

Of het nu gaat om de commerciële blik in een maatschappelijke organisatie of wanneer
het gaat om het invoeren van een duurzaamheidsbeleid in een bedrijf gericht op winst,
wat ik geef is een ander perspectief.

Waarom D66 en niet de SP, Partij van de Arbeid of GroenLinks? Wel nu, enkele jaren
ben ik een betalend lid geweest van GroenLinks. Nooit actief. En altijd heb ik getwijfeld
tussen GroenLinks en D66. Dit bleek ook uit mijn stemgedrag, dan de een en dan de
ander. Maar het bleef knagen.

En toen kwam Sigrid Kaag. Vervolgens zag ik het verkiezingsprogramma van
Groenlinks en hoe socialistisch ik ook ben, dat vond ik te links. Niet realistisch meer.
Niet economisch haalbaar. En datgene wat ik van D66 altijd heb bewonderd, de
realiteitszin, het gevoel voor rechtvaardigheid en niet alleen voor minima maar ook voor
hen die het iets beter hebben, de zo belangrijke middenklasse in Nederland, zag ik
opeens glashelder in het verkiezingsprogramma van 2021.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Ik waardeer de plek die ik heb gekregen van de LAC, ondanks dat het toch als een
teleurstelling voelt.

Ik ben me ervan bewust dat ik als een nieuw lid, mezelf meteen kandidaat stel om in de
gemeenteraad van Rotterdam te komen, dankbaar moet zijn voor de positie die ik heb
gekregen. Echter, dat er gezegd wordt dat ik "op de middellange termijn"geschikt ben
als raadslid daar kan ik mezelf niet in vinden. Ik ben nu klaar om in de raad te gaan.
Sterker nog, ik ben klaar om wethouder te worden.

Door mijn ervaring als wijkraadslid van Katendrecht-Wilhelminapier, heb ik de
afgelopen drie en een half jaar mogen ervaren welke thema's aan bod komen in een
stad als Rotterdam. Door mijn werk als wijkraadslid ben ik klaargestoomd voor het
werken in de raad. Ik ben NU klaar voor een volgende stap en niet op de "middellange
termijn". Mijn tijd is nu.

Voor Rotterdam, en voor D66, wil ik het verschil maken. Door mijn andere blik, het
bieden van een ander perspectief, een andere bubbel. Vooruitgang. In elk opzicht. Voor
iedereen die dat nodig heeft. De mensen die zich aan de onderkant van de
maatschappelijke ladder bevinden en voor hen die halverwege zijn. Ik ken elke positie.
En ik ben klaar met het geven van gevraagd of ongevraagd advies. ik wil besturen. Aan
de knoppen kunnen zitten.

Ik hoop dat mijn brede ervaring, op persoonlijk en professioneel vlak, jullie als leden
ertoe zal bewegen om mij een hogere positie op de lijst toe te bedelen. Ik wil het
verschil zijn, ik wil het verschil maken. Voor D66. Met D66.
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Stem voor mij en plaats mij in de top 10. Ik zal campagne voeren en ik hoop dat ik door
mijn werk in de wijkraad met voorkeursstemmen in de raad kan.

Social) media:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leontinevreeke/
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Jelrik Westra
Verkiesbaar

Geboortedatum: 2692000
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Student

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid verkiezingsprogrammacommissie D66 Rotterdam (Stadsbestuur), Lid
campagnekernteam GR22 D66 Rotterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Landelijk bestuurslid Pers en Profilering Jonge Democraten, Lid campagneteam Rob
Jetten TK21, Voorzitter/bestuurslid Politiek Jonge Democraten Rotterdam

Andere maatschappelijke functies:
Jongerencoach Zadkine/Young Impact

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Participatie, bestuur, bouwen en wonen, duurzaamheid, veiligheid

Toelichting kandidaatstelling:
Ik luister graag naar verhalen van buiten mijn bubbel. Verhalen van
mede-Rotterdammers inspireren mij, maar laten mij ook schrikken. Een buurjongen uit
Carnisse, die zijn neefjes tijdens de lockdown af zag glijden in de criminaliteit. Of
Wielewalers, die ondanks een uitgebreid eigen plan geen steun vonden in de
gemeenteraad voor herstel en behoud van hun huizen.

Vijfenveertig raadsleden zien niet alle belangen in de stad. Participatie is broodnodig:
die visie deel ik met D66. En met die visie wil ik nu als raadslid aan de slag. Ik ben
analytisch scherp, sterk in onderhandeling en netwerkgericht, maar wil bovenal
Rotterdamse problemen samen met Rotterdammers oplossen.
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Vanuit het stadhuis bepalen wie in een wijk zou mogen wonen, vind ik passé. Een échte
woonvisie laat bewoners zelf de toekomst van hun wijk vormgeven. Hechte wijken
creëren we immers niet door wijken te slopen. We moeten vooraf kijken waar plek is
voor middenhuur voor sociale stijgers, en hoe zij samen met oude bewoners kunnen en
willen bijdragen aan een sterkere wijk.

Neem dan veiligheid. Straatintimidatie los je niet op met een sisverbod, maar door
slachtoffers te vragen waar zij zich onveilig voelen en waarom, zodat wij deze plekken
veiliger kunnen maken. Fouilleren stopt steekpartijen onder jongeren niet. Kwetsbare
jongeren weerbaar en zelfverzekerd maken wel.

En ambitieus klimaatbeleid kunnen we alleen uitvoeren met alle Rotterdammers. Die
60% CO2-reductie wil ik behalen met een burgerberaad voor het klimaat.

Dat vraagt om een nieuwe vorm van politiek bedrijven. Maar we hebben teveel te
verliezen om de sprong niet te wagen. We moeten voorkomen dat Rotterdammers die
niet gehoord worden, zich politiek compleet afzonderen. Ik kies voor een politiek van
visie, verbinding en vertrouwen in de Rotterdammer. Politiek die niet aanpakt zonder
om te kijken, maar die mensen vrij laat hun eigen toekomst te kiezen.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Vertrouwen in de Rotterdammer: één van de belangrijkste pijlers van ons nieuwe
verkiezingsprogramma. Ik ben de lijstadviescommissie dankbaar dat zij ook in deze
Rotterdammer het vertrouwen plaatst om plek 14 in te nemen op de
concept-kandidatenlijst.

Graag voer ik de komende tijd campagne om met een paar plekken extra in de top 10
van onze lijst terecht te komen.

Omdat ik graag verder aan de slag ga met ons verhaal, dat ik in mijn kandidaatstelling
benoem, en waar ik in de verkiezingsprogrammacommissie al aan heb mee mogen
werken. Ons verhaal over samen met bewoners werken aan oplossingen voor de stad,
door al het participatiegereedschap dat we hebben in te zetten om Rotterdam
bewoonbaarder, veiliger en duurzamer te maken.

Omdat ik me wil inzetten voor een gemeenteraad waar we initiatieven, ideeën en
plannen van bewoners niet zien als drempels voor het uit te voeren beleid, maar echt
tot bloei laten komen. Een raad waar we geen hogere muren opwerpen, maar de tafel
langer maken.

En omdat ik, last but not least, sta voor een goede verbinding met de leden van D66 en
onze Rotterdamse afdeling van de Jonge Democraten. Omdat ook jullie Rotterdammers
zijn met slimme en nieuwe ideeën voor de stad!

Met onze ambitie om D66 de grootste partij van de stad te maken, zijn alle plekken in
de top 10 verkiesbaar. Wil jij dat één van die plekken gaat naar jong politiek talent, en
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iemand met visie op hoe we Rotterdam samen met haar inwoners nog beter kunnen
maken? Zet mij dan tussen 22 oktober en 4 november als eerste op jouw stembiljet!

Verder praten? Neem vooral contact op!

