
Kandidatenboek gemeenteraadsverkiezingen 2018 

In het onderstaande overzicht motiveren de 50 leden die zich 

gekandideerd hebben voor een plek op de lijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hun keuze. De AVC heeft 

geloot met welke letter het overzicht begint. Dit is de letter “R”. 

 

 

 

Friso Raemaekers   
Een kwart eeuw geleden begon mijn carrière in de gezondheidszorg als 
ziekenverzorgende in een verpleeghuis in Roermond. Vervolgens 
verhuisde ik naar het westen en werd hbo-verpleegkundige met een 
brede oriëntatie. In alle Haagse ziekenhuizen en veel verpleeghuizen 
stond ik aan het bed bij de meest uiteenlopende specialismen. Ik raakte 
al snel gefascineerd door de acute zorg, waar met korte en intensieve 
contacten het verschil gemaakt, en gezondheidswinst behaald kan 
worden. 
 
Naast mijn vakmanschap met liefde voor het beroep heb ik gedurende 
mijn carrière de verpleegkundige beroepsinhoud met succes aan de bestuurstafels gebracht. Ik 
heb met succes zorgbeleid omgezet naar de werkvloer en vice versa. Hiervoor heb ik op 
persoonlijke titel enkele modules van de opleiding Bestuurskunde aan de Campus Den Haag 
gevolgd om meer grip te krijgen op de vraagstukken die voor mij lagen.  
 
Sinds 2010 ben ik met volle overtuiging lid van D66. Vanwege de decentralisatie ben ik naast mijn 
activiteiten bij de landelijk thema-afdeling, ook de lokale overheid meer gaan volgen. Recent heb 
ik bij aangesloten bij de werkgroep Zorg en Welzijn van D66 Den Haag.  
 
De reikwijdte van de gemeenteraad sluit aan bij datgene waar mijn interesse naar uit gaat. 
Gezondheid is in mijn visie: het leven boven de ziekte uittillen. Zorg voor de omgeving, 
armoedebestrijding, het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen en jeugdhulp zijn 
de thema's waar ik mijn bijdrage aan kan leveren, door met een verpleegkundige bril naar het 
zorg- en welzijnsbeleid te kijken. 
 
Met mij als raadslid met een zorginhoudelijke deskundigheid kan D66 in de Gemeenteraad van 
Den Haag de aankomende periode het verschil maken bij de transformatie van jeugdzorg, 
wijkzorg en maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij om de juiste beleidskeuzes en 
heldere evaluatiecriteria zodat toezicht gehouden kan houden op de kwaliteit en veiligheid van 
haar burgers. 

 

http://www.denhaagdirect.nl/d66-grootste-partij-in-den-haag-na-tellen-97-van-de-stemmen


Niek Roozenburg   
Na al weer zo'n kleine 9 jaren lid te zijn van D66 stel ik mij 
kandidaat voor de GR18 in Den Haag. Ik stel mij kandidaat voor 
een niet direct verkiesbare plaats. Bij voorkeur voor een plaats op 
de lijst tussen plek 10 en 20. Lager op de lijst mag ook! Vanuit het 
verleden hoop ik stemmen te kunnen trekken naar D66 van met 
name GroenLinks, waar ik vroeger lijsttrekker/raadslid was. 
Mocht ik, hetgeen niet waarschijnlijk is, met voorkeurstemmen in 
de raad gekozen worden zal ik handelen volgens het D66-reglement art.6.1.5 sub h. 
De beleidsterreinen waar ik ervaring mee heb (ook belangrijk voor evt. steunfractie) zijn: 
Financiën, economische zaken, verkeer/vervoer, milieu, ruimtelijke ordening, algemeen 
bestuurlijke aangelegenheden. 

 

Fonda Sahla  
Onderwijs met de focus op kansengelijkheid is al jaren mijn speerpunt 
geweest en is dat nog steeds. 
Als actieve ouder en ondertussen voorzitter van de medezeggenschapsraad 
ben ik hierdoor in 2013 en in 2016 in contact geraakt met de toenmalige 
wethouder Ingrid van Engelshoven. Samen met de directie heeft ze ons 
geadviseerd in het ontwikkelen van beleid op de werkvloer om ook deze 
kinderen met bijvoorbeeld verrijkend onderwijs kennis te laten maken. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat we op het gebied van ouderbetrokkenheid 
vooroplopen in Den Haag. 
Ik voel me thuis bij het gedachtegoed van D66 als onderwijspartij en denk 
graag mee over het beleid. Als ervaringsdeskundige als ouder en als professional draag ik graag 
mijn steentje bij. 
Naast mijn interesse in het onderwijs ben ik zeer actief in de wijk. Al snel kwam ik tot de conclusie 
dat een goed functionerende school niet voldoende is om de leefbaarheid en veiligheid van een 
wijk te waarborgen. En om achter de voordeur te komen ben ik het initiatief Buurtmoeders 
Transvaal in 2014 gestart.. 
Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot het professionaliseren van de deze moeders tot 
wijkcontactvrouwen en mag ik het project leiden. 
Verder maak ik onderdeel uit van de bewonersorganisatie BTZ en coördineer ik samen met een 
mede buurtbewoner het buurtplatform GHM waarin we de gemeente als gesprekspartner 
hebben. 
De ambitie om een stageplaza in Transvaal op te richten om meer stageplaatsen te creeren voor 
een moeilijk bereikbaar doelgroep is sinds kort een stuk dichter bij realisering. De “directie” van 
deze stichting in oprichting heeft gevraagd of ik deel wil nemen in het bestuur.   
En tenslotte wil ik graag meedelen dat ik deze stap ontzettend spannend vind, mijn onervarenheid 
met politiek heeft me lang doen twijfelen. 
Desalniettemin wil ik graag het gesprek aan om mijn motivatie toe te lichten. 

  



Anil Samlal   

 

Daniel Scheper   
Al jong wilde ik de politiek in maar het leek mij verstandig eerst 
een carrière op te bouwen om vanuit ervaring politiek actief te 
worden. De rode draad in mijn carrière is de ontwikkeling van 
mensen en organisaties.  
 
De afgelopen periode heb ik al met veel plezier als raadslid 
gewerkt en dat smaakt naar meer. Ik heb me onder andere 
ingezet voor meer werkgelegenheid op de arbeidsmarkt, meer 
ruimte voor ondernemen en meer sportevenementen. Ook heb ik me hard gemaakt voor de 
horeca en het uitgaansleven. Den Haag heeft veel potentie als toeristische trekpleister maar ook 
als studenten- en congresstad. Helaas schiet het uitgaansleven tekort en hier wil ik verandering 
inbrengen. Horeca & toerisme zijn ook belangrijk als banenmotor voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt. De komende periode wil ik graag door met deze onderwerpen. Zeker ook met de 
transitie van de economie en de te verwachte groei van de stad. Er zijn nog voldoende 
uitdagingen waar ik graag mee verder ga. 
 
Het werk als raadslid is erg uitdagend en ik heb er veel van geleerd. Maar ik ben nog niet klaar. 
Den Haag is mijn stad, ik woon er al mijn hele leven. De passie die ik heb voor de stad gaat van 
zand tot veen. Van Scheveningen tot Wateringseveld en van Kijkduin tot Leidschenveen. Deze stad 
heeft voor ieder wat wils en het is een eer te werken als raadslid voor Den Haag. 
 
Ik kijk uit naar een nieuwe fractie met een nieuwe dynamiek. Een frisse start. Als raadslid wil ik mij 
inzetten voor kansengelijkheid. Samen zetten we ons in voor de stad met een positieve blik naar 
buiten. Samen die uitdaging aangaan en zorgen voor een stevig D66-geluid. Daar ga ik voor. 
Daarom stel ik mij kandidaat.   

 

Lieke van Schouwenburg   
Sinds drie jaar ben ik lid van D66 en ik zou graag een actievere invulling 
geven aan mijn lidmaatschap. De gemeenteraadsverkiezingen bieden een 
mooie gelegenheid om zowel de partij als de lokale politiek beter te leren 
kennen.  
 
Ik wil mij graag kandideren enerzijds om mijzelf verder te ontwikkelen en 
nieuwe dingen te leren en anderzijds om een steentje bij te dragen aan 
D66 en de maatschappij.  
 



Het lijkt mij ontzettend leerzaam om de aanloop naar de verkiezingen van dichtbij mee te maken: 
Hoe verloopt de selectie? Hoe worden debatten voorbereid? Hoe wordt de campagne 
vormgegeven? Ook zou ik graag meer inzicht krijgen in de gemeentelijke politiek zelf: Welke 
onderwerpen staan er op de agenda? Hoe dien je (met succes) een motie in of stel je een 
amendement voor? 
 
Tegelijkertijd kan ik door mij te kandideren ook een bijdrage leveren. Ik heb veel ervaring met 
beleidswerk op sociaaleconomisch terrein en kan met deze kennis meedenken over bijvoorbeeld 
het verkiezingsprogramma en concrete beleidsvoorstellen. Ik kan goed schrijven en 
onderhandelen. Vaardigheden die goed van pas kunnen komen bij het overtuigen van kiezers en 
gemeenteraadsleden van andere partijen.  
 
