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Advies van de lijstadviescommissie 
 
Advies aan de AAV van D66 Haarlem inzake de Lijstvolgorde voor de 
Gemeenteraadsverkiezing 2022 De Lijst Advies Commissie verzoekt het bestuur van de 
afdeling onderstaand lijstadvies ter kennis te brengen aan de Verkiezingscommissie en de 
leden van de afdeling :  
 
2. Misja de Groot  
3. An-Jes Oudshoorn  
4. Thessa van der Windt  
5. Joris Krouwels  
6. Bas van Leeuwen  
7. Ivo Leijten  
8. Ji Hee (Joy) de Valk  
9. Dimitry van den Berg 
10. Robin Zwemmer 
11. Maarten Koets 
12. Roel Kersbergen  
13. Duvan Couvée 
14. Steven Jonker  
15. Geertje Hollenberg  
16. Tom Daamen  
17. Zeki Köycü 
 
De Lijst Advies Commissie (LAC) van D66 Haarlem voor de kandidatenlijst 
Gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft in totaal 19 personen gesproken, waarvan zij 16 als 
kandidaten heeft opgenomen in de advieslijst. Drie personen konden om uiteenlopende 
formele redenen niet in de advieslijst worden opgenomen. De LAC heeft met alle 
lijstkandidaten tweemaal gesproken. De kandidaten hebben het ons niet gemakkelijk 
gemaakt : de afdeling mag zich gelukkig prijzen met zo’n grote verscheidenheid aan ervaring, 
talent, diversiteit en andere persoonlijke kwaliteiten die een kandidaat geschikt maken om 
op de lijst te staan. Tegelijkertijd stond de LAC hiermee voor een wel haast onmogelijke taak 
om een volgorde te bepalen. Wij menen daarin geslaagd te zijn conform onze opdracht, 
alhoewel wij ons ten volle realiseren dat dit niet voor alle kandidaten tot een gewenst 
resultaat heeft geleid. Kiezen is altijd moeilijk, maar wie politiek wil bedrijven ontkomt er 
niet aan soms geconfronteerd te worden met teleurstellingen.  
 
De LAC heeft bij de totstandkoming van haar advies de volgende elementen betrokken : 

- het profiel van kandidaten zoals vastgesteld door de AAV op 16 december 2020 
- het instellingsbesluit zoals vastgesteld door de AAV op 16 december 2020  
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In het instellingsbesluit staat onder meer met betrekking tot de opdracht aan de LAC :  
 
“De LAC heeft als opdracht het opstellen van een advies voor de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit doet de LAC aan de hand van een individuele volgorde. De 
LAC maakt hierbij een advies voor de plekken 2 tot en met 25. De LAC houdt rekening met 
een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. De LAC streeft naar een zo 
hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten. 
De LAC stelt vooraf heldere procedures op zodat de werkwijze een open en transparant 
proces betreft. De LAC houdt hierbij rekening met de gevoeligheden die bij dit proces komen 
kijken.”  
 
 
De Lijst Advies Commissie 
Anne-Floor Dekker 
Hans Klaassen 
Meryem Çimen, q.q. lijsttrekker 
Michael Lambrechtsen, voorzitter 
Mikel van Hoppe 
 
Haarlem, 19 oktober 2021. 
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Duvan Couvée 
22 oktober 1989 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Bankmedewerker, ondernemer, coach, barman 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

9/2020 Bestuur D66 Haarlem  

6/2020 Campagne team 

2/2021 Commissie Stads Ambasadeurs 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Geen 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Geen 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Geen voorkeur 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee, nooit! 
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Toelichting kandidaatstelling 

 
Beste leden van de Verkiezingscommissie, 
 
“Als je diep van binnen weet wat je waard bent en er helemaal voor gáát – je niet terugtrekt en niet 
opgeeft – dan zul je heel wat mensen verbazen.” 
 
Hierbij wil ik graag mijn kandidatuur bekendmaken voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 
Anderhalf jaar geleden ontdekte ik mijn politieke interesse, wat mijn leven positief heeft beïnvloed. 
Ik geloof dat mijn ambitie, leergierigheid en doorzettingsvermogen een meerwaarde kan zijn voor 
de partij. 
 
Haarlem is toe aan verandering, diversiteit en een nieuwe visie. Een stad waar inclusie de norm is 
en waar uitsluiting tot het verleden behoord. Ik wil mij hard maken om dit te realiseren en stel me 
daarom verkiesbaar voor D66. 
 
Alvast bedankt, 
 
Duvan Couvée 
    

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Geachte D66 leden, fractie en lijstadviescommisie, 
 
Het voelt als een eer om verkiesbaar te mogen zijn voor deze prachtige partij. Daar wil ik iedereen 
voor bedanken. Ik kijk er naar uit om mij de komende jaren verder te ontwikkelen binnen de partij 
en mijzelf nog meer zichtbaar te maken. 
 
Op naar de grootste partij van Haarlem. 
 
