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B. (Bas) van Leeuwen
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geslacht
Geb. datum
Geb. plaats
E-mail

Van Leeuwen
Bas
B.
Man
8-6-1982
Haarlem
D66@basvanleeuwen.nl

Beroep of maatschappelijke functie
Waarnemend hoofd Strategie & Beleid, Wonen, gemeente Amsterdam (t/m 8-9-2017)
Senior bestuursadviseur, gemeente Amsterdam
Huidige functie binnen of namens D66
Sinds 19-3-2014
Gemeenteraadslid D66 Haarlem
sinds10-11-2014 Vicefractievoorzitter D66 Haarlem
Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2012/2013
Lid Verkiezingsprogrammacommissie t.b.v. verkiezingsprogramma
gemeenteraadsverkiezingen 2014
Andere maatschappelijke functies
2009/2014
Voorzitter vereniging Scouting Hildebrand, Haarlem
2009/2014
Bestuurslid stichting Scouting Hildebrand, Haarlem
Voor welk beleidsonderdeel zou u voorkeur hebben?
Als woordvoerder en als raadscommissievoorzitter heb ik een brede ervaring op meerdere
beleidsonderdelen. Om als fractie het beste uit onszelf te halen bepaal graag samen met
andere fractieleden voor welke beleidsonderdelen ik mij in zal zetten.
Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de
daaropvolgende plaatsen op de lijst?
Ja
Bent u op dit moment lid van een vertegenwoordigend lichaam of geweest (eerste of tweede
kamer, staten, waterschap etc)? Zo ja welke en gedurende welke periode?
Sinds 2014 gemeenteraad van Haarlem
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Staat u op een kandidatenlijst van een ander vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan, partij en op welke plaats?
Nee
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nee
Toelichting.
Sinds mijn geboorte heb ik het voorrecht om in Haarlem te mogen wonen. In deze tijd heb ik
Haarlem en onze mede-Haarlemmers in alle facetten leren kennen. De afgelopen jaren zelfs
heel intensief als raadslid.
D66 is de partij met een goede toekomstgerichte visie op Haarlem. Door Haarlemmers aan te
spreken op hun eigen kracht kan Haarlem zich verder blijven ontwikkelen. Als lijsttrekker
wil ik hier graag een constructieve bijdrage aan leveren!
De afgelopen jaren heb ik een bijdrage mogen leveren aan tal van mooie initiatieven die zijn
voortgekomen uit onze visie op de stad. Zo opent zomer 2017 de Internationale School
Haarlem, hebben we weer drinkwatertappunten in de stad, is er een ontwerp gekomen voor
de Amsterdamse Vaart met draagvlak onder de buurtbewoners, krijgen bewonersinitiatieven
binnen een week een reactie over de slagingskans van hun initiatief, worden de
parkeerproblemen in Spaarndam West in 2018 opgelost met de aanleg van een parkeerplaats
en lijkt universitair onderwijs in onze Koepel slechts een kwestie van tijd.
Als lijsttrekker wil ik zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator zijn van het gesprek over
de toekomst van onze gemeente. Als grootste partij in de gemeenteraad zijn we dit verplicht
aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek over de toekomst binnen
onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad.
Ik ben heel benieuwd naar uw wensen voor en ideeën over onze gemeente. Daarom nodig ik
u van harte uit voor een van de huiskamergesprekken die ik de komende tijd organiseer. De
gesprekken vinden plaats op 21 & 31 mei en 7 & 14 juni om 20:00.
Aanmelden kan via D66@basvanleeuwen.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 06-18397361.
Voor vragen kunt u natuurlijk ook mailen of bellen of kijk op www.basvanleeuwen.nl.
Ik hoop dat u mij als uw lijsttrekker kiest.
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D.C. (Dilia) Leitner
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geslacht
Geb. datum
Geb. plaats
E-mail