Wat me specifiek aanspreekt aan de gemeentelijke politiek is de impact die je teweeg kan 
brengen. Het gaat om ontwikkelingen in je eigen buurt en mensen in je directe omgeving. Ik vind 
het bijzonder om op zo’n manier betrokken te zijn bij Den Haag en diens inwoners. 
 
Ik kandideer me dus graag als gemeenteraadslid. 

 

Bruce Siemens   
Beste democraten,  
 
Sinds 8 mei 2009 ben ik lid van D66, nadat ik de Dag van de Hagenaar had 
bezocht. Ik leerde daar Rachid Guernaoui en wijlen Yolanthe Smit kennen 
en zij adviseerden mij, toen nog een 17-jarige scholier, om lid te worden 
van D66 en de Jonge Democraten om te kijken of het bij mij past. 8 jaar 
later ben ik nog steeds lid en zelfs kandidaat voor de GR-verkiezingen 2018! 
In de afgelopen 8 jaar heb ik een hoop dingen mogen leren en geweldige 
mensen leren kennen tijdens activiteiten, in werkgroepen en masterclasses.  
 
Den Haag verdient het beste, het is een prachtige stad waar iedereen zich thuis zou moeten 
voelen. Wij zijn op de goede weg, echter zijn er nog wel stappen te maken. Een goede stap is de 
Haagse Kracht-agenda, welke het gat tussen gemeente en inwoners verkleint. Nu er toenemende 
spanningen zijn tussen verschillende inwoners zelf, vanwege bijvoorbeeld hun geloof, seksuele 
voorkeur en afkomst, moet de gemeente de voortrekkersrol nemen in de weg naar acceptatie en 
een stad zonder spanningen. Iedereen moet zich namelijk thuis kunnen voelen in onze prachtige 
stad! 
 
Voorts wil ik mij ook bezighouden met de ontwikkeling van de stad. Dat wil zeggen: meer groen 
(vooral in de wijken waar maar weinig te vinden is) en dat de stad slimmer ingericht moet worden. 
Den Haag, groene moderne stad van vrede en recht achter de prachtige duinen. Het bekt niet 
lekker, maar is wel wat ik wil bereiken. Met u, de andere inwoners en ondernemers in de stad. 
Helpt u mee? 
 
Met uw hulp en steun kan ik mij namelijk in de gemeenteraad sterk maken voor ons prachtige 
Den Haag en voor onze partij! Met mij kiest u voor: enthousiasme, een frisse blik, drive, 
creativiteit en ambitie! Kies jong, kies ambitie, kies Siemens! 

 



Eline Sijbesma  
Mijn naam is Eline, werkzaam als business controller bij Aegon 
Asset Management en nu ruim een jaar lid van D66. Sinds januari 
2017 woon ik in Den Haag en sinds de TK verkiezingen ben ik ook 
actief lid bij D66 Den Haag.  
 
Door deel te nemen aan de masterclass gemeenteraadspolitiek 
afgelopen voorjaar en, sinds kort, als voorzitter van de 
werkgroep economie heb ik een goed beeld kunnen krijgen van 
wat het werk van een gemeenteraadslid inhoudt.  
 
Omdat ik graag meer ervaring en kennis wil opdoen van de stad, de partij en het raadswerk wil ik 
me graag kandideren voor een niet-verkiesbare plek. De ervaring die ik o.a. bij deze verkiezingen 
opdoe kan ik over vier jaar inzetten als ik me weer wil kandideren, maar dan voor een verkiesbare 
plek. 

 
 

Angela Soekhlal 
Ik ben Angela Soekhlal (35) en al ruim 26 jaren woonachtig in Den Haag. 
De laatste 10 jaren ben ik, naast studie en loopbaan, zeer betrokken bij 
de stad middels diverse stichtingen en verenigingen. 
Ik heb altijd al affiniteit met de politiek gehad en over het algemeen heb 
ik vaak de neiging om op te komen voor de belangen van anderen. 
Medio 2015 heb ik deelgenomen aan een cursus “Politiek Actief” bij 
Prodemos. Hier maakte ik inhoudelijk kennis met de bestaande politieke 
stromingen, met als gevolg dat mijn keuze viel op het sociaalliberalisme 
van D66. Kort daarna heb ik mij aangemeld als lid bij de Haagse afdeling. 
Ik heb de afgelopen periode meerdere masterclasses en cursussen 
gevolgd en andere leden mogen leren kennen. Het voelt zeer vertrouwd en het lijkt mij een 
enorme eer om mijn inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren voor/namens de fractie en de stad. 
Mijn specialisme is insolventierecht (faillissementsrecht) / het sociaal domein, met 15 jaren 
werkervaring. Mijn specialisme kan een aanwinst voor de nieuwe fractie betekenen. Daarnaast 
vind ik het ook enorm van belang dat de genderverhouding binnen de fractie in evenwicht blijft, 
om zo het ideaal beeld van volksvertegenwoordiging te waarborgen. 
Door de jaren heen heb ik in de stad een breed netwerk om mij heen gebouwd, met name binnen 
de hindoestaanse gemeenschap als ook bij burgers van middelbare leeftijd in combinatie met een 
migranten achtergrond. Hierbij een aantal punten waarbij ik kan bijdragen: 
- Makkelijk benaderbaar en toegankelijk; 
- Het bestaande beleid transparant vertalen aan burgers; 
- Het inventariseren van de probleemvraag van burgers; 
- Het bereiken en bewegen van burgers; 
- Creëren van Haagse ambassadeurs door eigen netwerk in te zetten. 
Ook heb ik een aantal nieuwe ideeën voor de fractie welke binnen het beleid passen.   

 



Sahidah Somer 
Mijn wieg stond in Den Haag. Mijn hele jeugd heb ik in verschillende 
wijken in deze stad gewoond. Tegenwoordig woon ik in Ypenburg. 
Vanuit deze plek begrijp ik maar al te goed dat de wereld niet bij de 
stadsgrenzen ophoudt en Den Haag onderdeel is van een grotere 
metropoolregio.  
 
Mijn fascinatie voor politiek begon al jong. Als kind regelde ik dat het 
uitstapje van het blokfluitklasje naar de Tweede Kamer ging. Ik volgde 
in de jaren negen vol bewondering Els Borst, die prangende medisch-
ethische kwesties aanhangig maakte. Tot op de dag van vandaag zie ik 
in haar een inspirerend voorbeeld. In 2014 werd ik lid van D66. Het recht op zelfbeschikking en 
kansengelijkheid spreken mij enorm aan. Vooral op het gebied van kansengelijkheid is er in Den 
Haag nog een flinke slag te slaan. Zand of veen is nog altijd te bepalend voor de toekomst van een 
kind. 
 
Eerst in Delft en later in Den Haag werd ik al snel actief binnen de afdeling. Landelijk werd ik 
bestuurslid en later voorzitter van de thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat. Ook heb ik aan 
mijn politieke vorming gewerkt door deel te nemen aan Route66, de masterclass 
gemeenteraadspolitiek en de leergang Zuid-Holland. 
 
Vanuit mijn professionele achtergrond heb ik een ruime kennis van het staatsrecht en andere 
rechtsgebieden. Door jarenlang als adviseur voor een andere grote gemeente te werken heb ik 
het lokale politieke spel achter de schermen leren kennen. Van nature heb ik een brede interesse 
en dossiers maak ik mij snel eigen. Zowel het spel als de knikkers hebben mijn interesse. 
 
Met veel enthousiasme stel ik me dan ook kandidaat voor de kandidatenlijst. Met mijn 
werkervaring, kennis van de stad en betrokkenheid bij D66 hoop ik als raadslid het beste voor Den 
Haag te kunnen realiseren. 

 

Jitske Steigenga  
Ruim vier jaar geleden verhuisde ik naar Den Haag om daar te 
gaan studeren. In diezelfde periode werd ik lid van D66. D66 als 
geprofileerde onderwijspartij en het vertrouwen van de partij in 
de eigen kracht van mensen waren voor mij de voornaamste 
redenen om lid te worden.  
 
Onze wethouder Ingrid van Engelshoven heeft ervoor gezorgd 
dat ik straks mijn master in Den Haag kan volgen. Den Haag is in 
de afgelopen vier jaar steeds meer een studentenstad 
geworden. Om dit gevoel te vergroten moeten er nog stappen 
gezet worden. Goede studentenhuisvesting is ook in Den Haag een lastig punt, net als langere 
openingstijden voor de horeca. 
 
Nog steeds merk ik dat gemeentepolitiek voor veel mensen een “te ver van mijn bedshow” is. 
Door mezelf kandidaat te stellen op een onverkiesbare plek hoop ik vanuit die rol juist jongeren te 
kunnen meenemen in ons D66-verhaal. Om hen te laten zien dat het niet alleen maar oude 
mannen zijn die in de raad zitten maar juist een diverse groep van jong en oud, man en vrouw die 
jou vertegenwoordigt en zo een afspiegeling van de stad is, waardoor Hagenaars zich gehoord 
voelen. Daarnaast wil ik dat Den Haag een plek is waar mensen zelf aan de slag gaan om de stad 



op een positieve manier te veranderen naar een plek waar iedereen welkom is. Daar wil ik aan 
bijdragen.  