Duvan 
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Tom Daamen 
01-nov-1977 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Universitair Hoofddocent aan de TU Delft 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf Sep 2020 Lid VPC 

Vanaf April 2020 Lid landelijke themagroep Ruimte & Mobiliteit 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Vanaf April 2019 
tot Sep 2020 

Lid PPC 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Vanaf Maart 2020 Lid Raad van Advies Stadsmakersfonds 

 

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Ruimte/Wonen/Bouwen/Vastgoed/Economie/Mobiliteit 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 
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Toelichting kandidaatstelling 

Ik wil graag behulpzaam zijn naar de fractie op de bovengenoemde dossiers en leren hoe de lokale 
politiek werkt. Ook wil ik me inzetten om van D66 Haarlem een energieke, meer zichtbare lokale 
partij te maken; mensen enthousiaster proberen te maken voor de lokale democratie, met name 
door te laten zien dat je echt zaken voor elkaar kunt krijgen in Haarlem! In het taaie ruimtelijk 
domein is er wat dat betreft nog veel te doen en te winnen. Mijn netwerk in de Nederlandse 
ruimtelijke ordening kan wellicht van pas komen om Haarlemse belangen/plannen tot uitvoering te 
brengen. Mocht D66 straks een wethouder in dit domein leveren dan ondersteun ik hem/haar graag.  
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Misja de Groot 
04 december 1982 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Senior manager Unique - Gemeente Amsterdam  
Ik ben verantwoordelijk voor een team van 7 recruiters welke vacatures van de Gemeente Amsterdam 
en gelieerde partijen vervullen met door ons geworven medewerkers. 

Voorzitter Centrale Ondernemingsraad RGF Staffing 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

nov-2014 Gemeenteraadslid voor D66 Haarlem 

jul-2018 Vice-voorzitter Rekenkamercommissie Haarlem 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

2012-2014 Lid programmacommissie GRV 2014 

2020-2021 Lid programmacommissie GRV 2022 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Geen 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

De afgelopen 2 perioden ben ik voornamelijk actief geweest binnen het fysieke domein. Dat bevalt me 
goed, al sta ik er zeker voor open om de focus te verleggen naar het bestuurlijke en/of sociale domein. 
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Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Gemeenteraad van Haarlem 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

 

Toelichting kandidaatstelling 

Beste leden, 
 

Mijn naam is Misja de Groot, ik ben 38 jaar oud en ruim 7 jaar een van de D66 raadsleden in Haarlem. 
Ik woon in Schalkwijk, samen met mijn vrouw en 3 kinderen. In het dagelijks leven werk ik voor Unique 
en is de Gemeente Amsterdam mijn klant.  
 

Deze en de vorige periode ben ik voornamelijk actief op de fysieke domeinen. Als woordvoerder in de 
commissie Ontwikkeling houd ik mij bezig met dossiers op de domeinen Wonen, Vastgoed, Economie 
en Cultuur. Daarnaast ben ik deze periode vice-voorzitter van de Rekenkamer, een commissie die 
onderzoek doet naar de doelmatigheid en effectiviteit van gemeentelijk beleid. 
 

De komende periode zet ik mij graag opnieuw in als raadslid voor D66 Haarlem. Ik heb nog steeds veel 
plezier in het doorgronden van dossiers en het kritisch beoordelen van de door het college voorgelegde 
plannen. Ik haal veel voldoening uit het sturen op de inhoud en ken de weg in de zogenaamde 
wandelgangen. 
 

Ik heb geen ambitie om wethouder te worden, politiek houd ik graag een bijbaan. Alleen dan lukt het 
mij om veel verschillende dingen te doen. Die afwisseling van bezigheden en taken vind ik nog steeds 
essentieel om energiek nieuwe onderwerpen beet te pakken, het houd me scherp en nieuwsgierig. Ik 
sta er ook zeer open voor om de volgende periode andere domeinen op te pakken. 
 

Ik kijk uit naar een mooie campagne richting de verkiezingen in maart. Ik ben groot fan én veelvuldig 
deelnemer van het Clean Team, presenteerde al eens het maandnieuws en schrijf met regelmaat 
stukjes voor de social media en website.  
 

Voor een teamspeler mét ervaring ben ik jullie man!  
 

Hartelijke groet, 
Misja de Groot 
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Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Beste leden, 
 
Met een 2de plek op de advieslijst die de LAC mij toebedeeld heeft ben ik natuurlijk meer dan 
tevreden. Ik heb mij niet gemengd in de verkiezing van onze lijsttrekker en had daarmee een plek 
in de top 5 in gedachten. Er staat wat mij betreft een prachtige top 10, waarmee ik graag een 
intensieve en succesvolle campagne in wil gaan. Met het streven om in 2022 opnieuw de grootste 
partij van Haarlem te worden! 
 
Hartelijke groet, 
Misja de Groot 
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Geertje Hollenberg 
18-jul-1972 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Manager partnerschappen en programma’s bij Plan International, een grote internationale 
kinderrechten organisatie. Hier werk ik al bijna 10 jaar met heel veel plezier, en probeer zo mijn 
steentje bij te dragen aan een betere en meer rechtvaardige wereld. 
 
 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 
Januari 
2021 

Sinds begin 2021 ben ik actief als ‘ Stadsdeelambassadeur’ en sinds kort ben ik ‘ 
vliegende keep’ bij het campagne team om de ‘ focus op de wijk’  te versterken. 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

2012-2013 Toen ik nog in Amsterdam woonde, was ik actief bij de afdeling Amsterdam Zuid. 
Ik werkte mee aan een initiatief met wijkteams en bewoners om vervuiling tegen 
te gaan. 