Social) media:

Instagram: @jelrikw
Twitter: @FCJWestra
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jelrikwestra/
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Paul Whitehouse
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 961971
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Scientific Affairs Director, Upfield BV

Huidige functie(s) binnen of namens D66
geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

Andere maatschappelijke functies:
Penningmeester Scouting Johan van der Veeckengroup, Capelle a/d IJssel

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Volksgezondheid, inclusiviteit, verkeer en openbaar vervoer, internationaal

Toelichting kandidaatstelling:
Al 20 jaar noem ik Rotterdam mijn thuis en daar ben ik trots op. Ik wil dat onze stad
veilig is en dat iedereen de kans krijgt om dromen waar te maken. Helaas is dat niet
altijd vanzelfsprekend. Ik stel mezelf voor als kandidaat namens D66 om te werken aan
kansengelijkheid voor iedereen in de stad waar ik trots op ben en op kan blijven.
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Ingrid van Wifferen
Verkiesbaar

Geboortedatum: 15111977
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Student Docent Nederlands

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Gemeenteraadslid in Rotterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Gebiedscommissielid Delfshaven, Secretaris van de deelafdeling Hillegersberg
Schiebroek, Lid van het campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen,
Medewerker van de Bestuurdersvereniging, Lid van het landelijk campagneteam voor
de Provinciale Statenverkiezingen, Fractiemedewerker Eerste Kamerfractie, Secretaris
van de stemadviescommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen, Secretaris van de
Stemadviescommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland

Andere maatschappelijke functies:
Geen

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Rotterdam

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Zorg, welzijn, mobiliteit, veiligheid en bestuur

Toelichting kandidaatstelling:
Na vier jaar in de gemeenteraad zou ik graag nog een periode Rotterdammers mogen
vertegenwoordigen. In de raad kennen ze mij als een duizendpoot en dossiervreter die
je in alle wijken van Rotterdam tegen kan komen. Mijn werk als raadslid doe ik samen
met Rotterdammers en onze leden. Samen met hen heb ik de afgelopen jaren veel
kunnen bereiken voor D66. Een voorbeeld waar ik trots op ben is het werken aan een
beter gehandicaptenvervoer.
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Ik woon in Rotterdam West met mijn man en drie kinderen. Ik heb gewerkt als
Europadeskundige bij een adviesbureau en daarvoor als fractiemedewerker in de
Eerste Kamer. Op dit moment ben ik mij aan het omscholen tot docent Nederlands.

Vorig schooljaar heb ik stage gelopen op een middelbare school voor speciaal
onderwijs. Deze ervaring heeft mij duidelijk gemaakt dat ook kinderen op het speciaal
onderwijs barsten van het talent en dat zij met wat ondersteuning en hulp enorm
kunnen opbloeien. Hierdoor geloof ik nog meer dat we door in te zetten op onderwijs,
vooral op Zuid, echt een verschil kunnen maken. Zowel in mijn rol als aankomend
docent als in mijn werk in de gemeenteraad, wil ik daaraan bijdragen.

In de raad houd ik mij bezig met de onderwerpen als zorg, welzijn, onderwijs, bestuur,
mobiliteit, sport en haven. De komende raadsperiode wil ik mij onder meer inzetten om
de verkeersveiligheid te verbeteren en te zorgen dat meer kinderen in Rotterdam hun
talenten kunnen benutten.

Met mij in de raad, houdt D66 Rotterdam een harde werker, een dossiervreter die geen
kans onbenut laat om Rotterdammers te spreken en hen mee te laten denken. Ik kan
niet wachten om nog een periode te mogen werken aan een groener, veiliger
Rotterdam waar iedereen de kans krijgt om mee te mogen doen.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Graag wil ik de lijstadviescommissie bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen
door mij op plaats drie van de advieslijst te zetten. Ik wil de leden ook om dit
vertrouwen vragen. Ik sta te popelen om mij nog vier jaar voor honderd procent in te
zetten om zoveel mogelijk van onze D66 idealen waar te maken in Rotterdam.

Social) media:

Video: https://vimeo.com/603693720/45a250b005
Instagram: Ingrid van Wifferen (@ingridvanwifferen)  Instagram
Twitter: Ingrid van Wifferen (@Ingridvwifferen) / Twitter
Facebook: Ingrid van Wifferen | Facebook
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Wichard de Wolf
Verkiesbaar

Geboortedatum: 1441966
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
interim manager human resource

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Lid afdelingsbestuur, lid landelijk bestuur, lid campagnekernteam TK verkiezingen 2012,
troubleshooter diverse afdelingen

Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger zorg

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Horeca, wonen, Mkb, cultuur, jeugd, sport, verkeer en vervoer, veiligheid

Toelichting kandidaatstelling:
De mooiste stad die er bestaat is voor mij Rotterdam. Ik woon hier inmiddels meer dan
35 jaar en toen ik ontdekte tijdens mijn studie dat mijn familie in 1620 als gevluchte
Hugenoten in deze stad neerstreken en tot 1920 onafgebroken hier woonden, was ik
heel trots.

Rotterdam is prachtig en krachtig, maar ook heel kwetsbaar.
Te veel mensen krijgen geen kans om hier een gelukkig leven op te bouwen, wankelen
op de rand van het bestaansminimum, te veel zaken gaan fout, te vaak worden
barrières opgeworpen die belemmeren jezelf te ontwikkelen, je bedrijf op te zetten en
verder te ontwikkelen, te vaak worden mensen beoordeeld op achtergrond en niet op
gedrag.
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Het moet radicaal anders. In de meer dan dertig jaar dat ik studeer, werk, woon,
rondloop, leef en geniet in deze stad heb ik de kansengelijkheid zien afnemen, het
wantrouwen onderling en de afstand tussen burger en bestuur zien toenemen.
Het publieke domein moet heroverd worden, de overheid dient weer van vertrouwen uit
te gaan en niet de burger als potentiële vijand te zien, de negatieve lijstjes omtrent
criminaliteit, werkloosheid huiselijk geweld, van milieuvervuiling moeten doorbroken
worden, maar de burger mag ook aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid.
Daar is maar één manier voor: Duurzaam met de mensen in gesprek. Op basis van onze
sociaal liberale uitgangspunten; ruimte geven daar waar kan, helpen daar waar moet en
de individuele burger met respect en vertrouwen tegemoet treden.
Als D66’er sta ik daarvoor, als mens sta ik daarvoor.

Met non-conformisme en creativiteit. Met 25 jaar leidinggevende ervaring in het
bedrijfsleven, als campagneleider, in het afdelingsbestuur en het landelijk bestuur, als
gedreven D66’er, als betrokken ondernemer.

Ik ken D66 en D66 kent mij, ik ken de stad en de stad kent mij, maar belangrijker nog, ik
hou diep en intens van Rotterdam.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Geacht medelid D66 Rotterdam!

De lijstadviescommissie gaf mij een prachtige beoordeling:

“Wichard is een Rotterdammer in hart en nieren die iedereen in de stad kent. Wichard is
al jarenlang maatschappelijk betrokken en heeft bestuurlijke ervaring. Zijn kennis en
ervaring in het bedrijfsleven en de verbinding met Rotterdam kunnen een waardevolle
rol binnen de raad vervullen. De LAC acht Wichard op korte termijn geschikt als
raadslid”.

Dit lijkt mij een uitstekende kwalificatie om mij een plek in de top 5 van onze lijst te
gunnen.

Helaas ben ik bedeeld met plek 11 en ik denk dat de raad, de stad en de partij een
hogere plek voor mij verdienen.

Stem mij daarom omhoog!

Social) media:

Video: https://eles.nl/wdw/
Instagram: https://www.instagram.com/wichard1966/
Twitter: @WicharD66
Facebook: https://www.facebook.com/wichard.dewolf/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wiwolf
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Amanda Al-Baz-Abma
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 1941987
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Intermin Manager

Huidige functie(s) binnen of namens D66
nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Voorzitter Els Borst Netwerk Rotterdam

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
nvt

Toelichting kandidaatstelling:
nvt
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Cagdas Aydin
Verkiesbaar

Geboortedatum: 871990
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Tutor Erasmus Universiteit faculteit der Sociale
Wetenschappen

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Secretaris werkgroep Racisme  Discriminatie, Lid thema-groep Internationale
Samenwerking

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Kansengelijkheid, onderwijs, internationale betrekkingen en migratie.