 

Dennis van Steijn 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil ik 
mij graag actief inzetten en openlijk uitspreken voor D66. Een 
plaats op de lijst van D66 maakt mijn boodschap sterker en zal 
mijn netwerk eerder bewegen om op onze partij te stemmen. 
 
Als oprichter van de Hof Lounge, een maandelijkse borrel voor 
gays & friends heb ik een breed netwerk in de Haagse homo-
gemeenschap en horeca. Ik ben tevens werkzaam binnen KPN en 
heb ook veel collega’s die in Den Haag wonen. Door een plaats 
op de lijst van D66 hoop ik hen en velen anderen actief aan te 
spreken om op D66 te stemmen. 

 

Caroline Verduin 
Bijna vijf jaar woon ik in Den Haag. Je kunt er een heel leven 
opbouwen: leren, studeren, wonen, werken en recreëren.  
Sinds mijn studententijd woon ik in Den Haag. Met dank aan 
D66-wethouder Ingrid van Engelshoven kon ik na mijn HBO-
opleiding Bestuurskunde ook mijn universitaire studie in Den 
Haag blijven volgen.  Een internationale stad als Den Haag 
verdient onderwijs op alle niveaus en trekt daarmee veel 
internationale studenten aan. Die studenten hebben we nu, 
maar moeten we ook houden. Om als stad interessant te blijven is het van belang om genoeg te 
doen en te zien hebben. Het Spuiforum zal hier een belangrijke rol in spelen, maar ook moet D66 
blijven pleiten voor ruime openingstijden voor uitgaansgelegenheden en ruimte houden voor 
goede initiatieven van ondernemende bewoners.  
Al die nieuwe bewoners brengen ook nieuwe uitdagingen mee: het woningaanbod is veel te klein 
voor de vraag. Er moet in Den Haag genoeg mogelijkheden zijn om een wooncarrière te maken: in 
elke wijk een aanbod voor alle segmenten en voor iedere portemonnee. Den Haag kenmerkt zich 
door de mooie wijken met ieder een eigen identiteit, we moeten voorkomen dat de uitwisseling 
binnen en tussen wijken niet meer gebeurt. Die mix maakt Den Haag juist zo interessant.  
 
In mijn vrije uren loop ik vaak hard door de Haagse bossen, duinen en over het strand. Het is 
ontzettend belangrijk dat iedereen kan sporten waar en hoe diegene dat wil. Sportverenigingen 
spelen een belangrijke maatschappelijke functie, zeker ook in combinatie met omliggende 
scholen. Als jeugdtrainer bij HAAG Atletiek zie ik dat sport een belangrijke ontmoetingsfunctie en 
uitlaatklep is voor kinderen buiten schooltijd om. Onderwijs en sport spelen een belangrijke rol in 
de sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom moet breedte- en topsport veel aandacht blijven 
krijgen van de gemeente en moet toegankelijkheid van sport een prioriteit blijven. 

 



Leen Verkade  
De laatste jaren ben ik met andere ogen naar Den Haag gaan het 
kijken. Van de stad waar ik alleen af en toe kwam, is het de stad 
geworden waar ik werk, naar een stad waar ik een sociaal leven 
heb opgebouwd, waar ik sport en recreëer en nu de stad waar ik 
ga wonen. 
  
Toeval bestaat wat dat betreft niet. In de week dat de deadline 
voor kandidaatstelling is heb ik geboden op een huis in Den Haag 
en mijn eigen huis in ‘s-Gravenzande verkocht. Het lijkt mij mooi 
als ik gelijk mijn ervaring, enthousiasme en D66-hart voor mijn 
nieuwe stad kan inzetten. 
  
Daarbij zou ik graag focussen op zaken die me de afgelopen jaren zijn opgevallen of waar ik 
persoonlijk mee te maken heb. Zaken waarbij ik hieraan denk Den Haag fietsstad, maar ook sport 
in het algemeen (mijn zoektocht naar een geschikt Haags zwembad stuit bijvoorbeeld op veel 
problemen). Ook de bereikbaarheid vanuit de regio, samenwerking in de metropoolregio e lokale 
economie zijn zaken die ik erg interessant vind. Iets wat ik graag zou oppakken, ik blijf toch een 
Westlander, is Urban farming. Ik denk dat we met tuinbouwgebieden als Westland, Oostland, de 
Bollenstreek en Boskoop en grote steden als Rotterdam en Den Haag een ideale proeftuin hebben 
en om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om in een stedelijk omgeving toch economisch 
rendabel, duurzaam en gezond voedsel te produceren en tegelijk aan de groenvoorziening te 
werken en daarmee als regio banen te creëren door een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
enkele grote problemen van de 21e eeuw. 

 
 

Hanneke van der Werf  
Sinds 2014 ben ik volksvertegenwoordiger voor D66, in de stad 
die ik sinds 2008 met veel plezier mijn thuis noem. In deze 
periode heb ik Den Haag tot in de haarvaten leren kennen. Een 
stad met, mede dankzij D66, beter onderwijs, meer ondernemers 
en evenementen. Maar ook een stad die nog steeds grote 
uitdagingen kent: sterk gesegregeerd, met een van oudsher hoge 
werkloosheid en spanningen tussen verschillende 
bevolkingsgroepen.  
Ik heb de afgelopen jaren als woordvoerder Veiligheid en 
Integratie geprobeerd om dat laatste ten goede te keren. Waar 
je vandaan komt en hoe je eruit ziet doet er niet toe. Wie je bent en wat je wilt wel. Maar dat is 
helaas nog niet voor iedereen de realiteit. We krijgen zoveel prikkels binnen via internet dat de 
toon snel is gezet en tegenstellingen worden uitvergroot. Dat geldt voor jongeren op straat, maar 
ook voor de politieagenten die met hen te maken krijgen. Voor vluchtelingen, maar ook voor hun 
buren. Onbekend maakt onbemind.  
Ik wil een bijdrage blijven leveren aan een stad waarin je vrij bent om te kiezen wil je wilt zijn en 
hoe je wilt leven. Niet alleen in de gemeenteraad; tijdens debatten over de dood van Mitch 
Henriquez, Syrië-gangers uit de Schilderswijk en de huisvesting van statushouders. Maar ook in de 
stad; op de markt, in gesprekken met wijkagenten, buurtvaders en moeders.  
Naast het raadswerk heb ik als vice-fractievoorzitter het belang van verbinden gezien en geleerd. 
Daarnaast weet ik als voorzitter van het presidium wat verantwoordelijkheid nemen betekent. En 
zijn de politieke ervaring en communicatievaardigheden die mijn baan in de Tweede Kamer met 
zich meebrengt ook van meerwaarde voor de Haagse fractie. Na 9 jaar in de stad en ruim 3 jaar in 
de raad heb ik nog lang geen genoeg van Den Haag, D66 en van gemeentepolitiek. Integendeel. 



 

Christiaan Wever 
Mijn naam is Christiaan Wever en ik studeer ondertussen alweer 5 
jaar in Den Haag. Sinds dat ik in Den Haag kwam ben ik ook al lid 
van D66 en de Jonge Democraten. Als Secretaris Promotie en 
Voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden heb ik veel in 
contact gestaan met D66 Den Haag en een aantal keer ook 
samengewerkt. Uiteraard was het als jongerenorganisatie soms 
ook de confrontatie aangaan, maar zoals altijd hielden beide 
organisaties elkaar hierdoor scherp.  
 
Als student in deze prachtige stad heb ik eerst vier jaar gestudeerd 
aan De Haagse Hogeschool, waar ik mijn Bachelor Bestuurskunde en Overheidsmanagement 
behaald heb. En momenteel studeer ik aan de Universiteit Leiden, campus Den Haag. Voor mij is 
het een privilege om hier te mogen studeren. Dit is immers de hofstad, gelegen aan het strand 
met de mooiste binnenstad van het land. 
 
Ik wil meer studenten dit privilege laten zien en wat Den Haag de student te bieden heeft. Mede 
als gepassioneerd sporter en Voorzitter van de Werkgroep Sport bij de Jonge Democraten wil ik 
tevens de koppeling maken met de sport. Een studentenstad met veel sportieve mogelijkheden is 
naar mijn idee het ideaalbeeld. En ik wil mij graag voor de student en sporter gaan inzetten in Den 
Haag.  

 

Ivar Wiegerinck  
Met veel overtuiging en enthousiasme bied ik mijn kandidatuur aan 
voor de gemeenteraad van Den Haag namens D66. Ik ben geboren en 
getogen Hagenaar en heb altijd in deze stad gewoond. Ik houd van 
Den Haag vanwege de zeer rijke historie, de diversiteit, en de 
internationale allure die de stad heeft. 
 
Ik ben student geschiedenis aan de Universiteit Leiden en begin in 
september 2017 aan de master Political Culture and National 
Identities. Sinds februari 2017 ben ik werkzaam geweest bij de 
gemeenteraadsfractie van D66 als stagiair. Ik heb tijdens mijn stage 
binnen de fractie gefunctioneerd en van zeer dichtbij politieke processen meegemaakt. Tijdens de 
stage heb ik raadsleden ondersteund en ideeën aangedragen die politiek zijn uitgewerkt en 
belangstelling kregen van de regionale media. 
 