 

Andere maatschappelijke functies: 

2012 tot heden Verkiezingswaarnemer voor de Europese Commissie. Ik zit in bestand van 
vrijwillige verkiezingswaarnemers die voor korte periodes worden uitgezonden 
om verkiezingen in het buitenland waar te nemen. Ik heb verkiezingen in Congo 
en Tanzania waargenomen. 

2014-2018 Bestuurslid bij Water voor de Masai, een organisatie die waterpompen op 
zonne- energie bouwt in Tanzania 
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Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen* 

• Nieuwe democratie 

• Duurzaamheid 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

 

Toelichting kandidaatstelling 

Ik ben een democraat in hart en nieren, en professioneel werk ik al meer dan 20 jaar vol overtuiging 
aan democratisering  in landen in ontwikkeling in Afrika en Azië. Toen ik zo’n tien jaar geleden lid 
werd van D66, richtte ik me eerst op de themagroep internationale samenwerking. Maar toen ik een 
paar jaar geleden in Haarlem kwam wonen, leek het me juist mooi om me in te zetten voor een 
sterke lokale democratie.  
 
Sinds begin dit jaar werk ik samen met andere D66 leden aan het ‘ Stadsdeel ambassadeurs’  
initiatief. Hiermee maken we D66 meer zichtbaar in de wijk, en gaan we in dialoog met buurtgenoten 
over issues die daar spelen. Als stadsdeel ambassadeur breng ik deze issues onder de aandacht van 
bijvoorbeeld de VPC, raadsleden of de wethouder. En we publiceren berichten over goede lokale 
initiatieven. Zo kunnen we laten zien dat D66 dicht bij de mensen in Haarlem staat. 
 
Ik zou graag meer stappen willen nemen in het kader van het nieuwe democratie programma, en 
inzetten op meer ruimte voor participatie, stimuleren van bewonersinitiatieven, en betere 
samenwerking met de wijkraden. 
 
Mijn ambitie is om als raadslid te werken en van D66 Haarlem een echte lokale partij te maken, 
waarin geluiden uit de wijken gehoord worden en waar we kijken naar lokale oplossingen. Een partij 
waarin progressieve Haarlemmers zich herkennen. En een partij die kiest voor een gezonde en 
toekomstbestendige stad. 
 
Omdat ik momenteel in een promotie proces zit op mijn werk, is het niet haalbaar voor mij om in de 
komende periode raadslid te zijn. Daarom stel ik mij beschikbaar voor een niet-verkiesbare plek op 
de lijst. Ook die niet-verkiesbare plek is voor mij belangrijk, omdat het kan helpen in mijn 
zichtbaarheid in de wijk. En de ervaring als kandidaat voor deze verkiezingen zal me helpen om in 
de toekomst wel een verkiesbare plek op de lijst te krijgen. 
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Steven Jonker 
11 februari 1985 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Ondernemer en oprichter/strategisch adviseur It’s Public (maatschappelijk adviesbureau) 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Geen 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

2017-2018 Deelnemer Route66 

2014-2018 Penningmeester in Bestuur D66 Amsterdam-Centrum 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Geen 

 

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Financiën, Economie, Duurzaamheid, Mobiliteit, maar ben generalist en ook enthousiast over 
andere domeinen 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 
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Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

 

Toelichting kandidaatstelling 

Ik ben Steven, 36 jaar oud en sinds 2010 lid van D66. Eerder was ik actief voor D66 in Amsterdam en 
landelijk. Inmiddels woon ik met mijn vriendin en twee kinderen sinds 2019 in Haarlem-Noord en 
zou ik graag bijdragen aan het nog beter maken van Haarlem!  
 
     Als strategisch adviseur heb ik veel projecten geleid voor de Gemeente Amsterdam, o.a. het 
doortrekken van de Noord/Zuid-lijn naar Schiphol/Hoofddorp, doelgroepenvervoer, 5G en corona-
impact op de arbeidsmarkt. Die kennis en ervaring zou ik graag inzetten om Haarlem financieel 
gezond te houden, de economie te laten bloeien en te investeren in duurzaamheid en mobiliteit. 
 
     Ik ben enthousiast om samen in de fractie aan de slag te gaan met de uitdagingen in Haarlem; 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid ga ik graag in gesprek om de waarom beter uit te 
leggen en Haarlemmers hierbij te betrekken. Ook denk ik dat we op een aantal punten sneller 
kunnen gaan en is uitvoeren nu belangrijker dan alleen plannen maken. 
 
     Ik kijk er naar uit om tijdens de campagne en ook daarna met D66-ers en andere Haarlemmers in 
gesprek te gaan. Ik hoop dat jullie mij de kans geven om een waardevolle bijdrage te gaan leveren 
aan een nog beter en mooier Haarlem! 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Ik ben vereerd met een 14e plek, maar zou graag iets hoger komen om meer kans te 
maken om als raadslid of als schaduw-raadslid inhoudelijk bij te dragen. 
 
Waarom? 