Toelichting kandidaatstelling:
Als trotse Rotterdammer en D66’er wil ik mij graag kandidaat stellen als raadslid voor
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik zou mezelf omschrijven als een verbinder
mede dankzij mijn interculturele sensitiviteit. Hiermee verwijs ik naar het feit dat ik naar
diverse culturen kan kijken vanuit zowel mijn eigen visie, als de visie van een ander.
Deze eigenschap komt mijns inziens erg goed van pas bij een diverse stad als
Rotterdam wat ik zou omschrijven als een smeltkroes bij uitstek. D66 staat voor
diversiteit en inclusie. Ik vind het hierdoor belangrijk om bij te dragen aan een zo divers
mogelijke lijst, waarin elke Rotterdammer zich herkent. Mijn hedendaagse contact met
inwoners uit diverse lagen in de Rotterdamse samenleving wil ik graag behouden en
vergroten door vooral goed te luisteren naar de belangen van de Rotterdamse burgers.
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Door te weten wat er echt speelt wil ik mij graag inzetten binnen de gemeenteraad
voor de Rotterdammers om zo hun stem te kunnen vertegenwoordigen. In mijn eigen
taakgebied wil ik mij uiteindelijk kunnen ontwikkelen tot volksvertegenwoordiger met
de bijbehorende expertise. Met mijn huidige baan als tutor op de Erasmus Universiteit
kan ik fungeren als vertegenwoordiger van studenten in de stad. Ook kan ik door mijn
internationale kennis een sterke bijdrage leveren aan de grote migratievraagstukken
waar de stad voor staat. Mijn interesse gaat verder in het bijzonder uit naar
kansengelijkheid door het verhogen van de sociaaleconomische positie van de
Rotterdammers die het zwaar hebben. Als nieuwe raadslid van D66 in Rotterdam kan
de Rotterdammer erop vertrouwen dat ik altijd naar hen zal luisteren en dat ik tot slot
mijn uiterste best zal doen om hun stem te vertalen in passend beleid.
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Eyasu Balcha
Verkiesbaar

Geboortedatum: 751990
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsmedewerker Ministerie SZW

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Deelnemer Route66 20202021 Ontwikkelprogramma D66, Lid kascommissie D66
Rotterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Fractiemedewerker D66 Rotterdam (102018 t/m 122019

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter/bestuurslid COC Rotterdam Rijnmond (20162020

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
LHBTI, Financiën, Integratie, Werk  Inkomen

Toelichting kandidaatstelling:
Ik was geschokt toen mijn veilige thuishaven beklad werd met vernederende teksten.
Juist die ene plek in Rotterdam die een veilig thuis moet zijn voor kwetsbaren: het COC
Rotterdam. Ik, en vele anderen met mij, werden weer bruut wakker geschud uit ons
gevoel van veiligheid. En helaas staan dit soort incidenten niet op zichzelf.
Onbegrijpelijk, oneerlijk en onacceptabel. En daarom blijf ik vechten. Vechten tegen
vooroordelen, vechten tegen uitsluiting, vechten vóór de vrijheid om mezelf te zijn.

Ik wil graag de gemeenteraad in om deze strijd voort te zetten. Rotterdam verdient het
om een vrijhaven te zijn waar verschillen gevierd worden.

Als voorzitter van het COC Rotterdam hoorde ik veel verhalen die me hebben geraakt.
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Van homostellen die structureel werden weggepest tot jonge scholieren die moedig
strijden voor acceptatie op hun school. Ik heb jarenlang mijn best gedaan om de wereld
voor hen een stukje beter te maken.

Ik weet ook uit ervaring hoe de politiek werkt. Want als fractiemedewerker in
Rotterdam heb ik geleerd hoe je je standpunten politiek maakt. Ook bij het landelijke
ontwikkelprogramma van D66, Route66, leer ik inhoud en politiek combineren.

Ik ben opgeleid als financieel-economisch beleidsmedewerker. Cijfertjes en
begrotingen maken mij niet bang, integendeel. In het dagelijks leven werk ik al jaren op
het ministerie van SZW met werkloosheidsuitkeringen (WW. Dus van beide kanten kan
ik iets bijdragen aan de fractie, op inhoud.

Daarom hoop ik dat jullie mij een kans geven. Een kans om te laten zien wat ik kan
betekenen voor D66, en voor Rotterdam.
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Nes Barkey Wolf
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 1211980
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Directeur MKB Belastingdienst

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Burgerraadslid en wnd. deelraadslid Kralingen - Crooswijk

Andere maatschappelijke functies:
Bestuurslid KRZV De Maas, Bestuurslid Nationale Jongerenherdenking, Bestuurslid
Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam

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
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Quincy Breidel
Verkiesbaar

Geboortedatum: 2361992
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Onderwijsadviseur Erasmus School of Law

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid Themagroep Onderwijs Rotterdam, Voorzitter landelijke themagroep Digitalisering
in het Onderwijs

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Lid Campagnecommissie TK2021 Rotterdam

Andere maatschappelijke functies:
Lid raad van Advies, Sezer voor Diversiteit

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs, Zorg, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie.

Toelichting kandidaatstelling:
Mijn naam is Quincy Breidel, 29 jaar oud en ik stel mij verkiesbaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Wat mij drijft is heel simpel, ik wil graag mensen
helpen het beste uit zichzelf te halen. Zo ben ik na het behalen van mijn VWO
begonnen met het verzorgen van huiswerkbegeleiding voor de jeugdspelers van
Sparta Rotterdam. Jeugdspelers die vol trots een voldoende voor een
geschiedenisproefwerk voor je neus houden en je bedanken voor de hulp. Die kleine
momentjes hebben ervoor gezorgd dat mijn passie voor het onderwijs is gaan groeien.
Maar ik wilde meer impact maken en vandaar dat ik de overstap heb gemaakt naar de
universiteit. Hier kan ik met mijn adviezen ervoor zorgen dat het onderwijs voor
duizenden studenten zich steeds blijft door ontwikkelen. Nu na een aantal jaren
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werkervaring aan verschillende universiteiten voel ik dat het tijd is voor weer een stap,
een stap naar de gemeentepolitiek. Om in eerste instantie mede Rotterdammers te
helpen maar ook om als voorbeeld te fungeren en jongeren te inspireren. Door
zichtbaar te zijn als iemand die inhoudelijk sterk is, projectmatig te werk gaat en actief
ideën produceert. Vorig jaar brak mijn hart na het zien van de moord op George Floyd,
uit machteloosheid kan je alleen huilen. Niemand zou zich machteloos moeten voelen
als zij te maken krijgen met racisme of discriminatie. Ik zal strijden voor diversiteit,
inclusie, kansengelijkheid en een veiliger, gezonder Rotterdam.

Ik hoop op uw steun.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Ik heb de Lijstadviescommissie helaas niet kunnen overtuigen van een plekje in de top
tien. Toch ben ik niet ontevreden met de 16e plek die mij is toebedeeld. Via deze weg
zou ik een beroep op de leden willen doen om mij toch nog bij de eerste tien te kunnen
scharen. Als geboren Rotterdammer lijkt het mij een enorme eer om de komende vier
jaar het snot voor de ogen te werken voor een mooier Rotterdam. Ik wil de jeugd,
jongeren, studenten en starters van Rotterdam beter vertegenwoordigen. Denk hierbij
onder andere aan het bevorderen van kansen, het bestrijden van het toenemende
messengeweld en tot slot zorgen voor meer huisvesting voor studenten en starters.
Het vertrouwen in de politiek slinkt en de splitsing in de samenleving wordt steeds
groter. Ik wil het vertrouwen enigszins herstellen door zichtbaar te zijn voor de burger
op straat in plaats van voor de camera, door te debatteren op de inhoud in plaats van
populistisch oneliners en door constructieve samenwerking aan te gaan met andere
partijen. Ik vraag om uw vertrouwen om als raadslid het verschil te kunnen maken in
Rotterdam.