Ik heb gezien hoe D66 de afgelopen vier jaar in de Haagse raad belangrijke stappen heeft gezet 
om deze geweldige stad te moderniseren. Ik zou vanaf maart 2018 graag zelf een positieve 
bijdrage leveren om dit voort te zetten: zorgen dat vaart wordt gemaakt met het verduurzamen 
van de stad, dat inwoners nog zich nog makkelijker per fiets en openbaar vervoer kunnen 
verplaatsen, Den Haag als studentenstad versterken en zorgen voor een bruisende binnenstad. 
 
Als stagiair heb ik voor de fractie het actieplan Popmuziek geschreven, op basis van gesprekken 
met deskundigen op dit gebied uit de stad. Als raadslid zou ik mij graag inzetten om de positie van 
Den Haag als dé popstad van Nederland te verstevigen.  
 



Ik ben sinds 2010 lid van D66 en een sociaal-liberaal in hart en nieren. In de komende jaren zet ik 
mij graag, op welke manier dan ook, in voor de partij. Mijn motivatie voor het raadslidmaatschap 
licht ik graag in een persoonlijk gesprek nader toe. 

 

Rabia Yildiz  
Graag wil ik mij kandideren voor de functie Gemeenteraadslid in 
Den Haag. Mijn voornaamste reden hiervoor is om mijn stem als 
een geboren Transvaalwijker/Schilderswijker te laten horen 
binnen de Raad. Er wordt veel gediscussieerd over deze wijken, 
maar echte doorslaggevende veranderingen zijn er niet veel 
helaas. Veel mensen zien de situaties binnen de wijken alleen 
van buitenaf. Dit geeft een heel andere indruk dan dat het 
werkelijk is van binnenuit. Zelf ben ik geboren in de 
Transvaalwijk en ben ik ook deels opgegroeid in de Schilderswijk. 
Ik heb daar tevens familie en vrienden wonen. Om deze redenen 
kan ik de problematiek veel beter analyseren wat tot betere oplossingen zal leiden. Deze 
oplossingen zijn ook hoog nodig binnen deze wijken. 
Hiernaast ben ik een stuk jonger dan de gemiddelde gemeenteraadslid. Dit zal een ‘frisse wind’ 
geven binnen de Raad. Jongeren zullen zich veel beter kunnen identificeren met raadsleden 
waardoor zij zich ook beter vertegenwoordigd zullen voelen. De kloof tussen 
volksvertegenwoordigers en de nieuwe opkomende generatie kan verkleind worden. Zeker 
binnen de probleemwijken voelen jongeren zich niet gehoord.  Met mijn inbreng binnen de Raad 
streef ik ernaar om deze problematiek te verhelpen.  
Door deze twee voornaamste redenen ben ik ervan overtuigd dat ik een geschikte kandidaat ben 
binnen de Gemeenteraad van Den Haag.  

 

Marije Mostert   
Ik voel me geroepen om op te komen voor mensen. Misstanden en sociale 
uitsluiting raken mij zeer en kaart ik aan. Ik ga hierbij graag het gesprek aan 
met andersdenkenden, verdiep me in de materie en probeer oplossingen 
te vinden. 
Verder hecht ik veel waarde aan de eigenheid van mensen. Een ieder heeft 
het recht er te zijn ongeacht; gender, ras, seksuele voorkeur, geloof of 
voorkomen. 
Ik vind het belangrijk om in het huidige politieke klimaat de nuance te 
vinden en dit actief uit te dragen. 

 

Melvin Adjiembaks 
Mijn naam is Melvin Adjiembaks. Ik ben sinds 2009 lid van de 
partij en sinds 2014 inwoner van Den Haag. Ik kandideer mij 
namens D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, omdat ik 
graag de uitdaging aanga om de komende jaren ons programma 
voor de stad te realiseren. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar 
juist met anderen binnen en buiten de partij. D66 zoekt graag de 
verbinding en ik geloof dat ik bij uitstek geschikt ben om 
verschillende belanghebbenden te verbinden voor een gezamenlijk doel. Ik heb de afgelopen 
twee jaar namelijk ervaring opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving als 
beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Daar komt bij 
dat ik nu mijn loopbaan ga voortzetten bij Ordina als Business Consultant voor IT- projecten bij 



diverse opdrachtgevers. In die rol is het essentieel ervoor te zorgen dat alle partijen gedurende 
het project op één lijn blijven. Familie, vrienden en collega’s zullen mij omschrijven als een 
maatschappelijk betrokken persoon, die tegelijkertijd een pittige discussie niet uit de weg gaat. 
Juist dan ben ik in mijn element, omdat onder zulke omstandigheden vaak duidelijk wordt wat 
echt belangrijk is. Dat is wat voor mij telt. Kies daarom voor mij, omdat ik onbevangen en 
constructief naar uitdagingen voor de stad Den Haag kan kijken. 

 

Kevin Beenhouwer 
Ik ben in december 2015 in Den Haag komen wonen. Een prachtige en 
diverse stad, die constant in verandering en ontwikkeling is. Maar als 
we die stad zo mooi en levendig willen houden, staan we voor een 
zware opdracht: Wederom de grootste partij worden op 21 maart 
2018. Daar help ik met mijn kandidatuur graag aan mee. 
Ik ben naar Den Haag gekomen als net afgestudeerde en starter op 
zowel woningmarkt als arbeidsmarkt. Juist op dat snijvlak wil ik mij 
focussen door een campagne te voeren gericht op starters en 
studenten. 
D66 heeft voor hen veel zaken gerealiseerd. Den Haag is uitgegroeid tot een echte studentenstad. 
Door het beste onderwijs naar Den Haag te halen en te stimuleren dat jongeren doorleren, heeft 
D66 de kansen van hen op de arbeidsmarkt vergroot. En dankzij D66 is het makkelijker voor 
studenten en starters om een woning te huren. Maar er is nog genoeg te doen en het werk is nog 
niet af.  
Zo is de jeugdwerkloosheid nog te hoog. Te weinig starters komen aan een baan. Het 
internationaal onderwijs kan verbeterd. Topstudies van de Leidse Universiteit die relevant zijn 
voor Den Haag, zoals politicologie en internationaal recht, horen in Den Haag thuis. En, zo merkte 
ik zelf ook toen ik wilde verhuizen, er is een tekort aan betaalbare studenten- en 
starterswoningen.  
Daar moeten we als D66 iets aan doen. Door in te zetten op Goed onderwijs, Goed werk en Goed 
wonen. Niet alleen voor de starters en studenten, maar voor iedereen in onze gemeente. Zo 
investeren we in de inwoners van Den Haag. Geven we de mensen de kans om zich op eigen 
kracht ten volle te ontwikkelen en te ontplooien.  
Zo brengen we de mensen in Den Haag verder. Zo brengen we Den Haag verder. 

 

Imro Blom 
Mijn naam is Imro Blom. Ik stel mij kandidaat voor de raad in de 
volgende periode.   
 
We leven in een Super Diversity City die, rijk is aan verschillende 
culturen, kansen biedt om goed onderwijs te volgen, vrijheid van 
meningsuiting alle ruimte geeft in het publieke debat, man en vrouw 
gelijk stelt, de WMO goed wilt organiseren en betaalbaar maken voor 
iedereen en de Haagse kinderen een leerrijke en veilige jeugd aanreikt.  
 
Ondanks deze ankers voor een goed bestaan en gelukkig leven, heeft 
Den Haag de laagste economische groei van de G4,  leven mensen in onvrede, leven meer dan 
60.000 mensen onder de armoedegrens en staan verschillende culturen lijnrecht tegenover 
elkaar. Den Haag waarin we graag willen leven verandert binnen één generatie en vele burgers 
kunnen dat moeilijk plaatsen in hun dagelijks leven en toekomstbeeld.  
 



Wie zijn mijn vrienden, wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt, blijft mijn AH nog wel op de hoek, 
naar welke school breng ik mijn kinderen, waar wil ik wonen. Wie zijn mijn gelijken? 
 
Toch is er licht aan de horizon. Hagenaars van alle culturen en kleuren hebben meer gemeen dan 
dat zij denken. Hagenaars leven graag in een samenleving waar kansgelijkheid is ingebed. Waar de 
overheid faciliteert en de burgers zijn eigen leven organiseert.   
 
Met de kennis die ik nu op doe als fractievertegenwoordiger in de raad en mijn nationale en 
internationale ervaring en werkzaamheden als directeur van Mytikas wil ik een bijdrage leveren 
aan een sterk sociaal liberale partij. Samen met D66 en de Haagse raad zet ik mij in voor 
bewustwording van de mogelijkheden van de Super Diversity City, waar de match tussen burgers 
onderling en de match op scholen, bedrijven en overheid toekomst heeft.  
 
Vriendelijke groet, 
 
Imro Blom 

 

Douwe Pieter van den Bos   
Zelf ben ik opgegroeid in een eenoudergezin onder de armoedegrens. 
Toen ik opgroeide heb ik vaak moeten horen dat ‘een dubbeltje nooit 
een kwartje zal worden’. Gelukkig beschikte ik over voldoende lef en ben 
ik opgegroeid in een liefdevol en motiverend gezin waardoor ik kansen 
zelf kon creëren en aanpakken. 
 