• Een nieuwe, frisse kracht in de fractie. Met veel ervaring als ondernemer, zowel in 
bedrijfsleven als in publieke sector 

• Als econoom sta ik voor financieel-degelijk beleid. Met een goed verhaal maar ook 
concreet en gericht op actie 

• Specifiek zet ik mij in voor een effectief klimaatbeleid, goed onderwijs en een 
bereikbaar Haarlem 

 
Zet dus Steven in je top zeven! 
Meer informatie over mij vind je op www.steventopzeven.nl. 
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Roel Kersbergen 
03 mei 1986 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Bedrijfsjurist bij Rabobank 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 

Aug 2021 

Stadsdeelambassadeur Haarlem Centrum. 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Geen 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Aug 2016 – apr 2017 Bestuurslid Inter Company Association: President 

Sep 2015 – aug 2016 Bestuurslid Inter Company Association: Finance & Analytics 

Jan 2015 – sep 2015 Bestuurslid Jonge Democraten Amsterdam: Voorzitter 

Sep 2014 – jan 2015 Bestuurslid Jonge Democraten Amsterdam: secretaris scholing en vorming & 
vicevoorzitter 

Jul 2010 – juni 2011 Bestuurslid Marketing Associatie Amsterdam: Penningmeester & 
vicevoorzitter 

Feb 2007 – aug 2007 Fondsenwerver National Sea Rescue Institute: fondsenwerver voor lokale 
sloppenwijk in Zuid-Afrika  

Jun 2003 – jul 2003 Vrijwilliger Colmschate Ukraïne Contact 
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Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 
Mijn voorkeur gaat uit naar duurzaamheid/klimaatverandering; wonen, economische zaken en sociaal 

domein. Ik sluit echter niets uit en sta open andere beleidsonderdelen. 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

 

Toelichting kandidaatstelling 
Sinds mijn studententijd is mijn interesse voor de politiek aangewakkerd en in 2014 besloot ik om lid 

te worden van Jonge Democraten en D66. Al snel voelde ik mij als een vis in het water en heb ik mij 

gekandideerd voor een functie in het bestuur van Jonge Democraten Amsterdam. Via dit bestuur heb 

ik kennis vergaard over het sociaal-liberalisme en heb ik mij verder ontwikkeld in de politiek. De 

medisch-ethische agenda van de partij spreekt mij erg aan, zoals ons gedachtegoed over de abortus en 

euthanasie. Ik kandideer mij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Haarlem, omdat ik sinds 

2018 met veel plezier in Haarlem woon en ik mij wil inzetten voor onze stad. Er zijn grote uitdagingen 

waar de gemeenteraad zich de komen de tijd over moet buigen (wonen en duurzaamheid) en daar wil 

ik mijn bijdrage aan leveren. Daarnaast denk ik dat ik met mijn ervaring in de private sector een goede 

aanvulling ben voor D66 en voor de fractie. Mijn opa heeft mij onlangs geïnspireerd om deze stap 

naar kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen te zetten en ik wil in zijn voetsporen mij 

inzetten voor onze samenleving 
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Maarten Koets 
30-sep-1971 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Arbeidsverleden is de afgelopen jaren rommelig geweest. Nu ben ik een ZZP-er in transitie. Ben als 
senior-adviseur gelieerd aan Buining & Partners, een adviesbureau. Mijn werk daar focust zich 
momenteel op organisaties begeleiden bij het verbeteren van hun projectmatig werken / 
projectmanagement vaardigheden / processen (gemeentelijke overheid en zorg sector). Buining & 
Partners richt zich met name op gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement. We hebben de 
afgelopen tijd meegedaan aan tenders om nieuwe opdrachten in die domeinen binnen te halen, 
vandaar transitie. Verder ondersteun ik een ondernemer die een nieuw product ontwikkelt en 
ondersteun ik een communicatie adviesbureau met SEO voor Nederlandse klanten.   

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Geen officiële functies. Ik stuur vanaf 2020 het nieuwe initiatief van de Stadsdeelambassadeurs in 
Haarlem aan. 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Geen officiële functies 

 

Andere maatschappelijke functies: 

2019 – heden Pre-jury Global Leadership Award, Tällberg Foundation  

2017 - heden Lid buurtcomité RIBW Meester Cornelisstraat 

2016 – 2021 Bestuurder Tällberg Foundation 

2016 - 2017 Directeur Programs and Operations Smart Freight Centre (werk) 

2015 - 2016 Secretaris Global Leadership Award, Tällberg Foundation 

2009 – 2014 Adjunct Directeur World Press Photo (werk) 
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Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Het sociale domein 
Nieuwe democratie 
Ruimtelijke ontwikkeling 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nvt 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie 

Nee 

 

Toelichting kandidaatstelling 

Als iemand met een grote sociaal-maatschappelijke bewogenheid liep de politiek tot nu toe als een 
‘rood draadje’ door mijn leven. Die bewogenheid wil ik nu graag om zetten in concrete deelname.  
 