Stem mij in de top 10!
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Duer Dania
Verkiesbaar

Geboortedatum: 15101986
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Procescoördinator

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Router, deelnemer Route66

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2019 | Lid campagneteam Europese verkiezingen en Provinciale Statenverkiezingen,
2019  2020 | Voorzitter themagroep Kunst en Cultuur

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs, Wonen, Cultuur en Diversiteit en inclusie

Toelichting kandidaatstelling:
Als trotse Rotterdammer versterk ik graag de lijst van D66 Rotterdam voor de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen 2022. Rotterdam is een dynamische
wereldstad die internationaal groot is geworden door de “hands on” mentaliteit.
Ondanks deze aanpak, zijn er in onze stad ook problemen gerelateerd aan de
leefbaarheid en veiligheid van de stad. Daarnaast moeten wij ons, ook lokaal, inzetten
voor kansengelijkheid in de stad. Via deze brief stel ik me graag kandidaat voor de
gemeenteraad. Als gemeenteraadslid wil ik graag een bijdrage leveren aan de
oplossing door de stad economisch toekomstbestendig en sociaal inclusief te maken.
Ik hoop via deze weg te bouwen aan een stad waarin de Rotterdammers vertrouwen
hebben in de toekomst.
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Wie is Duer? Een trotse Nederlander met Caribische roots die zijn geboorte-eiland
Curaçao in 2008 heeft verruild, om te studeren aan de Hogeschool Inholland in
Rotterdam. Twaalf jaar later heb ik naast Curaçao een tweede thuis gevonden in
Rotterdam. Vanuit politieke interesse en maatschappelijk betrokkenheid wil ik graag
een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijn stad. Ik wil actief betrokken
zijn met de lokale inwoners en maatschappelijke organisaties van de stad. Mijn
omgeving omschrijft mij als een “mensen mens”. Ik houd ervan om mensen met elkaar
te verbinden. Ik geloof namelijk dat je alleen met een open houding werkelijk
belangstelling kunt hebben voor de ander. Verbinding maakt het mogelijk om meer te
weten te komen over de behoeften, gevoelens, twijfels en angsten van de ander.

Het streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving heeft mij drie jaar geleden
gebracht bij de D66. In de afgelopen jaren was ik actief tijdens verschillende
verkiezingscampagnes, voorzitter van de themagroep Kunst en Cultuur, en neem ik
deel aan het Route66 programma. Voor mij is nu de fase aangebroken om D66 te
vertegenwoordigen in de lokale politiek.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Ik ben blij en trots dat de lijst adviescommissie mij de 12e plek op de advieslijst heeft
toevertrouwd. Als Rotterdammer weet ik hoe belangrijk het is om als inwoner jezelf met
bestuurders van de stad te kunnen identificeren. Als gemeenteraadslid van Caribische
roots ga ik mij dan ook inzetten om Rotterdammers te verbinden en participatie te
bevorderen. Samen met collega raadsleden wil ik vanuit deze invalshoek voor een
betere afstemming zorgen tussen de gemeente en inwoners.

Voor mij een mooie uitdaging om als raadslid voor D66 Rotterdam een bijdrage te
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze stad en tegelijkertijd actief en
betrokken te zijn met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Rotterdam.

Ik kijk er naar uit om samen met jullie de komende tijd campagne te voeren en een mooi
verkiezingsresultaat voor D66 neer te zetten.
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Brenda Dirkse
Verkiesbaar

Geboortedatum: 3071982
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Senior beleidsadviseur Cultuur gemeente Den Haag

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Voorzitter Evaluatiecommissie GR 22, Voorzitter Themagroep Ruimte Rotterdam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Gemeenteraadslid Rotterdam (20102014, Burgerraadslid Rotterdam (20082010,
Vicevoorzitter verkiezingsprogramma GR 2018, Algemeen bestuurslid D66 Rotterdam
2006

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter RvT Digital Playground (2019-heden), Voorzitter Stichting Stadsliederen
2012 heden)

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Ruimtelijke Ordening, Bouwen, Wonen, Financiën, Cultuur

Toelichting kandidaatstelling:
Tussen 2010 en 2014 was ik raadslid in Rotterdam. Dit is mijn stad, waar ik vandaan
kom en met veel plezier woon, uit ga, waar ik onze zoon (7 naar school breng.
Rotterdam is een stad die kan werken als een roltrap van sociale mobiliteit voor alle
Rotterdammers. Daar draag ik nog steeds graag aan bij.

De intrinsieke motivatie om bij te dragen aan mijn steeds mooiere stad is nooit
weggeweest. Ik ben de afgelopen jaren op de achtergrond actief gebleven voor de
partij. Ik heb meegeschreven aan het verkiezingsprogramma in 2018 en ik zit de
themagroep Ruimte voor. Tegelijkertijd is de situatie nu anders dan in 2010, toen ik
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voor het eerst in de raad kwam. Toen hebben wij investeringen weten te realiseren
zoals de komst van het Erasmus City College en Little C tegen een achtergrond van
harde bezuinigingen op subsidies, onderhoud en het ambtelijk apparaat.

Nu kent de stad een andere dynamiek. De stad is populairder dan ik me als geboren en
getogen Rotterdammer kan herinneren. Dit levert kansen op, zoals het vernieuwde
Boijmans of de aanpak van al langer bestaande problemen. De trek naar de stad kent
ook zijn eigen problemen, zoals de strijd om de ruimte, van wie is de stad en wat voor
stad willen we zijn?

Ik kan met mijn eerdere ervaring als raadslid en mijn werk voor de gemeente Den Haag
helpen om het programma van D66 te realiseren. Ik ken de gemeentelijke dynamiek van
binnen en van buiten en weet hoe het samenspel tussen stad en Rijk gespeeld wordt.
Daarmee wil ik me inzetten om van mijn stad een plek maken waar voor iedereen plek
is, waar iedereen zich thuis kan voelen en waarin we samen op weg gaan naar de
toekomst.
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Viresh Doekaloe
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 2661996
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Manager / directielid

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Kascommissielid JD, Kascommissielid JD Rotterdam, Kandidaat Provinciale-Statenlid
ZH, Kandidaat Gebiedscommissie Oud-Charlois

Andere maatschappelijke functies:
Hoofd ICT  Vrijwilligersbank

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

Toelichting kandidaatstelling:
Als geboren en getogen Rotterdammer weet ik als geen ander wat er leeft in onze stad.
Ik woon al mijn leven in Rotterdam en heb de omgeving zowel in positieve als negatieve
zin zien veranderen. Toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs,
huisvestingsproblematiek en de afbraak van sociale voorzieningen. Ik ben zeer
gedreven om hierin het verschil te maken!
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Sanjay Drigpal
Verkiesbaar

Geboortedatum: 2761974
Woonplaats: Rotterdam

Beroep of maatschappelijke functie:
Hoofddocent Finance  Control Hogeschool Rotterdam

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Inclusiviteit en Diversiteit, Onderwijs, Economie, Financiën

Toelichting kandidaatstelling:
D66 wil het anders doen, gaat uit van de kracht van mensen en stelt dat inclusiviteit
begint met participatie. Ik neem het initiatief door ‘mijn anders zijn’ aan te bieden voor
de nodige verrijking. Dit zal ook een signaal zijn naar de stad, waardoor het mogelijk
wordt om een nieuwe electorale bron aan te boren. Ik streef er dus naar om de
electorale koek te vergroten en niet slechts de bestaande te verdelen. Ik spreek de
taal, ken de omgangsvormen en heb toegang tot de leefomgevingen van de nog niet
door de partij bereikte delen van de stad. Bereiken wij wel deze delen van de stad, dan
wordt onze slagkracht groter. Inclusiviteit en diversiteit in alle facetten zijn zeer
bevorderlijk voor een juiste, evenwichtige en inclusieve besluitvorming(sproces).