Leitner
Dilia
D.C.
Vrouw
15-07-1973
Heemskerk
dilialeitner@gmail.com

Beroep of maatschappelijke functie
Senior Propositie Manager bij Zilveren Kruis
Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf 2015 Fractie-voorzitter D66 Haarlem
Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2015 -heden
Fractie-voorzitter gemeenteraadsfractie Haarlem
2010- 2015
Raadslid & vice- fractievoorzitter gemeenteraadsfractie Haarlem
2012
Nummer 40 op de kandidatenlijst 2e kamer verkiezingen.
2011-2014
Lid financiële commissie D66
2006- 2010
Schaduwraadslid Haarlem
2006
Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen Haarlem
2005
Campagneleider Referendum EU-grondwet Haarlem & D-cafe
Andere maatschappelijke functies
2013- heden
Senior Propositie Manager , Zilveren Kruis
2007-2012
Interim Marketing Manager, VODW marketing & strategie,
klanten als: ABN Amro, KPN, Aids Fonds & STOPAIDSNOW!,
Randstad, Telfort en Achmea.
1998-2006
Traineeship en diverse project – en lijn managementfuncties, VNU &
VNU World Directories
Voor welk beleidsonderdeel zou u voorkeur hebben?
Inspraak en participatie, financiën, onderwijs, WMO, bereikbaarheid, ruimtelijke
ontwikkeling. Ik sluit niets uit.
Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de
daaropvolgende plaatsen op de lijst?
Ja
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Bent u op dit moment lid van een vertegenwoordigend lichaam of geweest (eerste of tweede
kamer, staten, waterschap etc)? Zo ja welke en gedurende welke periode?
Nee
Staat u op een kandidatenlijst van een ander vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan, partij en op welke plaats?
Nvt
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nvt
Toelichting.
Lijsttrekker van D66 Haarlem? Natuurlijk neem ik die rol graag op me. Ik zit nu goed in mijn
rol als fractie- voorzitter. In goede en minder goede tijden sta ik er. Ik ben een constante
factor. Jullie kunnen weer op mij rekenen.
Mijn kwaliteiten wil ik inzetten om het leven van anderen te verbeteren en maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen. Met mijn politieke ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik nu
meer voor mensen kan betekenen dan toen ik net begon.
Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan bij mij hand in hand. Deze waarden kenmerken mij en
herken ik binnen D66. Daarom zet ik me al zo’n 12 jaar actief in voor D66 en de Haarlemse
politiek.
Ik wil mensen helpen zelf verantwoordelijkheid te nemen. Daarom heb ik onder andere het
initiatief genomen om een experiment te doen met het loten van Haarlemmers om advies te
geven over het bomenbeleid. Ik vind het belangrijk dat Haarlem goed luistert naar haar
inwoners. Het experiment is positief ontvangen door de deelnemers en ambtenaren. Daar wil
ik mee verder. Durf te experimenteren met nieuwe vormen van participatie.
Een goed politicus heeft moed en daadkracht. Moed en daadkracht om te handelen als de
omstandigheden erom vragen. Ik bezit die kwaliteiten. Trots ben ik erop dat ik, samen met
de fractie Haarlem beter heb kunnen maken en de stad bestuurbaar heb kunnen houden.
Nu wil ik me als ervaren politicus en marketeer met veel energie inzetten voor een goede
gemeenteraadscampagne zodat we wederom de grootste worden.
Samen kom je verder dan alleen. Samen met de fractie wil ik de werken aan een groene en
financieel gezonde stad, die in verbinding staat met haar inwoners.
Haarlem is de stad van mijn hart. Bij D66 voel ik me thuis. Graag wil ik jouw lijstrekker
zijn!
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J. (Jur) Botter
Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Geslacht
Geb. datum
Geb. plaats
E-mail