Over dat draadje: tijdens mij studie Sociale Geografie specialiseerde ik me in de internationale 
politieke geografie. Vervolgens heb ik me jaren ingezet voor het versterken van de 
fotojournalistiek in ‘the Global South’. De directe aanleiding was een ervaring waarbij ik werd 
geconfronteerd met de moed van mensen die voor vrijheid van meningsuiting moesten vechten, 
die daartoe persoonlijke risico’s namen. Jarenlang heb ik op verschillende manieren deze 
democratische tegenmachten geprobeerd te steunen. Die bewogenheid vertaalde zich daarna in 
werk dat zich richtte op CO2-emissiereducties in de logistieke sector. Tegelijk werd ik bestuurslid 
van de Tällberg Foundation. Deze organisatie had als leitmotiv de vraag: How on earth can we live 
together? Een van haar operationele principes was het bij elkaar brengen van mensen met heel 
verschillende perspectieven om belangrijke maatschappelijke thema’s als migratie, de 
technologische evolutie en klimaatverandering te bespreken. Door die diversiteit konden andere, 
nieuwe vragen worden verkend en meer gemeenschappelijke antwoorden worden gezocht. 
 
De afgelopen jaren ben ik me steeds meer op Nederland gaan richten. Waarom die internationale 
oriëntatie als diezelfde problemen en uitdagingen Nederland en Haarlem ook raken? Bovendien 
wil ik in het huidige politieke klimaat niet meer aan de zijlijn blijven staan maar kleur bekennen. Bij 
D66 voel ik me al jaren thuis. ‘Laat iedereen vrij en niemand vallen’ zou een persoonlijk motto 
kunnen zijn. Graag zou ik middels mijn directie- en bestuurservaring, mijn principled pragmatism 
en mijn liefde voor het debat, bijdragen aan het bepalen en uitdragen van het beleid van D66 
Haarlem. Tegelijk wil ik er naar blijven streven om – net als bij de stadsdeelambassadeurs – de 
discussie met alle Haarlemmers aan te blijven gaan en waar mogelijk gedeelde oplossingen te 
bewerkstelligen.   
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Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Allereerst; een compliment aan de lijstadviescommissie. Zij gingen professioneel te werk en  
 
hebben een complexe afweging moeten maken. Desalniettemin had ik graag op een bijna 
verkiesbare plek gestaan. Ik heb sterke motivatie het politieke handwerk te leren. Ik beschik over 
het analytische vermogen en de open houding om snel dossierkennis op te bouwen. Dat maakt mij 
een uitstekende reservespeler voor de komende fractie. Voor die positie ga ik, op 17 november. Ik 
heb er zin en vertrouwen in, ik hoop jullie ook! 
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Zeki Köycü 
29 april 1981 

 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 
Website beheerder  www.zekikoycu.com 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf juni 2020 Lid D66 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Geen eerdere functies 

 

Andere maatschappelijke functies: 
2001 tot 2002 Wijkraadslid Delftwijk 

2001 tot 2002 Wijkraadslid Slachthuisbuurt 
2006 tot 2009 Bestuurslid HYS 
2001 tot 2014 Oprichter, huiswerkbegeleider, erelid TNSP Yakamoz 
2008 tot 2010 Medeoprichter raad van advies LOTS 
2001 tot 2006 Voorzitter TNSP Yakamoz 
2004 tot 2008 Samslid 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 
Samenleving 

Ontwikkeling 
 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

http://www.zekikoycu.com/
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Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 
Doormiddel van de functie als gemeenteraadslid wil ik mij meer inzetten voor de stad Haarlem. Door 

de ervaringen die ik heb opgedaan als SAMSlid en functie binnen TNSP Yakamoz ben ik ervan 

overtuigd dat ik een goede gemeenteraadslid zal zijn. Die dicht bij de burger is. Maar ook een goede 

stem zal zijn van deze burger in de raad. Mijn voorkeur gaat uit naar de beleidsonderdelen 

samenleving en ontwikkeling. Als huiswerkbegeleider was ik met name actief in de zo gehete 

achterstandswijken. Ik ben van mening dat ik precies weet wat er speelt in deze wijken.  

 

Ik heb dan ook met lede ogen gezien hoe populistische partijen terrein wonnen binnen de Nederlandse 

politiek. In veel gevallen halve waarheden verkondigen of een kortzichtig opvattingen hadden op tal 

van onderwerpen. De versnippering binnen de politiek heeft mijn ook niet veel goed gedaan. Deze 

redenen geven mij genoeg kracht om mij volledig in te zetten als gemeenteraadslid.  

 

Ik zie nu ook dat er veel leegstand is winkelpanden. Vooral in Schalkwijk is dit goed te zien. Ik ben 

van mening dat er een domino effect optreed. Echter is met de komst van nieuwbouw in de wijk een 

keerpunt bereikt. Of de winkelcentrum Schalkwijk weer een bruisend winkelcentrum zal worden is te 

hopen. Graag wil ik mij dan ook hiervoor inzetten om hier beleid op af te stemmen.  

 

Binnen de nevenfuncties, die ik heb vervuld in het verleden is onderwijs een belangrijke onderwerp. 

Ik heb mij in het verleden vooral ingezet in onderwerpen waar studenten en leerlingen tegen aanliepen. 

Door een vertaalslag te maken naar beleid ben ik van mening dat ik veel ervaring kan meenemen.  