Financieel beleid en toezicht is cruciaal binnen de stad. Het maken van bewuste
keuzes én volledig inzicht in de financiële huishouding gaan hand in hand. Ik heb een
stevige financieel-economisch achtergrond en ben als voormalig Voorzitter Raad van
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Toezicht van een landelijke onderwijsstichting verantwoordelijk geweest voor het
financiële toezicht

Minder marktdenken en -handelen; niet om de markt en economie te blokkeren, maar
juist te bevorderen en bestendigen, zodat de markt niet alleen de top van onze
maatschappij zal dienen, maar alle lagen van onze samenleving zal ondersteunen en
kansen creëren. Er moet ook gehandeld worden in het belang van sociale en
ecologische waarden. Dit zal onze stad in balans brengen, want alles en iedereen zijn
met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Ik ben ervan overtuigd dat met dit
‘anders’ denken en handelen zaken - zoals krapte en niet-betaalbare prijzen op de
woningmarkt, kansenbeperkende onderwijsstructuren - zullen worden opgelost. Om dit
‘anders’ zijn, denken en handelen in de stad uit te dragen en daadwerkelijk doelen te
bereiken, stel ik mij kandidaat voor GR2022.
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Jeanette van Eijk
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 491988
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Public Affairs Manager

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Deelnemer Route66 20202022

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Algemeen Bestuurslid (Communicatie), D66 Rotterdam (20162018

Andere maatschappelijke functies:
Voorlezer bij de Voorleesexpress (20182019

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
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Steve Ekel
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 3071984
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Projectleider bij Hogeschool Rotterdam

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid Gebiedscommissie Charlois

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Campagnevrijwilliger

Andere maatschappelijke functies:
-

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gebiedscommissie Charlois

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Haven, Mobiliteit

Toelichting kandidaatstelling:
Sinds de verkiezingen van 2018 ben ik lid van gebiedscommissie Charlois. Een
bijzondere en eervolle ervaring die mij kanten van Charlois heeft laten zien die ik nog
niet kende. Via mijn kandidatuur vanaf een niet verkiesbare plaats, draag ik mijn
steentje bij aan het behalen van zoveel mogelijk progressieve zetels! 
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Fatih Elbay
Verkiesbaar

Geboortedatum: 6121988
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Consultant public sector

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Voorzitter Gebiedscommissie Feijenoord, Vicevoorzitter Gebiedscommissie Feijenoord,
Gebiedscommissielid Feijenoord, Kascommissielid D66 Rotterdam,
Kascontrolecommissie Fractie D66 Rotterdam, Penningmeester campagneteam –
Verkiezingen Provinciale Staten Zuid-Holland 2015

Andere maatschappelijke functies:
Accountant – Deloitte Accountants B.V., Accountant – PwC Accountants N.V.,
Overheidsaccountant – Ministerie van Financiën, Assistant-Accountant – SLK
Accountants B.V.

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Financiën, Personeel  Organisatie, Grote projecten, Haven, Ruimtelijke ordening,
Volkshuisvesting, Economische Zaken, Sociale Zaken, Onderwijs, Jeugd  Diversiteit,
Zorg  Welzijn

Toelichting kandidaatstelling:
Opgegroeid in Rotterdam-Zuid, met de jongste bevolking van Nederland, weet ik waar
de kracht van jongeren ligt. Weet ik dat vernieuwing van onderaf kan komen en dat er
veel positivisme in jongeren huist. Ook weet ik dat opgroeien in een van de sociaal
zwakkere wijken van Nederland niet altijd gemakkelijk is. Ik heb mensen zien falen en
stralen, de verkeerde afslag zien nemen en rechtstreeks naar de top zien gaan.
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Rotterdam staat bekend om zijn veelzijdigheid en innovatieve inborst. Rotterdam heeft
oneindig veel potentie, maar is nog lang niet de stad waar alle puzzelstukjes op de
plaats zijn gevallen. De komende jaren staat ons een enorme opgave te wachten om de
potentie die Rotterdam heeft te verwezenlijken.

De opgave voor ons is om de verschillende snelheden in de samenleving met elkaar in
de pas te krijgen. De weg naar de toekomst wordt doorlopen, maar de sociale
problematiek krijgt onvoldoende aandacht. Als partij dienen wij ons niet enkel in te
zetten voor een bestendige economische transitie naar groene groei maar ook op het
binnenboord houden van mensen die dreigen te zakken van een menswaardig bestaan.

Op relatief jonge leeftijd ben ik maatschappelijk betrokken geraakt. Het sociaal liberale
gedachtegoed was voor mij een richtingwijzer waarmee ik uit de voeten kon. Midden in
een maatschappij waar oude linkse en rechtse gedachten leven over de maakbaarheid
van de samenleving, heb ik met een vernieuwende blik en open houding de brug weten
te slaan!

Met mijn energie, overtuigingskracht en verbindende kwaliteiten kiest D66 voor een
jonge, talentvolle volksvertegenwoordiger die vernieuwing zal brengen en de
gemeenteraad van Rotterdam zal verrijken met kennis en kwaliteiten, vooral op het
gebied van publieke financiën. Anderzijds breng ik mijn financiële expertise mee die de
basis vormt van een gezond en verstandig beleid met kansen voor iedereen.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Met gepaste trots kijk ik naar mijn 4e plek op de kandidatenlijst van de
lijstadviescommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ik kijk ernaar uit
om samen met jullie de campagne in te gaan en met D66 de grootste in Rotterdam te
worden!

Ik heb onwijs veel zin om de komende 4 jaar als raadslid aan de slag te gaan. Zo ben ik
ook dankbaar voor mijn plek op de lijst. Samen met mijn fractiegenoten wil ik werken
aan beter onderwijs, bestendige economische transitie naar groene groei en
kansengelijkheid voor iedereen. Mijn financiële expertise in de publieke sector vormt
daarin een stevig rationeel kompas.

Met mijn verkiesbare plek wordt duidelijk gekozen voor een bruggenbouwer met
ervaring. Daarmee zijn we er nog niet. Ik hoop het vertrouwen te kunnen krijgen en
vraag jullie om deze keuze te bekrachtigen.

Social) media:

Video: https://www.kwsf.nl/promotie-film-fatih-elbay
Instagram:https://www.instagram.com/fatih.elbay.d66/
Twitter: https://twitter.com/elbayfatih
Facebook: https://www.facebook.com/fatih.elbay.d66
Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/fatih-elbay-31672429

52

https://www.kwsf.nl/promotie-film-fatih-elbay
https://www.instagram.com/fatih.elbay.d66/
https://twitter.com/elbayfatih
https://www.facebook.com/fatih.elbay.d66
https://nl.linkedin.com/in/fatih-elbay-31672429


Willem Greve
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 2691997
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Leraar (In Opleiding)  Ontwerper

Huidige functie(s) binnen of namens D66
GR18 Vrijwilliger Campagne D66 Waalwijk, Lid JD, Lid D66

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Stadsplanning, Bouw Starters, Jong-volwassenen-gerelateerde Zaken, Onderwijs

Toelichting kandidaatstelling:
Na opgegroeid te zijn in Waalwijk, ben ik verhuisd naar Rotterdam om mijzelf op de HR
en WDKA verder te kunnen ontplooien tot de jongvolwassene die ik nu ben.
Tegenwoordig geef ik als stagiair Docent Engels les op het Libanon Lyceum in
Kralingen, waar ondertussen iedereen mij kent als 'die mannelijke docent met
make-up', ik schroom me niet om mijzelf te kunnen zijn. Daarnaast studeer ik dit jaar af
als student Illustratie. Met een snelgroeiend netwerk denk ik steeds vaker dat mijn
toekomst hier in de stad ligt, al onderhoud ik ook goede banden in mijn geboortestad,
waar ik ook onderaan de kieslijst bungel. Op beide lijsten zie ik mijn kandidatuur als een
manier om een mandaat te verzamelen waar ik druk mee kan uitoefenen op mijn
partijgenoten en andere raadsleden om meer prioriteit te leggen op de zorgen van mijn
leeftijdsgenoten (toegang tot (psychologische)zorg, de huizen- en banenmarkt, het
klimaat, discriminatie op school en straat e.d.) en democratische vernieuwing op lokaal
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niveau. Daarbij heb ik een stiekeme fascinatie voor stadsplanning, waar ik mij graag
wat meer in verdiep als dat betekent dat ik op zinnige wijze bij kan dragen.
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Tim de Haan
Verkiesbaar

Geboortedatum: 481978
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur Informatie en Communicatie Nederlandse
Unesco Commissie

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Campagneleider verkiezingen #GR2022

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Afdelingsvoorzitter (20182021, Vicevoorzitter Gebiedscommissie Delfshaven
20142018, Burgerlid Deelgemeente Delfshaven (20102014

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter OMI (publiek centrum voor stadscultuur, architectuur en stedelijke
ontwikkeling), Secretaris Historisch Genootschap Roterodamum

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Bouwen/Wonen/Buitenruimte, Cultuur, Bestuur

Toelichting kandidaatstelling:
D66 Rotterdam is sinds ik in 2003 lid werd steeds meer verweven met mijn leven. Dat
begon als persoonlijk assistent van de lijsttrekker bij mijn eerste (tevens kantje boord)
campagne en raadsverkiezingen van 2006. Later als burgerraadslid in Delfshaven, als
vicevoorzitter van de gebiedscommissie en als afdelingsvoorzitter van Rotterdam
tussen 2018 en 2021.