Tegenwoordig werk ik al jaren in Den Haag en woon in het mooie en 
dynamische Escamp. Als vader van twee prachtige zoons wil ik graag een 
mooie, kansrijke toekomst in onze prachtige stad creëren. Niet alleen 
voor mijn jongens, maar ook voor andere jongeren.  
 
In mijn beeld is daar uiteraard opleiding voor nodig, maar ook zeker inspiratie en kansen in de 
eigen wijk. Het is voor jongeren belangrijk dat zij in hun eigen omgeving zien dat hard werken tot 
resultaat leidt. Hierdoor is het in mijn optiek van belang dat bijvoorbeeld ondernemerschap 
binnen de wijken gestimuleerd wordt.  
 
Door als gemeente de juiste voorwaarden te scheppen – denk aan technische infrastructuur, 
glasvezel, wegen, aantrekkelijke woonmarkt voor hoogopgeleide starters en schone straten – 
worden ondernemers aangetrokken en kunnen zij groeien.   
 
Juist kleine, startende ondernemers zullen een rimpeleffect veroorzaken in de wijken en zorgen 
voor inspiratie en een voorbeeld voor jongeren. Hiermee kan Den Haag een klimaat neerzetten 
die vanuit ondernemerschap kansen maakt voor alle talenten in de stad, jong en oud. 
 
Door mijn ervaring met technisch ondernemerschap wil ik als raadslid de verbinder zijn om 
beginnende bedrijven uit te dagen en te helpen zich in de wijken te vestigen en zo onderdeel te 
worden van de gemeenschap. Denk aan broedplaatsen zoals Zuid57 in Escamp waar verschillende 
ondernemers in combinatie met een theater en filmhuis zorgen voor nieuwe dynamiek en 
arbeidsplaatsen. 
 

 



Abid Boutkabout 
Graag wil ik mijzelf kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van Den Haag. Na lang te hebben nagedacht en veel met andere te 
hebben gesproken ben ik tot de conclusie gekomen om mijn 
maatschappelijke “plicht” te vervullen. Als een plicht zie ik het niet 
want zoveel wil ik doen voor mijn stad. Als student kan ik veel 
betekenen voor deze stad. Een opkomende studentenstad. Ik wil dan 
ook de studenten van deze prachtstad vertegenwoordigen, dat doe ik 
al door de 26 duizend studenten van mijn eigen school te 
vertegenwoordigen in de hoogste vorm van de medezeggenschap. 
Graag wil ik dat uitbreiden tot in de gemeenteraad.  

 

Eva Anna Braas 
Den Haag is een prachtige stad. Het is de stad aan de zee, de 
diverse stad, de stad die bruist en de stad vol cultuur. Den Haag is 
een heerlijke stad om in te wonen, te werken en te verblijven. 
Maar Den Haag kent ook uitdagingen voor de toekomst: op het 
gebied van de economie, kansengelijkheid en duurzaamheid. Hoe 
verdient de Hagenaar in de toekomst zijn of haar boterham? En 
zijn er voor iedereen gelijke kansen? Den Haag heeft zoveel 
potentie om deze uitdagingen het hoofd te bieden en daar wil ik de komende vier jaar aan 
bijdragen. 
 
De afgelopen jaren heb ik mij voor de afdeling ingezet als voorzitter van de Permanente 
Programmacommissie (PPC) Den Haag. De PPC voorziet in de sociaal-liberale gedachtevorming 
van de afdeling en ontwikkelt visies op actuele thema’s. Zo heeft de PPC onder andere een visie 
op het Haagse armoedebeleid, de inclusieve stad en de toekomst van Den Haag in 2030 
geschreven. Als voorzitter van de PPC ben ik ook lid van de verkiezingsprogrammacommissie van 
D66 Den Haag en heb ik meegeschreven aan het verkiezingsprogramma voor de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik was erg blij om te zien dat het werk van de PPC een nuttige basis 
vormde voor dit proces.  
 
Ik wil dat we in Den Haag de uitdagingen van de toekomst met positiviteit en enthousiasme te lijf 
gaan. Er is zoveel mogelijk als we dit samen doen met de stad: met burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. We moeten ambitie tonen in wat we willen bereiken: zoals kansen 
creëren voor iedereen in onze stad en een duurzaam Den Haag in 2030.   
D66 is bij uitstek de partij om dit positieve en ambitieuze geluid te laten horen. Ik stel mij 
kandidaat voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen om deze doelen met een sterke en 
eensgezinde fractie te realiseren. 

 

Danielle Brouwer 

 



Saskia Bruines 
Graag ben ik beschikbaar voor een wethouderschap in de 
volgende periode; mijn betrokkenheid bij Den Haag en D66 maak 
ik graag kenbaar door mijn naam te verbinden aan de nieuwe lijst 
voor D66 en Den Haag. 

 

Susanne Dallinga  
Ik wil graag als lijstduwer/lijstvulling op de kandidatenlijst komen te 
staan. Ik zal tijdens de campagne mijn uiterste best doen om mijzelf, 
mijn mede-kandidaten en D66 Den Haag zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen. 

 

Marieke van Doorn 
Ik kies voor Den Haag! Na Brussel, Amsterdam, Rabat en Brabant heb ik 
sinds 15 jaar mijn thuis gevonden in die mooie stad achter de duinen, 
internationale stad van vrede en recht. Dagelijks fiets en rijd ik met de 
auto van het Zeeheldenkwartier, waar mijn man en ik met onze twee 
kinderen wonen, door de Schilderswijk of via Transvaal naar Vrederust, 
om ons zoontje naar school te brengen. Het verschil tussen déze wijken 
en waar ik woon, is opvallend: steen regeert en waar wel groen is, lijkt 
het slechter onderhouden dan in het Zeeheldenkwartier. Bij mij in de 
buurt domineert de auto minder en is het OV-netwerk fijnmaziger. 
Betere OV-verbindingen maakt aansluiting bij de rest van de stad 
letterlijk én figuurlijk mogelijk. Goede trottoirs en veilige fietspaden zorgen voor meer mobiliteit. 
Daar kom je achter als je vaak op pad bent met kinderen of mensen die slecht ter been zijn, sinds 
de kinderen voor mij persoonlijk van belang. Voor betere verbinding en mobiliteit in Den Haag wil 
ik me inzetten. Daarom hebben we als D66-Werkgroep Verkeer & Vervoer een Mobiliteitsvisie 
geschreven met plannen om de mobiliteit van alle Hagenaars te vergroten. Omdat het niet zou 
moeten uitmaken in welke wijk van Den Haag je geboren wordt, iedereen verdient dezelfde 
kansen. Als zelfstandig ondernemer lobby ik bij nationale en Europese politiek voor o.a. 
ondernemers die méér regels van de overheid willen om de transitie naar de nieuwe, duurzame 
economie te versnellen. Deze klus heeft mijn kennis van duurzaamheids-initiatieven en de rol die 
overheid en ondernemers daarbij kunnen spelen vergroot. Ik ondersteun daarom van harte dat 
D66 zich in Den Haag inzet voor het omvormen van de lokale economie. Van een ambtenarenstad, 
richting innovatieve economie, ook daar wil ik me samen met alle georganiseerde en individuele 
Hagenaars sterk voor maken! 

 



Andrew van Esch 
Het klinkt wat Rotterdams, maar hier komt het op neer: “Geen 
woorden maar daden”. Jarenlang heb ik vanaf de zijlijn de 
politiek in de meest brede zin gevolgd. Internationaal, nationaal, 
regionaal en lokaal. Veel meningen gedeeld, zowel in gesprek als 
via de social media. Altijd heeft het publieke debat en de 
publieke zaak me geïnteresseerd en ook altijd heeft het op enige 
manier onderdeel uitgemaakt van mijn professionele leven. Hoe 
liberaal ik ook ben, zonder een sociaal opererende overheid kan 
onze samenleving geen samen-leving zijn. D66 heb ik vanaf mijn 
eerste stemrecht gesteund. Na jaren in Den Haag gewerkt te 
hebben in de diverse banen en vele bestuursfuncties, wil ik nu de daad bij het woord voegen: ik 
hoop me namens D66 te kunnen kandideren voor een zetel in de gemeenteraad van Den Haag. 
Dan kan ik meehelpen vanuit de lokale democratie om ons Den Haag, de stad waar ik geboren ben 
en waar ik meer dan 30 jaar heb gewerkt en gewoond, mooier, sterker, saamhoriger, 
internationaler en gezonder te maken. Met heel veel liefde en inzet wil ik alles wat ik tot nu toe 
geleerd en ervaren heb inzetten voor mijn stad en mijn partij. En daar heb ik ongelooflijk veel zin 
in. 