 

Al met al hoop ik op een plaats op de kandidatenlijst en kan ik niet wachten tot de 

verkiezingscampagne in volle gang plaatsvindt. 
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Joris Krouwels 
28 januari 1989 
 

 
 
 

Beroep of maatschappelijke functie*: 

Communicatieadviseur bij Vastgoedplan Nederland 
ZZP’er als ‘De Schrijvende Barman’ 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 

Mei 2018 

 

Functie; Schaduwraadslid  
Woordvoeder in de Haarlemse raadscommissie ‘Ontwikkeling’. Portefeuilles 
huisvesting, cultuur, vastgoed & economie. 

Vanaf 
Maart 2020 

 

Lid van het campagneteam 

Onderdeel van het 9-koppige Haarlems campagneteam. Van start gegaan in maart 
2020 waarin we de permanente campagne voeren. Ik breng onderwerpen aan vanuit 
de fractie en ben de schrijvende kracht voor nieuwsberichten en social media. 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Vanaf januari 
2015 tot mei 
2018 

Functie; Communicatiemedewerker 
Het verzorgen van de interne en externe communicatie namens de fractie. 
Denk daarbij aan het schrijven nieuwsberichten en het onderhouden van de 
website en de social media-accounts van D66 Haarlem. (Deze functie is komen 
te vervallen bij mijn aanstelling als schaduwraadslid. Ik doe dit werk nog 
steeds met plezier!) 

Vanaf november 
2013 - “heden” 

Functie; lid campagneteam 

Sinds de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik 
onderdeel geweest van de campagneteams voor verschillende lokale en 
nationale verkiezingen.  

2021 
 

Functie; Kandidaat lijsttrekker 
In de race voor de ‘plek 1’ op de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.  
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2018 Functie; kandidaat gemeenteraadslid 

Kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ik stond toen op 
plek 9 op de lijst. (Dat hoop ik dit jaar te verbeteren!)  
 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Vanaf juni 
2015 tot heden 

Functie; Ambassadeur voor AYA Foundation 

Ervaringsdeskundige en spreker namens de AYA Foundation (Adolescents and 
Young Adults), dat zich inzet voor de zorgbehoefte van jongvolwassenen met 
kanker. 

Vanaf mei 2015 
tot heden 

Functie; Columnist (& redactielid) Haerlems Bodem 

Schrijver van de maandelijkse column ‘Klagen met Krouwels’ en redacteur voor 
de stichting van het Haarlemse mediaplatform Haerlems Bodem. 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Ik geniet het meest van dossiers in de fysieke ontwikkeling als wonen en Vastgoed. Niet alleen 
omdat ik daar woordvoerder voor ben in de raadscommissie, maar ook door mijn professionele 
achtergrond. Daarnaast liggen duurzaamheid, infrastructuur, cultuur en economie mij goed. (Voor 
die laatste vind ik het ook belangrijk dat er iemand uit de private sector dossierhouder wordt.) Ik 
sluit niets echt uit maar strikt juridische dossiers kan beter aan iemand anders overgelaten 
worden. 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 

Wie vertegenwoordigt de grote groep aan jonge, creatieve en ondernemende Haarlemmers in de 
volgende gemeenteraad? Zeker na deze coronaperiode. Welke kandidaat geeft een stem aan de 
private sector in onze Spaarnestad, die nog altijd sterk is ondervertegenwoordigd?  
Het schaduwraadslid van D66 Haarlem staat in de startblokken om écht tot de raad toe te treden. 
 
Ik ben Joris Krouwels, een ervaren campaigner en elf jaar lid van D66 Haarlem. Ik ben 
communicatieadviseur en tekstschrijver van beroep en heb in de afgelopen tien jaar gewerkt in de 
Haarlemse horeca.  
  
En mijn politieke ervaring? Ik ben begonnen als communicatiemedewerker en sinds de 
verkiezingen van 2018 woordvoerder in de raadscommissie Ontwikkeling. Ik zet mij in voor meer 
betaalbare woningen voor middeninkomens en maak ik mij hard voor de Haarlemse economie.  
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Ondanks mijn vrijwillige functie ben ik één van de meest zichtbare fractieleden. In het bijzonder op 
de social media laat ik ons geluid graag horen, want daar valt nog een wereld te winnen. De 
campagne wordt op straat gevoerd, maar misschien wel online gewonnen.   
 
Voor de zomer deed ik een gooi naar het lijsttrekkerschap van D66 Haarlem. Een positieve race die 
werd gewonnen door Meryem; een lijsstrekker waarvoor ik door het vuur ga. 
Ik heb de gemeenteraad van Haarlem als mijn allerhoogste politieke doel; vertegenwoordiger te 
mogen zijn in onze mooie stad. Die ambitie staat nog steeds als een (betaalbaar)huis. 
 
