
 

 

Kandidaat: Robert van Asten 

 

Persoonsgegevens 

Voorletters, achternaam:   R.J. van Asten          Geslacht: Man 

Geboortedatum en -plaats:  30-11-1978, Voorburg 

Woonplaats:     Den Haag                                        

Mailadres:     robertvanasten@gmail.com 

 

Beroep, ervaring, maatschappelijke functies 

Huidige beroep of maatschappelijke functie:  

Fondsenwerver D66 Partijorganisatie, eigen adviesbedrijf als ZZP'er 

 
Huidige functie binnen of namens D66:  

vanaf maart 2014 gemeenteraadslid, fractievoorzitter (sinds maart 2015) 

 

Vroegere functies binnen of namens D66: 

juli 2013 - maart 2014           Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

mei 2011 - april 2013             Afdelingsvoorzitter D66 Den Haag 

maart 2010 - mei 2011           Bestuurslid afdeling D66 Den Haag 

2010                                           Kandidaat-raadslid Gemeenteraadsverkiezingen 2010 

 

Andere maatschappelijke functies: 

2012 - heden                            Gastdocent en begeleider IMC Weekendschool Den Haag 

 



 
 

Motivatie 

Hardlopend door de duinen, fietsend over de lange lanen en in gesprek met 
Hagenaars kan ik echt genieten van deze stad. Maar onze stad staat ook voor grote 
uitdagingen. D66 is bij uitstek de partij die deze uitdagingen aan kan. Die onze stad 
sterker maakt. Ik geloof dat wij als D66 het verschil kunnen maken en stel me dan 
ook met volle energie kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 voor de 
gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. 

Den Haag is een stad van veel culturen, afkomsten en achtergronden. In tijden van 
politiek populisme dat mensen uit elkaar drijft, is het onze verantwoordelijkheid om 
iedereen die hier woont te laten voelen dat ze Hagenaar zijn. Mijn D66 is een partij 
die ervoor zorgt dat alle inwoners zich thuisvoelen in onze stad en zich uitgenodigd 
en uitgedaagd voelen volledig mee te doen aan onze samenleving. 

De tweede uitdaging is de omslag in denken en handelen die we moeten maken om 
een duurzame stad te worden. De afgelopen jaren heeft onze stad onder leiding van 
D66 al grote stappen gezet, maar onze plannen en ambitie zijn hoognodig om de hele 
stad mee te krijgen naar een duurzame toekomst. Van de woningmarkt waar D66 
huizen energiezuinig maakt, het verkeer waar D66 kiest voor de fiets en het ov en in 
de manier waarop wij onze stad inrichten: met veel plek voor een groene 
buitenruimte waar Hagenaars van alle leeftijden kunnen sporten en spelen. Kiezen 
voor een groene stad is niet alleen goed voor het klimaat, maar levert ook nieuwe 
banen op in de bouw, bij innovatieve bedrijven die duurzaamheid net als D66 als een 
kans zien en voor het toerisme. 

Samen met een gedreven fractie en de inzet van onze leden wil ik D66 de leiding laten 
nemen op weg naar een gezamenlijke en groene toekomst. 
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