De lokale D66 afdeling is voor mij een plek waar ik praktische invulling kan geven aan
mijn politieke idealen. Een plek waar we met enthousiaste leden samen een afdeling
dragen en een vleug sociaal-liberalisme proberen toe te voegen aan Rotterdam.
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Daarnaast heb ik mij altijd ingezet rond thema’s waar mijn hart óók naar uitgaat: cultuur,
architectuur en historie. Ik ben dan ook geworteld in die tak van het Rotterdamse
netwerk. Onder andere als secretaris van het Historisch Genootschap Roterodamum en
in de rol van voorzitter van OMI (dat is een Rotterdamse organisatie die zich richt op de
publieke belangstelling voor architectuur, stadscultuur en stedelijke ontwikkeling.
Die verbinding tussen stad en Coolsingel is voor mij wezenlijk. Hoe de stad verbintenis
heeft en voelt met de Coolsingel. Maar zeker ook hoe de Coolsingel de weg weet te
vinden binnen de stad.

Op het ruimtelijke thema zijn de uitdagingen fors. De afgelopen jaren heeft Rotterdam
enorme stappen gemaakt en zijn we wellicht verbaasd over onze populariteit. Maar is
inmiddels de stad nog wel betaalbaar? Waar kunnen we bouwen, hoe kunnen we
bouwen? En letten we daarbij wel voldoende op dat wat de stad vormt? Niet alleen dat
unieke dna van de stad: rauw, pionieren, voor de troepen uit. Maar bovenal dat wat het
dna van de stad voedt: de Rotterdammers. Daar zet ik mij met al mijn energie en
enthousiasme - zoals je van mij kan verwachten - voor in als raadslid voor D66
Rotterdam!

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Dank voor het vertrouwen van de LAC met dit lijstadvies.

Als verenigingsdier hoop ik van de leden ook het vertrouwen te krijgen me in de raad te
gaan bewijzen. Na mijn voorzitterschap van D66 Rotterdam, mijn politieke ervaring in
Delfshaven en mijn maatschappelijke betrokkenheid in de stad, hoop ik burger, stad en
politiek meer met elkaar te kunnen verbinden.

Mijn hart ligt bij onderwerpen rond de gebouwde omgeving, met de geschiedenis, de
cultuur en de identiteit van Rotterdam. Als iets de bewoners aan de stad bindt, is het
de verbondenheid, liefde en identificatie met Rotterdam. Dat gezamenlijke vertrekpunt
biedt een enorme kans en kracht om verder te werken aan het verbeteren van
Rotterdam.

Ik heb ontzettend zin om daar aan te werken en bouwen en ik hoop daarmee op een
hoge plek op jouw voorkeurslijst.

Social) media:

Video: https://youtu.be/PXX79QbTF70
Alle socials: https://linktr.ee/timmietovenaar

56

https://youtu.be/PXX79QbTF70


Esther Janse
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 841969
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Specialist

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Lid GC Prins Alexander

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Lid GC Prins Alexander termijn 20142018

Andere maatschappelijke functies:
Mantelzorg

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: GC Prins Alexander

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Ruimtelijke ordening, werk en inkomen

Toelichting kandidaatstelling:
Mijn hart is in Rotterdam. En elke wijk heeft een eigen karakter. Je thuis voelen en
kansengelijkheid zijn voor mij centraal en ben voor een ieder benaderbaar. Ben echter
niet verkiesbaar; ik heb zojuist een overstap gemaakt naar een andere baan en wil
graag goed inwerken. 
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Dirk de Jong
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 1581954
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Financiële markten consultant, columnist, pensionado

Huidige functie(s) binnen of namens D66
geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
secretaris bestuur deelgemeente Hillegersberg

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 een of meer beleidsonderdelen
klimaat, financiën

Toelichting kandidaatstelling:
Mijn band met Rotterdam gaat al heel lang terug, nog langer dan die met D66. In 2006,
in de jaren dat D66 blij was met met één zetel, ben ik kandidaat lijsttrekker geweest en
ook in 2018 heb ik op de kieslijst gestaan. Mijn ambitie is in 2022 niet ergens onder aan
de lijst te staan maar op de reserve bank te zitten.

Ik word gedreven door de overtuiging dat de vrije markt de beste motor van
vooruitgang is. De private sector doet zijn ding op basis van ambitie, ideeën, wilskracht
en nog zo wat. De taak van de overheid, de politiek, is om dit te initiëren, faciliteren en
reguleren. Dat laatste is van belang want het zelfregulerend vermogen van de private
sector is beperkt. Door te initiëren kan richting worden gegeven.
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Politici laten zich anno 2021 te veel leiden door de korte termijn, terwijl de
maakbaarheid op die termijn zeer gering is. Dat de beste sprekers en de hardste
schreeuwers de meeste aandacht krijgen is niet nieuw, maar de maatschappelijke
tolerantie daarvoor daalt terwijl de uitdagingen urgenter worden. Zo wordt er over CO2
in Den Haag vooral gekwebbeld. Met als recent dieptepunt de discussie rond TATA.

Klimaat raakt ons allen raakt en we zouden er met zijn allen iets aan moeten doen. Op
micro niveau liggen er voor gemeentes gigantische mogelijkheden om samen met de
bewoners aan de slag te gaan onder het motto: weg met de stoeptegel. Daarvan liggen
er in Rotterdam vele miljoenen en veel daarvan kunnen probleemloos worden
vervangen door gras, struiken en bomen. Dat reduceert de CO2 in de lucht, bindt
fijnstof, verlaagt de temperatuur in de stad etc. Stimuleer en faciliteer micro projecten
van bewoners met voorlichting (alsjeblieft niet met subsidies). Koppel
bouwvergunningen aan zonnepanelen. Stimuleer de opslag van nieuw energie etc.
etc...
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Edwin Kaptein
Niet verkiesbaar

Geboortedatum: 2101988
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Software ontwikkelaar

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Gebiedscommissielid Overschie

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Lid verkiezingsprogrammacommissie GR 2018

Andere maatschappelijke functies:
Secretaris landelijk bestuur Jonge Democraten 20152016, Secretaris Jonge
Democraten Rotterdam 20142015

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gebiedscommissie Overschie

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
IT, organisatie, energietransitie

Toelichting kandidaatstelling:
Ik stel mij graag kandidaat voor een niet verkiesbare plek om de lijst en de partij te
ondersteunen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.
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Jasper Klasen
Verkiesbaar

Geboortedatum: 3071996
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Student, Universiteitsraad

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Landelijk Bestuurslid Jonge Democraten (Penningmeester)

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
-

Andere maatschappelijke functies:
Lid Universiteitsraad Erasmus Universiteit, Voorzitter GV Erasmus MC

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Sport, Financiën, Grote Projecten, Horeca
en Evenementen, Jeugdbeleid

Toelichting kandidaatstelling:
Ik ging geneeskunde studeren om mensen te helpen, één voor één. Toen ik het
afgelopen jaar als coronatester bij honderden Rotterdammers thuiskwam schrok ik van
de armoede die schuilgaat achter sommige voordeuren. Rotterdammers die er alleen
voor staan en niet eens de trap van hun portiekflat af kunnen. Toen besefte ik me dat
je als arts niet iedereen kunt helpen binnen de muren van het ziekenhuis. Daarom wil ik
die mensen nu helpen binnen de muren van het gemeentehuis. Want onze democratie
is te belangrijk om alleen aan politici over te laten.