Kies voor een bekend gezicht in onze Spaarnestad, een teamspeler met een hands-on mentaliteit 
die een flinke dosis positieve energie meebrengt in fractie.  
Wie daar voor is,  
stemt Joris. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Acht jaar ben ik nu vrijwilliger van D66 Haarlem. En eindelijk sta ik dan écht op een verkiesbare 
plek. 
Zit er meer in? Daar ga ik wel voor! 
Ik roep jullie allemaal op om de presentatieavond van 17 november bij te wonen, want de leden 
beslissen bij D66. Als democraat ben ik daar blij mee en vooral trots op. 
Haarlemmers verdienen een brede professionele vertegenwoordiging. Zéker na deze crisis. Want 
dat is zo ontzettend belangrijk voor het vertrouwen in de lokale politiek. 
Wie daarvoor is, stemt Joris… Omhoog! 
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Bas van Leeuwen 
8 juni 1982 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Manager Mobiliteit & Milieu, provincie Zuid-Holland 
Trainer, spreker en auteur 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

19-3-2014 Gemeenteraadslid D66 Haarlem  

10-11-2014 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 

 

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Ik heb een brede ervaring met verschillende beleidsonderdelen en binnen de raad heb ik ervaring 
als raadscommissievoorzitter en vicevoorzitter van de gemeenteraad. Om als fractie het beste uit 
onszelf te halen bepaal ik graag samen met de andere fractieleden voor welke beleidsonderdelen ik 
mij in zal zetten. 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

De gemeenteraad van Haarlem 
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Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 

Wat is het ontzettend leuk om voor D66 in onze Haarlemse gemeenteraad te zitten! Met veel 
enthousiasme kandideer ik me daarom voor een volgende termijn 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. In een volgende periode 
wil ik hier graag weer een constructieve bijdrage aan blijven leveren. 
  
De afgelopen jaren heb ik meegewerkt aan tal van mooie initiatieven. Zo wordt in Haarlem 30 km/u 
de norm, wordt het makkelijker om zonnepanelen op erfgoed neer te leggen, zijn er weer 
drinkwatertappunten in de stad en worden de onverharde paden in onze parken met voorrang 
verbeterd, zodat iedereen weer kan wandelen of hardlopen zonder natte voeten te krijgen. 
  
Als raadslid wil ik er samen met andere fractieleden voor zorgen dat wij als D66 nog meer de initiator 
zijn van het gesprek over de toekomst van onze gemeente. Als democratische partij zijn we dit 
verplicht aan onze leden en aan alle Haarlemmers. Kortom, vaker het gesprek voeren over de 
toekomst van onze gemeente binnen onze vereniging en op allerlei plaatsen in de stad. 
  
Ik heb veel zin om de samen met Meryem Çimen als lijsttrekker en alle andere kandidaat-raadsleden 
campagne te voeren en mij vervolgens de komende jaren in te zetten voor Haarlem. 
  
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd mailen (bvl@basvanleeuwen.nl) of bellen (06-18397361). 
 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

De komende jaren blijf ik me graag inzetten voor D66 in onze prachtige stad. Er is nog veel te doen, 
en mijn ervaring met het politieke reilen en zeilen gaat er voor zorgen dat ik echt dingen gedaan 
krijg. 

Ik heb de gedrevenheid en de politieke handigheid om in de raad vanuit ons sociaalliberale 
gedachtegoed met concrete voorstellen Haarlem nog duurzamer, mooier en leuker te maken. 
Daarom hoop ik op jouw vertrouwen en vraag ik je om mij een paar plekken hoger op de 
kandidatenlijst te zetten. 

Op naar de verkiezingen op 16 maart! 

  

mailto:bvl@basvanleeuwen.nl
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Ivo Leijten 
18 nov 1990 
 

 
 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

(Senior) Beleidsmedewerker ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Geen 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

2017 – 2019 Fractiemedewerker stadsdeelfractie Amsterdam-west 

 

Andere maatschappelijke functies: 

2019 – heden Vrijwilliger Stichting de Ster 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

In eerste instantie heb ik een voorkeur voor de beleidsthema’s waar ik professionele expertise in 
heb. Dat zijn alle drie de onderwerpen binnen de commissie samenleving (Zorgzame samenleving, 
maatschappelijke ontwikkeling en werk & inkomen). Als beleidsadviseur sociaal domein voor 
verschillende gemeenten heb ik waardevolle ervaring opgedaan binnen zowel de Wmo, de 
Partcipatiewet als de Jeugdwet. Ik ken de verschillende beleidsknoppen waar de gemeente aan 
kan draaien om effect te sorteren.  
 
Daarnaast heb ik een persoonlijke voorkeur voor alles rondom de culturele ontwikkeling van 
Haarlem, omdat ik erin geloof dat Haarlem zich op dit vlak kan onderscheiden, en veel ruimte zie 
voor verbetering. 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 
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Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 

 
Haarlem is een fantastische stad. Als geboren en getogen mug weet ik dat maar al te goed. Maar er 
bestaat geen plek zonder uitdagingen. Haarlem moet betaalbaar blijven om in te wonen. Mensen 
die recht hebben op ondersteuning, moeten dat krijgen en de stad moet een fijne plek zijn om in op 
te groeien en oud te worden. Ik wil mij daar als kandidaat-raadslid voor inzetten. Raadslid is een 
functie die veel vraagt. Er zijn drie redenen waarom ik geloof dat ik hiervoor niet alleen geschikt ben, 
maar in kan uitblinken:  
 
Met jarenlange ervaring mag ik mijzelf een ervaren beleidstijger noemen. Ik heb voor gemeenten in 
heel Nederlands als extern adviseur gewerkt, en momenteel als senior beleidsmedewerker bij het 
ministerie van VWS. Ik kén de planning & control cyclus van een gemeente, ben volledig thuis in 
beleidsplannen en heb zelf geregeld Kamer/Raadsvragen moeten beantwoorden. In andere 
woorden; uit eigen ervaring weet ik hoe het bestuur gecontroleerd moet worden. Daarom ben ik de 
uitgelezen persoon om deze rol in Haarlem te vervullen. 
 