 

Anno Fekkes 

 Bovenal democraat!  
• Senior op de D66 Den Haag kandidatenlijst: betrokken, creatief, met 
duurzaamheid in het dna, geëngageerd, ondernemend, positief ingesteld, 
resultaat gericht en altijd verbindend. Verbonden met deze geweldige stad 
waar ik sinds 1977 al 40 jaar woon! Ik zie het als een bijzondere uitdaging 
om als toekomstig raadslid veel tijd vrij te maken om een substantiële 
bijdrage te leveren aan D66 en mijn stad.  
• Cultureel ondernemer met ruime ervaring binnen het HBO -kunst-
onderwijs. Mede om die reden actief lid van de Haagse Werkgroep Cultuur 
en voormalig lid van de Werkgroep Onderwijs.  
De afgelopen anderhalf jaar heb ik me met succes ingezet als hoofd van D66 wijkcoördinatie in 
Den Haag en me sterk gemaakt voor de vorming en uitbreiding van wijkcoördinatieteams op wijk- 
en stadsdeel niveau. Mede daarom lid van het Campagne Kern Team, verantwoordelijk om van de 
campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een groot succes te maken en de 
doelstelling van 10 gemeenteraadszetels te halen. Met twee vingers in de neus gaat ons dat niet 
lukken. We zullen alles uit de kast moeten halen en kunnen daarbij ieders hulp zeer goed 
gebruiken!  
• Meer weten?: stuur mij een bericht: annofekkes@d66denhaag.nl of bezoek mijn Facebook 
pagina ‘Innovatie en creatie in Den Haag’ 

 



Erik Juliaan van der Gaag 
Mijn belangrijkste drijfveer is verschil kunnen maken in de maatschappij. Ik 
wil werken aan een betere samenleving. Mijn streven is dat Den Haag 
continu blijft verbeteren en blijft anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen.  
 
Ik wil een toekomst waarin veel groepen kunnen samenleven en om elkaar 
geven. Ik verbind mensen met elkaar door eerst te luisteren en daarna aan 
elkaar te koppelen, zodat wij samen sterker staan. Wij zijn Den Haag, of je 
nu komt uit het veen of het zand, Scheveningen, Laak, Delft, Suriname, 
China  of Syrië. Ik wil strijden voor gelijke kansen voor iedereen in Den 
Haag. 
 
In Den Haag moeten we steviger op duurzame en bestendige oplossingen inzetten dan nu het 
geval is. Er zijn veel initiatieven in Den Haag, ik breng deze graag met elkaar in verbinding om van 
elkaar te leren en samen verder te kunnen dan alleen. In Den Haag moet afval geen afval meer 
zijn en groen en OV meer ruimte krijgen. 
 
Ik wil een toekomst van veilige digitalisering en techniek en een betere toepassing en kennis van 
cybersecurity, op weg naar een smart city. Ik wil een stad die werkt voor en met bewoners. 
Hagenaars en Hagenezen hebben recht op een mooi leven in deze mooie stad waar je in alle 
vrijheid jezelf bent. 
 
 
De rol van gemeenteraadslid sluit goed aan op mijn vaardigheden en ervaring.  
 
Ervaring met: 
• werken met en voor diverse doelgroepen / culturen 
• Nationaal en internationaal 
• Succesvolle veranderprojecten met focus op draagvlak en stakeholdermanagement 
Ik: 
• ben geïnteresseerd in wat mensen drijft 
• luister graag 
• ben nieuwsgierig 
• benaderbaar 
• ben een teamplayer met focus op ontwikkeling 
• verdiep me in dossiers 
• heb een drive voor verbetering 
• pas Lean en Prince2 methoden toe 
• anticipeer op trends, voor aanpassingen van beleid of een project 
 
Ik hoop en verwacht dat de rol van Gemeenteraadslid mijn leven verder verrijkt. 

 



Joris Geeven 
Als Brabander en Bourgondiër ben ik sinds mijn verhuizing naar 
Den Haag in 2003 steeds meer van de stad gaan houden. Het 
woonklimaat in de stad, het culturele en het culinaire aanbod is 
sindsdien trouwens ook wel verbeterd. Daarmee is Den Haag 
aantrekkelijker geworden, bijvoorbeeld voor expats, studenten 
en toeristen. Maar de stad is nog lang niet af. Den Haag kent nog 
steeds een hoge mate van segregatie. Meer nog misschien dan 
andere grote Nederlandse steden. Hagenaars of Hagenezen 
verkeren vaak maar in een beperkt deel van de stad. Grote delen 
blijven onbekend.  
 
Als diplomaat ben ik in staat om deze verschillende perspectieven met elkaar te verbinden. Om 
mensen met elkaar te verbinden en als makelaar te zorgen dat goede ideeën op het juiste 
moment worden omgezet in concrete beleidsinitiatieven.   
 
Als raadslid zie ik mezelf als politieke ondernemer risico nemen, voorstellen doen en activiteiten 
ondernemen om meerwaarde te creëren voor de stad en voor D66. Stevig, zelfstandig, 
overtuigend en met gevoel voor verhouding en gewicht, want daarvoor breng ik genoeg 
levenservaring mee.  
 
Ik hoop u hiermee nieuwsgierig genoeg te hebben gemaakt het gesprek met mij aan te gaan.  

 

Dennis Groenewold 
Den Haag is mijn stad. Ik woon er al mijn hele leven en ik hou van de 
mensen, de cultuur, de historie en van de gebouwen. De afgelopen jaren 
heb ik als fractievertegenwoordiger en als plaatsvervangend raadslid mogen 
ervaren wat een eer het is om deel te mogen nemen aan het besturen van 
de stad. Daarom zou ik dit graag na maart 2018 voortzetten als raadslid 
voor D66. 
 
Mijn grootste kracht is het contact leggen en samenwerken met andere 
partijen, zoals met andere politieke partijen, belangenorganisaties en de 
inwoners van Den Haag. Voor mij is hierbij altijd het uitgangspunt om tot 
een oplossing te komen die voor iedereen acceptabel is en die op draagvlak kan rekenen. 
Uiteraard is hierbij het sociaal-liberale gedachtegoed mijn uitgangspunt. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het Haagse klimaatpact dat ik samen met vertegenwoordigers van andere partijen heb 
opgesteld.  
 
De komende jaren liggen er veel uitdagingen voor ons. Hoe komen we van een toch wel 
gesegregeerde stad van zand en veen tot een inclusieve stad? En hoe verduurzamen we onze 
manier van leven zodat ook de generaties na ons ook nog van de aarde kunnen genieten? Vooral 
met dat laatste punt heb ik mij veel beziggehouden. Ik zou mij graag de komende raadsperiode in 
willen zetten voor een stad waar de eerste stappen worden gezet om van het gas af te gaan. Waar 
de huizen worden verwarmd door de warmte die volop onder de Haagse grond aanwezig is of 
door restwarmte van industriële processen. Ook de ontwikkelingen van het verkeer in Den Haag 
zijn erg interessant. De openbare ruimte is schaars. Autobezit zal daarom moeten afnemen om de 
stad levendig te houden. Dit kan alleen door meer mensen voor de fiets en het openbaar vervoer 
te laten kiezen en door autodelen verder te blijven stimuleren. 

 



Marjolijn Hazebroek  
Al vanaf 1967 ben ik lid met een onderbreking door verblijf in Dar-es-
Salaam, Tanzania. Bij terugkeer in 1974 was D66 in Overijssel  marginaal. In 
1976 vol enthousiasme in Nijmegen handtekeningen opgehaald op verzoek 
Jan Terlouw. Mee geëvolueerd met de maatschappelijke ontwikkelingen 
van D66. Van nadruk op cultuur en democratische vernieuwing, naar 
behoud en bescherming van de Aarde nu helemaal actueel naar sociaal 
liberale economie en circulaire economie. Bij politieke keuzes denk ik altijd 
na op basis van welke D66 waarden ik die keuze maak en vertel dat ook. 
Ben benieuwd naar het werken in een Raad van een grote gemeente. Ik 
verwacht meer complexiteit en dat vind ik boeiend. 

 

 
 

 
 

Piter de Jong 
Na 18 jaar in China te hebben gewoond en 25 jaar in het bankwezen te 
hebben gewerkt ben ik vorig jaar, met mijn familie, verhuisd naar mijn 
oude woonplaats, Den Haag (Scheveningen), waar ik ben opgegroeid. 
 
In mijn rol als voorzitter van de "European Chamber of Commerce" in 
Shanghai heb ik de Chinese nationale politiek en de Europese politiek 
van dicht bij leren kennen en de noodzaak van nauwere Europese 
samenwerking ingezien. Vanuit dit enthousiasme was ik mede oprichter 
in 2012 van de inmiddels weer ter ziele gegane "European Federalist 
Party" in Nederland. Door mijn ervaringen in het buitenland ben ik mij 
zeer bewust geworden van het belang van "kansen gelijkheid", ook voor Nederland en Den Haag. 
Ik wil graag weer politiek actief worden door mij in te zetten voor D66 in Den Haag. 
 
Vanwege mijn Part-Time PhD studie, die ik volgend jaar hoop af te ronden, beschik ik nog niet 
over de tijd die eventueel nodig is om goed als raadslid te kunnen functioneren. Vandaar mijn 
voorkeur voor een niet verkiesbare plaats, als basis om actiever te worden binnen D66. 