Mijn leeftijdgenoten voelen zich vaak in de steek gelaten door deze generatie van
politiek. Dat vertrouwen wil ik terugwinnen, want onze democratie is óók te belangrijk
om alleen aan ouderen over te laten. Het is tijd voor nieuwe politiek, een fris én jong
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geluid. En dat geluid wil ik zijn! Zo wil ik mij inzetten voor meer stage- en woonplekken
voor studenten en wil ik meer aandacht vragen voor mentaal welzijn van jongeren.

Ik stortte mij al 5 jaar met groot enthousiasme op de studentenmedezeggenschap. In
de Universiteitsraad zorgde ik voor een nieuw kiesstelsel, vroeg ik aandacht voor
diversiteit van het topmanagement, zorgde ik samen met mijn collega’s voor een
miljoeneninvestering in studentenwelzijn, vocht ik voor het privacy recht van studenten
en won ik zelfs een rechtszaak tegen de universiteit die de rechten van studenten
schond.

Nu wil ik mij hard maken voor radicale kansengelijkheid voor iedere Rotterdammer. De
komende jaren wil ik mij inzetten voor een gezond en vitaal Rotterdam, waar ieder kind
gewoon kan ontbijten en ouderen niet alleen zijn. Waar we armoede bestrijden en
zorgen voor echt gelijke kansen in het onderwijs. Een stad waarin iedereen tot bloei
kan komen, iedereen gezond oud kan worden en iedereen zich thuis kan voelen.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Allereerst wil ik de LAC bedanken voor de plek die ze mij gegeven hebben op de lijst.
Toch zou ik graag een wat beter plekje bemachtigen, en daar heb ik jullie voor nodig!

1 op de 8 Rotterdammers is student, toch staat er geen enkele student in de top 10!
Dat kan beter. Deze grote groep jongeren heeft iemand nodig die opkomt voor hun
belangen, die weet waar je als student tegen aanloopt. Het wordt tijd dat studenten in
mijn omgeving iemand kennen en kunnen bereiken die in de Gemeenteraad zit.

Maar er zijn nog meer Rotterdammers die beter verdienen. Meer dan de helft van de
Rotterdammers heeft overgewicht. In sommige wijken leven Rotterdammers vijftien jaar
korter in goede gezondheid dan in andere wijken. Rotterdammers roken meer dan het
gemiddelde. Echte kansengelijkheid betekent gelijke kansen op gezondheid. Ik wil mijn
kennis en ervaring inzetten om deze groep te helpen, door een gezondere omgeving,
meer groen, een schonere lucht, maar juist ook door gezondheidsverschillen in de kern
aan te pakken, zoals armoede en laaggeletterdheid.

Met veel frisse ideeën en een enorm enthousiasme wil ik mij inzetten voor een beter
Rotterdam, de allermooiste Rotstad die er is.

Help jij mee om Rotterdam beter te maken?
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Simone Limonard
Verkiesbaar

Geboortedatum: 841988
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Verenigingsadviseur Landelijk Bureau D66

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Werkzaam bij het Landelijk Bureau als verenigingsadviseur

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Algemeen Bestuurslid Opleidingen en Talentontwikkeling

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Sociaal Domein, WI, integratie, emancipatie, discriminatie en racisme

Toelichting kandidaatstelling:
Ik stel mij kandidaat voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik zet
deze weloverwogen stap naar voren, omdat ik mijn kennis en ervaring wil inzetten voor
de stad en zijn Rotterdammers. Ik ben een enthousiaste denker en doener met een
brede interesse, die graag luistert en verbindt. Ik heb mij de laatste 2,5 jaar op
verschillende manieren ingezet voor D66 en het is tijd om een volgende stap te zetten.

Tijdens mijn studie heb ik mij verdiept in de multiculturele samenleving. Vele culturen in
een stad brengen rijkdom. Maar het kent het ook uitdagingen. We hebben nog steeds
te maken met openlijke discriminatie en racisme, maar ook onbewuste vooroordelen in
systemen en processen. Ik wil me inzetten voor een inclusie stad, waar iedereen
meedoet. Een stad waar iedereen gelijke kansen krijgt. Onderwijs speelt hierin een
belangrijke rol. Kwaliteit van onderwijs en een rijke schooldag is essentieel; daar zet ik
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op in, overal in de stad. Dit bijvoorbeeld door de inzet van een onafhankelijke
onderwijsadviseur die samen met ouders, kind en school kan kijken naar de best
passende school.

Ik heb veel ervaring in het Sociaal Domein. Mijn expertise ligt name in de Jeugdwet en
daar ligt wat mij betreft ook noodzaak tot verbetering. Lange wachtlijsten en de
ontoegankelijkheid van (zware en complexe) zorg zijn onacceptabel. Ik wil me inzetten
voor de kinderen en gezinnen, zodat zij de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben. Dit brengen we zoveel mogelijk naar het gezin toe, zodat zij zelf regie kunnen
voeren over hun leven. We nemen geen beslissingen of verantwoordelijkheden over,
maar staan naast het gezin om hen weer in hun kracht te zetten. Uitgaan van de kracht
van de mens. Dat is waar ik als D66er voor sta.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Dank aan de lijstadviescommissie voor het vertrouwen en deze mooie plek op de
advieslijst. Nu vraag ik de steun van mede-D66'ers, omdat ik graag wil werken aan
onze democratische en sociaal-liberale idealen als gemeenteraadslid. Ik kijk erg uit
naar het voeren van campagne de komende tijd, om Rotterdammers te overtuigen van
ons verhaal. Voor mij een verhaal van kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Ik
hoop op een hoge plek op jouw voorkeurslijst.

Social) media:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/simone-limonard/
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Agnes Maassen
Verkiesbaar

Geboortedatum: 321991
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Senior beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Senior beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie, Deelnemer Route66 lichting 2020

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Bestuurslid Permanente campagne D66 Rotterdam, Onderwijssymposiumcommissie
D66, Lid Kascommissie D66 Rotterdam

Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger Stichting Belastingwinkel

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Financiële / Sociaal-economische portefeuille, Ruimtelijke ordening

Toelichting kandidaatstelling:
Lang en diep heb ik nagedacht over het ultieme streven van alle mensen: gelijkheid of
vrijheid. Het is een persoonlijke vraag, omdat het antwoord voor mij zelfs de kleinste
alledaagse beslissingen kan bepalen. Ik hoop u niet te verbazen door te zeggen dat ik
geloof dat iedereen vrij zou moeten zijn, want zo is iedereen gelijkwaardig.
Zelfbeschikking, dat is waar iedereen naar streeft.

Die overtuiging wil ik omzetten in een missie voor alle Rotterdammers. Vrij zijn, in
vrijheid kunnen leven in de prachtstad waar ik 11 jaar geleden als jongvolwassene
verliefd op werd. Een stad die samen met mij tot wasdom is gekomen, maar ook een
stad die nooit af is. Een unieke stad vol cultuur, nationaliteiten, identiteiten en reuring.
Deze stad verdient een bruisend nachtleven, scholen met bloeiende kinderen, een
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schone leefomgeving en financiële stabiliteit. Zodat iedereen hier in volle vrijheid kan
leven.

Dit wil ik doen met optimisme en met vertrouwen in de mens. Optimisme over de
politiek, de toekomst, de stad Rotterdam en de (mede)mens. Dat lijkt moeilijk in deze
tijd, maar dat is wie ik ben: een rasoptimist. Ik heb in 5,5 jaar in Den Haag veel gezien.
Ik heb veel politici zien werken en bevestigd gezien wat u allemaal weet: de politiek is
weerbarstig. Daarom vind ik het belangrijk om vanuit principes en idealen te handelen.
Niet om dogmatisch te zijn, maar om mezelf te blijven herinneren aan dat ene doel: dat
iedereen in Rotterdam in vrijheid kan leven zodat iedereen gelijkwaardig is.
Dit is wat mij drijft en wie ik ben. Als bevlogen fiscale econoom die haar roeping heeft
gemist als filosofisch denker, met humor, durf, een sterk moreel kompas en een
vertrouwen in het goede van de mens. Nieuwsgierig? Laten we samen doorpraten:
0610395356.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Ik dank de LAC voor het vertrouwen en de mooie plek die ik heb gekregen. Nu vraag ik
uw steun en stem om ook dat dat vertrouwen uit te spreken, zodat ik werk kan maken
van een beter, mooier en vrijer Rotterdam. Als D66 kunnen we dat waarmaken

Social) media:

Instagram: https://www.instagram.com/aggiemaassen/
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Pelle Meurink
Verkiesbaar

Geboortedatum: 1431995
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Business Controller Tweede Kamer

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Nee

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Kascommissie JD Rotterdam

Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter Philharmonisch koor Toonkunst Rotterdam, Jongerenvertegenwoordiger
JongRES Nederland, Penningmeester jongeren Hoge Colleges van Staat.