Botter
Jur
J.
Man
8-10-1964
Amsterdam
jurbotter@me.com

Beroep of maatschappelijke functie:
Wethouder te Haarlem
Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2014 - 2015
Wethouder te Bloemendaal
2010 - 2014
Wethouder te Heemstede
1990
voorzitter van de D66 deelafdeling Rivierenbuurt te Amsterdam.
1994 - 1996
deelraadslid van de deelgemeente Rivierenbuurt te Amsterdam
1996 - 1998
deelraadswethouder Rivierenbuurt met welzijnsbeleid, ouderen, jeugd,
sociaal beleid, kunt en cultuur en maatschappelijk werk
1998 - 2000
Deelraadslid van stadsdeel Zuider Amstel (Rivierenbuurt en
Buitenveldert samen) deze periode was ik fractievoorzitter. Gestopt
vanwege verhuizing naar Heemstede
1990 - 1996
Voor het International Democratic Ininitiative (IDI) (D66) trainingen
gegeven in Roemenië. OA over lokaal bestuur, Europa en Toerisme
2014 - 2016
Bestuurslid van de D66 thema afdeling Zorg en Welzijn
2012- heden
Bestuurslid Bestuurdersvereniging
Initiatiefnemer voor de oprichting van het D66 Alumninetwerk
Andere maatschappelijke functies
2007-2010
Projectleider lokaal Volksgezondheidsbeleid gemeente Haarlemmermeer
2005-2007
Manager Wonen, Welzijn en Zorg bij PRIMO nh.
2004-2005
Zelfstandig ondernemer
1990-2004
Rijksambtenaar bij diverse ministeries (O&W en VWS)
Voor welk beleidsonderdeel zou u voorkeur hebben?
Sociaal domein (Jeugd, Ouderen, Welzijn, Maatschappelijke Opvang), wonen, werken,
economische zaken, duurzaamheid en vastgoed
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Mocht u niet gekozen worden tot lijsttrekker, wilt u zich dan kandideren voor één van de
daaropvolgende plaatsen op de lijst?
Ja
Bent u op dit moment lid van een vertegenwoordigend lichaam of geweest (eerste of tweede
kamer, staten, waterschap etc)? Zo ja welke en gedurende welke periode?
Nee
Staat u op een kandidatenlijst van een ander vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk
vertegenwoordigend orgaan, partij en op welke plaats?
Nee
Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Zo ja, voor welke partij en welke functie?
Nee
Toelichting
Haarlem is de plek waar ik mij thuis voel. Waar ik graag ben en het is dé plek waar ik mij
namens D66 nog heel graag opnieuw voor wil inzetten. In de eerste plaats als lijsttrekker en
wanneer het mij gegund is, als wethouder. Ik ken Haarlem al meer dan 20 jaar van nabij. En
ook in bestuurlijk opzicht was Haarlem voor mij geen onbekende.
Inhoudelijke en regionale kennis van het sociale domein, kunst en cultuur, maar ook van
wonen, vastgoed en duurzaamheid, jeugd en economische zaken, het zijn allemaal
onderwerpen die in mijn portefeuilles zitten of hebben gezeten. Ook heb ik financiële kennis
en kennis van projectontwikkeling. Die kennis kan ik nu allemaal goed gebruiken als
lijsttrekker.
Het afgelopen jaar heb ik veel geïnvesteerd om Haarlem goed te leren kennen. Zo ben ik naar
veel organisaties en instellingen geweest, heb ik veel burgers gesproken en heb ik geprobeerd
zoveel mogelijk deel uit te maken van het culturele en maatschappelijke leven in Haarlem.
Daarbij heb ik tevens geprobeerd om politiek dichter bij de burger te brengen. Benaderbaar
te zijn op verschillende manieren en heb ik bijvoorbeeld een wethoudersspreekuur in buurten
geïnitieerd. Ook maak ik gebruik van Facebook en Twitter.
De uitdaging voor de komende periode is wat mij betreft om ervoor te zorgen dat iedereen op
een prettige manier kan blijven samenleven en wonen in Haarlem. Voor mij wil dat zeggen,
dat er voldoende woningen zijn en woonvormen om iedereen een plek te bieden. Dat het
achterstallig onderhoud in de publieke ruimte wordt aangepakt. Dat er in de openbare ruimte
aantrekkelijke ontmoetingsplekken zijn en dat we weer gaan investeren in cultuur, ook
amateurkunst. Dat er goede zorg is en ondersteuning voor diegenen die het nodig hebben.
Dat er een solide financieel beheer is waarbij wij proberen de schulden verder terug te
dringen.
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