 



Fatma Koser Kaya 
 

 

Ian Koster  
Ik ben 23 jaar en een jaar geleden van Zoetermeer naar Den Haag verhuisd. 
Ik woon nu erg prettig in de wijk Escamp samen met mijn vriendin en een 
kat. Nu ik een beetje ben geland in deze mooie stad, beginnen mijn handen 
te jeuken. Ik was in mijn oude woonplaats politiek actief en dat zou ik in Den 
Haag ook graag weer worden!  
 
In Zoetermeer heb ik op de lijst gestaan voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ik stond helaas niet hoog genoeg om 
in de raad te komen, maar dat heeft mij niet belemmerd om een bijdrage te 
leveren aan de lokale fractie. Ik ben namelijk actief geworden als 
fractiemedewerker. Naast de administratieve ondersteuning die ik de fractie heb geboden, kon ik 
het niet laten om ook inhoudelijke zaken op te pakken. Ik heb de volgende onderwerpen door de 
raad gekregen: trouwambtenaar (BABS) voor één dag en de groene golf ambtenaar.  
 
De BABS voor één dag houdt in dat bruidsparen voortaan een familielid of vriend mogen uitkiezen 
om hun huwelijk te laten voltrekken. Deze BABS (tijdelijke trouwambtenaar) wordt ook beëdigd 
door de rechtbank. In Rotterdam kon het ook, dus ik dacht waarom dan ook niet in Zoetermeer? 
En het past geweldig bij het gedachtengoed van D66. De vrijheid voor inwoners om ook hun 
mooiste dag zelf vorm te kunnen geven. Bij de trouwsessie is altijd een gemeentelijke 
trouwambtenaar aanwezig die erop toeziet dat alles die dag volgens de juiste ceremonie verloopt. 
Ook wel een rustgevend idee voor de bruidsparen die ook graag willen dat alles juist op hun 
mooiste dag goed verloopt. 
 
Kortom, ik ben een jonge ambitieuze jongen met een echt D66 hart. Ik vind keuzevrijheid en 
verantwoordelijkheid nemen erg belangrijk. Ik wil mij graag inzetten voor D66 en daarom wil ik in 
2018 weer gemeentelijk actief worden. 

 

Carsten de Koning 
Ben maatschappelijk actief, wil het sociaal liberale gedachtegoed 
verder helpen. 

 



Simone Kramer  
Mijn naam is Simone Kramer en ik werk nu vier jaar als 
beleidsmedewerker bij Binnenlandse Zaken. Na Route66 kriebelt 
inmiddels ook de politieke ambitie, en in het bijzonder hier in Den Haag. 
We leven in zo’n mooie stad, en dat moeten we zien vast te houden! Ik 
wil me als raadslid daarom hard maken voor een toekomstbestendig 
Den Haag. 
 
Ook dit jaar heb ik weer vol overgave D66 gestemd. Ik ben ontzettend 
blij dat D66 zowel landelijk als lokaal kiest voor het positieve verhaal. 
Gelijke kansen, eigen zeggenschap en steun waar nodig – dan halen 
mensen het beste uit zichzelf.  
 
In mijn werk heb geleerd dat de plek waar je woont een deel van je identiteit bepaalt. Het is de 
plek waar je thuiskomt. Het is ook de plek waarop je het meest invloed kan hebben. Door te 
stemmen, maar ook door met de buurt een feest te geven of door naar die ene leuke winkel te 
gaan, kun je jouw directe omgeving naar je hand zetten.  
 
Een groep mensen heeft het gevoel juist geen invloed te hebben. Dat zaken voor hen worden 
besloten, dat ze niet meer thuis zijn. Die zorgen wil ik serieus nemen. Ik geloof dat eigen 
zeggenschap niet moet worden opgelegd, maar dat je de kans moet krijgen die te pakken. Lukt 
dat niet, moet de overheid helpen. Dat zorgt ervoor dat mensen zich sterk voelen en trots zijn, 
zowel op zichzelf als om Hagenaar te zijn.  
 
Ik besef me dat dit geen harde beleidsdoelen zijn. Die zullen ongetwijfeld in het 
verkiezingsprogramma staan en daar wil ik helemaal voor gaan. Het is wel de insteek waar vanuit 
ik als raadslid vraagstukken benader. Ik geloof dat we met ruimte voor kansen en hulp waar nodig 
onze mooie stad echt toekomstbestendig kunnen maken! 

 

Vinesh Lalta 
Beste partijgenoot, 
 
Ik heb mij gemeld als kandidaat-raadslid, omdat ik denk op 
verschillende manieren de nieuwe fractie te kunnen versterken 
en het voor mij een voorrecht zou zijn, om op deze manier een 
bijdrage aan onze mooie stad te kunnen leveren. 
 
Gedeelde visie 
Opgegroeid in de krachtwijken van Den Haag als kind van een 
alleenstaande bijstandsmoeder van allochtone afkomst, weet ik 
hoe belangrijk de visie van D66 is. Een visie waarbij iedereen meetelt en een eerlijke kans krijgt 
om iets van zijn of haar leven te maken. Door te zorgen voor goed onderwijs en goed werk ben ik 
hiertoe in staat gesteld. Als raadslid zal ik deze visie altijd zo breed mogelijk uitdragen. 
 
Maatschappelijk betrokken 
Ik heb mij altijd ingezet voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van mijn buurt. Of het nu 
ging om het laten verfraaien van plantenvakken, het plaatsen van verwijsborden of het oprichten 
van een WhatsApp-groep. Als lid van een buurtcommissie en bestuurslid van het wijkplatform 
Morgenstond sta ik in direct contact met de stad en zullen deze ervaringen mij helpen een goede 
raadslid te zijn. 
 



 
Financiële achtergrond 
Inmiddels werk ik bijna 8 jaar bij de gemeente Den Haag, waardoor ik bekend ben met de soms 
complexe producten die de raad worden aangeboden. 
 
Bekend met de partij en de functie 
Ik ben actief als penningmeester van D66 Zuid-Holland en heb ter voorbereiding deelgenomen 
aan de Masterclass gemeenteraadspolitiek. Eerder heb ik ook aan een vergelijkbare leergang 
deelgenomen, ben regelmatig mee op werkbezoek geweest en heb talloze raadsvergaderingen 
bijgewoond. Hierdoor meen ik een goed beeld te hebben van wat het raadslidmaatschap inhoudt. 
 
“Jong” 
Met mijn 33 jaar hoop ik niet alleen makkelijk aanspreekbaar voor ook de jongeren te zijn, maar 
ook een geluid te laten horen uit het in onze partij ondervertegenwoordigd stadsdeel Escamp. 

 

Isolde van Liefland 
Ik heb Den Haag leren kennen als een stad waar het prachtig wonen, 
werken en verblijven is. Het is een stad vol mensen met talenten, 
ambities en hart voor elkaar. Een mooie prettige stad. Het is tegelijkertijd 
een stad vol tegenstellingen en kansenongelijkheid. Als schooldirecteur in 
de Schilderswijk en Transvaal werk ik aan verbinding van positieve 
krachten in de wijk en daarmee het creëren van kansen voor kinderen. Ik 
geloof in het werken vanuit eigen kracht van mensen en het samen 
bouwen aan een constructieve, tolerante samenleving vanuit talent en 
diversiteit.  
Ik geloof dat we vanuit een open blik, oprechte interesse en respect voor 
elkaar dingen voor elkaar kunnen krijgen en de kloof tussen bevolkingsgroepen en wijken kunnen 
verkleinen. Zo kunnen we de neerslag vanuit de mondiale problematiek van onder andere 
radicalisering in onze stad een tegenwicht bieden. Onderwijs en participatie zijn hierbij voor mij 
sleutelwoorden. 
In de stad moeten we op zoek naar een gemeenschappelijk kader voor burgerschap. Hier speelt 
voor mij artikel 1 van de grondwet een centrale rol. Vanuit deze gedachte kan iedereen zich 
ontwikkelen tot individu en wordt eigenheid en diversiteit vanuit geloof, ras of geaardheid 
gerespecteerd.  
Daarnaast denk ik dat Den Haag door zijn diversiteit, talent en beschikbaarheid van intellectueel 
kapitaal, voorop kan lopen in vooruitstrevende oplossingen voor complexe milieuproblematiek.  

 

Anne-Lotte Masson  
Onderwijs heb ik altijd erg belangrijk en interessant gevonden. Maar sinds ik 
zelf moeder ben van een dochtertje, lijkt het wel of ik Den Haag met andere 
ogen zie. Tijdens de vele wandelingen die je met een baby nu eenmaal 
maakt, heb ik het stadsdeel waar ik sinds februari woon goed verkend. 
Rondwandelend door Escamp, in het winkelcentrum Leyweg en door de 
straatjes eromheen, realiseerde ik me hoe ontzettend dolblij ik mag zijn met 
alles wat ik mijn dochter kan bieden. Er zijn heel veel kinderen die 
opgroeiend niet dezelfde kansen krijgen. Dat raakt me. Ik ben ervan 
overtuigd dat onderwijs een middel is om kansengelijkheid te bevorderen. 
Om dat te kunnen bereiken moeten scholen in de eerste plaats een fijne, 
veilige omgeving zijn voor kinderen. Ik vind het dan ook een heel mooi initiatief om ieder jaar een 
conciërge in het zonnetje te zetten.  