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Cultuur, Financiën, Sport

Toelichting kandidaatstelling:
Belangrijke keuzes liggen voor de gemeente in het verschiet; keuzes die de burger
zonder twijfel zullen raken. Keuze op het vlak van leefbaarheid, duurzaamheid,
gelijkheid en het rijtje gaat zo door. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over
hoe de toekomst van Rotterdam eruit gaat zien en daar wil ik als Gemeenteraadslid aan
bijdragen.

Afgelopen jaren hebben mij laten zien dat er actie nodig is om Rotterdam toegankelijk
te houden voor iedereen. Huizenprijzen in Rotterdam stijgen constant en de culturele
sector in Rotterdam heeft het er niet makkelijker op gekregen, maar er zijn kansen.
Corona heeft laten zien dat het speelveld scheef is en dat kansen niet voor iedereen
gelijk zijn, maar het heeft ook laten zien in wat voor stad mensen willen wonen. Eentje
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die leeft, maar er ook ruimte is voor natuur en voor rust. Daar wil ik voor vechten. Om
het speelveld gelijk te krijgen en iedereen een kans te geven. Daarbij draait het om
verbinding; verbinding betekent bruggen slaan en begrip hebben voor elkaar. Daarbij
draai het ondersteunen van plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Investeren in
cultuur, sport en educatie. Hiermee leggen we bouwstenen om het speelveld te
resetten.

Ik heb mij de afgelopen jaren al hard ingezet om jongerenparticipatie een plek te
geven. Binnen de energietransitie heb ik met JongRES me ervoor ingezet dat jongeren
ook de baten zien van de transitie en niet alleen de lasten. Dat zij mee mogen praten
en dat zij impact hebben. Daarnaast heb ik al voorzitter van Toonkunst Rotterdam de
veerkracht van mensen meegekregen en de verbindingen die daarin ontstaan. Maar
dat gebeurt alleen als mensen de kans hiervoor krijgen, de kans om een brug te slaan
en zichzelf te ontwikkelen.

Voor dit alles wil ik mij inzetten als Gemeenteraadslid van Rotterdam namens D66.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Ik voel me vereerd door het LAC-advies. Voor mij toont het ook direct aan dat het tijd is
om  nu ervoor te gaan. Om te werken aan het vergroten van de kansen voor
Rotterdammers, en dan ook nadrukkelijk de kansen voor de jongeren in onze stad.
Ervoor zorgen dat zij mee kunnen doen in de samenleving en zij kunnen meepraten
over alle ontwikkelingen in de stad. Ervoor zorgen dat jongeren de kans hebben om
zich onder te dompelen in cultuur of zich kunnen uitlaten in sport. Kortom: ervoor
zorgen dat jongeren een plek hebben om zichzelf te zijn.

Als jongeren de kans krijgen om mee te doen is dat een enorme verrijking voor de
samenleving. Dat is waar ik mij voor wil inzetten. Jongeren de kans geven om mee te
praten, maar ook door mee routes te maken waarmee jongeren een weg kunnen vinden
om hun stem te laten horen zodat iedereen kan meepraten.

De brede ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan als o.a.
jongerenvertegenwoordiger bij JongRES en voorzitter van een Rotterdams koor, wil ik
inzetten voor Rotterdam. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam er nog
mooier op wordt. Om de stad, waar we allemaal trots op zijn, telkens een stap verder te
brengen en gelijke kansen voor iedereen te creëren.

Social) media:

Video: https://youtu.be/wDjViw6Acng
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Joan Nunnely
Verkiesbaar

Geboortedatum: 131969
Woonplaats: ROTTERDAM

Beroep of maatschappelijke functie:
Ondernemer, Bestuurder, Human Resource Adviseur,
Docent

Huidige functie(s) binnen of namens D66
Denktank Diversiteit  Inclusie

Vroegere functie(s) binnen of namens D66
20172020, Landelijk Bestuur Talent  Opleiding, 20152020, Landelijke Talentcommissie
portefeuille diversiteit, 20172019, Voorzitter Els Borst a.i, 2015, Stem Advies
Commissie Provinciale Staten, 20132017, Afdeling Bestuur Rotterdam portefeuille
opleiding  talentontwikkeling

Andere maatschappelijke functies:
2021-heden, Voorzitter Directeurenoverleg Kunst  Cultuur Sector Rotterdam,
2020-heden, Commissielid Macro Doelmatigheid MBO, 2020-heden Voorzitter Fonds
Podiumkunsten, 2019Bestuur Stichting Game Changers, 2018-heden Bestuurslid
Open Rotterdam

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

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs, Economie, Kansengelijkheid

Toelichting kandidaatstelling:
“De Rotterdamse politiek moet herkenbaar, verbindend en sociaal zijn. “Rotterdammers
zijn op zoek naar een persoonlijkheid die contact maakt en openstaat voor mensen en
meningen”.

Als D66 hebben wij veel nieuwe leden, kiezers. De resultaten uit mijn persoonlijke
campagne voor de Tweede Kamer staan scherp op mijn netvlies. Evaluatie van de
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gehele campagne brengt mij tot de vraag: Hoe gaan wij deze nieuwe leden behouden,
betrekken, borgen en boeien? Hoe vertalen we hun aanwas naar de volgende
verkiezingen? Hebben wij een inclusief, representatief team om voldoende in te spelen
op de snelle demografische veranderingen? In de wijk, de stad en de regio? Willen we
daarop inspelen zodat we als politieke partij echt mee blijven doen en zichtbaar het
verschil maken voor de Rotterdammers? Ik wel.

De Rotterdammer heeft behoefte aan herkenbare politiek. Jonge Rotterdammers uit de
opkomende groepen willen niet meer stil blijven. Willen zich welkom voelen zoals ze
zijn. De wens om lid te zijn of worden van een politieke partij groeit. Meedoen,
meedoen, meedoen.

Dat vraagt om ruimte, begrip en vertrouwen. Ik wil hierop inspelen. Gericht in contact
zijn met deze mensen is nodig en belangrijk. Ik wil ervoor zorgen dat we een natuurlijke
uitstraling houden en verbinden. Radicaal werken aan kansengelijkheid. In het
onderwijs, de arbeidsmarkt, kunst  cultuur en economie.

Om dit te realiseren is een veilig klimaat nodig, waar iedereen zichtbaar zichzelf mag
zijn. Dan maakt het niet uit waar je wieg heeft gestaan. Innovatie, Inspiratie en
Interactie! Bouwen aan een stad met alle verschillen van mensen, klassen en wijken.
Daar wil ik mij de aankomende jaren hard voor maken.

Nieuw leiderschap is niet alleen in Den Haag nodig, maar ook in onze stad. De nieuwe
generatie op Rotterdam-Zuid daarin meenemen is heel hard nodig. Ik ben bereid om
daarin het voortouw te nemen.

Reactie kandidaat op Lijstadvies:
Als ik de samenstelling van de lijst zie, zie ik dat we in Rotterdam echt gaan voor
politiek dichtbij de mensen. Ik ben ontzettend trots dat ik deel uitmaak van deze lijst en
mijn enorme netwerk in de stad (en het land) kan inzetten om het verschil te maken
voor de Rotterdammers. Ik kijk enorm uit naar de campagne en de periode erna. We
gaan ervoor!

Social) media:

Instagram: https://www.instagram.com/p/CUx9DJDoj5E/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joannunnely/

 

 

 

70

https://www.instagram.com/p/CUx9DJDoj5E/
https://www.linkedin.com/in/joannunnely/