D66 is dé onderwijspartij. Dat is waarom ik lid werd en dat is ook waarom ik graag wil dat D66 
sterk vertegenwoordigd is in de Haagse gemeenteraad, zodat D66 zich krachtig kan inzetten voor 
goed onderwijs in héél Den Haag. 
In de wijk waar ik woon is voor D66 denk ik veel te winnen. Rond de Leyweg werd bij de laatste 
Tweede Kamer verkiezingen veel PVV gestemd en in de buurt waar ik woon was de VVD de grote 
winnaar. Dat kan beter. Ik denk dat het helpt als er mensen uit de wijk op de lijst staan, ook al is 
het op een niet-verkiesbare plek. Als ik door een plek op de lijst kan bijdragen aan de 
zichtbaarheid van D66 in mijn buurt en stadsdeel, dan doe ik dat graag! 
  

 

Vital Moors   
Ik stel mij kandidaat voor de lijst van D66 bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 2018, indien ik daarmee een bijdrage kan 
leveren aan een evenwichtige (vrouw/man, allochtoon/autochtoon 
(hoewel ik eigenlijk geen van beide ben aangezien ik een tot 
Nederlander genaturaliseerde Belg ben) spreiding over de wijken van de 
stad, jong/oud) en sterke D66-verkiezingslijst (bekwame en betrokken 
D66-ers). Indien D66 Den Haag vindt dat ik daaraan een bijdrage kan 
leveren, zal ik een campagne voeren die zich voornamelijk richt op 
Haagse Hout (Mariahoeve en Marlot en in iets minder mate 
Benoordenhout en Bezuidenhout). In Mariahoeve is nog potentie voor 
D66 en die wil ik mobiliseren. De plaats op de lijst is daarom voor mij van onderschikt belang.  
Indien ik word verkozen, wil ik me inzetten in de  gemeenteraadsfractie van D66 met alle kennis 
en vaardigheden die ik heb. Mijn prioriteit is dat we in Den Haag een zo goed mogelijk resultaat 
behalen en een stevige D66 fractie in de gemeenteraad hebben, die professioneel werkt in 
dialoog met de D66-leden en de burgers en actief communiceert. 

 

Nicole Olvers 
Ik stel me kandidaat, omdat ik: 
• politiek boeiend vind; 
• het raadslidmaatschap niet zie als doel, maar als middel: een 
              trede hoger op de ladder van mogelijkheden; 
• niet belangrijk wil zijn, maar belangrijke dingen wil doen; 
• niet alleen wil toekijken, maar wil bijdragen en betrokkenheid,  
               kritisch kijken en denken wil omzetten naar daadkracht:  
               problemen oplossen, Haagse (beleids)zaken verbeteren waar  
               nodig. Voor de inwoners, de stad en de toekomst. 
• geloof in de kracht van kleine successen; 
• kan en wil bijdragen aan de vertaalslag van D66-gedachtegoed (ook en juist) naar  
               inwoners die misschien niet per definitie voor D66 zouden kiezen; 
• vanuit mijn netwerk, onderwijswerk, inzet voor een bewonersorganisatie en door wonen  
               in Loosduinen genoeg input krijg over problemen waarbij ik denk dat een ‘typische’ D66- 
               oplossing mogelijk moet zijn; 
• het D66-mensbeeld en de benadering van mens en maatschappij al heel lang  
               vanzelfsprekend vind en het tijd is om dat nog meer uit te gaan dragen; 
• steeds zie dat luisteren naar, praten en meedenken met (buurt)bewoners en leerlingen 
               over wat hen bezighoudt de afstand tussen politiek, beleid en hen verkleint; 
• geloof in de verantwoordelijkheid van de (individuele) burger en niet klakkeloos accepteer 
              dat het systeem de baas is, ongeacht welk systeem; 
• vind dat alle Haagse jongeren (nog) meer aandacht en politieke inzet op elk terrein  



               verdienen, want zij zijn de sleutel voor de toekomst, voor een leefbaar, sociaal en gezond 
               Den Haag in de toekomst – terwijl ik nu vaak en vooral ouderen hoor en zie die veel  
               (conservatieve) focus ‘claimen’ - ten koste van jongeren en vernieuwing;  
• een hekel heb aan paarse krokodillen; 
• denk dat in Loosduinen nog veel werk aan de winkel is; 
• erin geslaagd ben om op kleine schaal iets te kunnen betekenen voor de buurt en voor  
              een aantal buurtbewoners. Daar word ik blij van en het smaakt vooral naar meer.   

 

Juliet van Oudenhoven  
 
 

 

Birgül Özmen  
Beste Leden,  
Met veel plezier heb ik de afgelopen periode als Raadslid D66 
vertegenwoordigd. Waar ik het meest trots op ben is dat we na 
de vluchtelingencrisis ook in Den Haag opvang voor 
statushouders hebben geregeld.   
Als Raadslid heb ik veel tijd geïnvesteerd in een breed netwerk 
van mensen in de stad. Ik ben ook inhoudelijk enorm gegroeid. 
Je komt als Raadslid vaak voor hete vuren te staan. Als Voorzitter 
van de Raadscommissie Bestuur heb ik pittige debatten in goede 
banen geleid. In Escamp heb ik samen met een aantal andere 
actieve leden een mooi team opgezet en geïnvesteerd in onze zichtbaarheid, waardoor we de 
vorige TK verkiezingen met een flink percentage zijn gegroeid in dat stadsdeel.  
Maar ik ben nog niet klaar. Den Haag heeft nog voldoende uitdagingen waar we als D66 een 
oplossing voor moeten bieden. De groeiende tweedeling in de stad en de groeiende onderkant 
van de arbeidsmarkt zijn zaken waar ik me zorgen om maak. Ik geloof sterk in de boodschap die 
D66 verkondigt: investeer via onderwijs in de toekomst van nieuwe generaties. Ik ben er zelf het 
levende voorbeeld van als dochter van migranten die via school en werk haar plek heeft 
verworven in Nederland.  
In 2014 werden we voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij van Den Haag. Om deze 
strijd in maart opnieuw te winnen hebben we een breed palet aan talenten nodig om onze partij 
nog sterker en zichtbaarder te maken. Ik ben van mening dat mijn ervaring op portefeuilles, mijn 
netwerk en draagvlak in de stad en mijn energie en persoonlijkheid hier een nuttige bijdrage aan 
kunnen leveren.  
Graag vraag ik jullie het vertrouwen om de volgende periode opnieuw de Raad in te mogen 
namens onze partij.  
Hartelijke groet,  
Birgül Özmen 

 



Stefan Pack  
Den Haag, prachtige stad. Een jaar geleden kwam ik hier wonen, 
na Leiden en Brussel. Ik voel me hier thuis. Er is veel te 
verkennen en te verfijnen.  
 
Met jullie wil ik me voor onze omgeving en buren inzetten. Op 
veel manieren, maar in het bijzonder zie ik een nuttige bijdrage 
op de volgende thema’s.  
 
• Innovatieve stad waar startups tot multinationals   worden 
gestimuleerd om creatief te ondernemen. Innovatie verrijkt 
onszelf, van de slimme en duurzame inrichting van de leefomgeving tot economisch waardevolle 
allianties voor ondernemerschap en technologie.  
 
• Kennisstad waar onderwijs, scholieren, studenten en jongeren op een goede manier de ruimte 
wordt gegeven. Iedereen mag geprikkeld worden door een stimulerende omgeving, voor de 
ontwikkeling van zichzelf en de stad.    
 
• Internationale stad van vrede en recht. We hebben een internationale reputatie. Die claim wil ik 
in de praktijk ondersteunen en waarmaken. Ook voor Den Haag als resilient city en The Hague 
Security Delta is kennisoverdracht en een langetermijnvisie nodig. Zowel binnen als buiten Den 
Haag.  
   
Waarom deze thema’s?  Iets over mijn achtergrond.  
 
• In het Europees Parlement ondersteunde ik onze D66-delegatie en heb ik politieke ervaring 
opgedaan. Ik heb me gespecialiseerd op de onderwerpen digitale innovatie, technologie en 
telecom, internationale handel en mensenrechten.  
 
• Als alumnus van de Universiteit Leiden, Raadslid van het Leids Universiteits Fonds en via andere 
lijnen in de academische wereld heb ik waardevolle kennis opgebouwd om een mooie brug te 
slaan voor het ontwikkelen van de kennisstad Den Haag. Dat past ook in een bredere blik op 
jongeren in onze stad.  
 
• Momenteel adviseer ik verschillende, steeds zeer innovatieve bedrijven over hun strategie in de 
buitenwereld. Hierbij opereer ik in de politieke, ambtelijke en journalistieke arena’s. De kern van 
mijn werk, het bevorderen van bedrijvigheid en innovatie, wil ik toepassen in en voor Den Haag.   
 
Maak kennis via www.stefanpack.nl/d66 

 

Josien Piek  
Na ruim 25 jaar in de internationale financiële sector werkzaam 
te zijn geweest, wil ik mij nu inzetten voor mijn stad Den Haag. Ik 
hoop dat ik kan bijdragen aan de ecologische transitie en aan de 
goede verstandhouding tussen de mensen en de groepen in Den 
Haag. 



 