Ten tweede stroomt het D66 gedachtegoed door mijn bloed. In 2018 heb ik de masterclass D66 
Amsterdam afgerond. Daar legde ik contacten om voor de fractie van de stadsdeelcommissie west 
aan de slag te kunnen. Twee jaar heb ik over alle onderwerpen die in de gemeente de revue passeren 
kunnen meepraten met de commissieleden en het dagelijks bestuur. Hierdoor weet ik de lokale 
standpunten van D66 goed te verwoorden. 
 
Tenslotte, ik ben een Haarlemmer in hart en nieren. Ik ben hier geboren in 1990, dus ik heb zich op 
de ontwikkeling die Haarlem heeft doorgemaakt als stad. Daar is veel positiefs over te zeggen, maar 
tegelijkertijd zorgt dat voor uitdagingen. Ik ben me bewust van het unieke karakter van de stad, en 
zal mijn best doen die te behouden. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Ik ben de Verkiezingscommissie zeer dankbaar voor het vertrouwen in mij. Desalniettemin hoop ik 
een beroep te kunnen doen op de leden om mij een nóg betere positie te kunnen verschaffen. De 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen biedt een kans voor D66 in Haarlem. Landelijk én lokaal 
hebben wij nieuwe lijsttrekkers. Nu is de tijd voor D66 om de meerderheid in Haarlem te 
veroveren. Daarvoor zijn aansprekende, nieuwe gezichten nodig, met expertise op de meest 
urgente thema’s. Met mijn werkervaring binnen gemeenten en de rijksoverheid en mijn Haarlemse 
netwerk als geboren en getogen Mug, kan ik daaraan bijdragen. Kan ik op je rekenen? 
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An-Jes Oudshoorn 
20 mei 1992 
 

 
 

 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Coördinator beleidsthema openbare ruimte en voetganger, Gemeente Amsterdam 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

01-09-2020 Procescoördinator Verkiezingsprogrammacommissie, afdeling Haarlem 

17-04-2020 Lid permanente campagneteam, afdeling Haarlem 

04-03-2020 Politiek secretaris, afdeling Haarlem (non actief gedurende kandidaatstelling) 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

n.v.t. 

 

Andere maatschappelijke functies: 

April 2019 – 
heden 

Senior beleidsadviseur openbare ruimte, Gemeente Amsterdam 

Maart 2017 – 
maart 2019 

Beleidsadviseur openbare ruimte, Gemeente Amsterdam 

Augustus 2015 – 
februari 2017 

Junior beleidsadviseur openbare ruimte, Gemeente Amsterdam 

Augustus 2014 – 
juli 2015  

Junior adviseur, Waterpas Civiel Adviesbureau  

September 2010 
– juli 2014  

Student planologie, Universiteit van Amsterdam (bachelor) / University of 
Manchester (minor) / Rijksuniversiteit Groningen (master) 
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Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Mijn academische achtergrond ligt in de planologie. Vanuit die achtergrond en mijn grote interesse 
in ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en stedenbouw zou ik graag het woord voeren over 
de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem. Om aan te sturen op een duurzame doorontwikkeling 
van de stad op de korte en lange termijn. 
 
Ook de thema’s onderwijs, (jeugd)zorg en minimabeleid trekken me, maar juist vanuit een andere 
insteek; het raadslidmaatschap biedt de kans me te verdiepen in deze thema’s die verder af staan 
van mijn dagelijks werk en academische achtergrond. Met een frisse en kritische blik, gericht op 
het vergroten van de kansengelijkheid. Voor een stad waarin iedereen de vrijheid heeft om mee te 
doen. Met minder bureaucratie, meer samenwerking en meer inzet op preventie.  
 
Tot slot zijn er de thema’s openbare ruimte, groen en verkeer. Het werkveld waar ik dagelijks mee 
bezig ben in de Gemeente Amsterdam en waar ik een stevige visie op heb, gericht op de compacte 
stad, duurzame mobiliteit en een groene openbare ruimte als plek voor ontmoeting. Als het past in 
de samen te stellen fractie sta ik open voor de positie van woordvoerder op dit thema, maar ik 
besef ook dat de rol van ambtenaar en de rol van raadslid twee verschillenden zijn. En dat iedere 
schijn van belangenverstrengeling op regionale thema’s voorkomen moet worden. De invulling 
daarvan bespreek ik te zijner tijd graag binnen de fractie, mocht dit aan de orde zijn. Onder alle 
omstandigheden zal ik uiteraard mijn kennis en ervaring op dit domein delen binnen de fractie.  

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee. 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee.  

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee. 
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Toelichting kandidaatstelling 

Een Amsterdamse keukentafel waar volop gediscussieerd werd over onderwijs, politiek, economie 
en religie. Zo herinner ik mijn jeugd. Met twee ouders in het onderwijs en een brede selectie 
hobby's - van hockey en paardrijden tot circus en basgitaar - kreeg ik alle ruimte om te ontdekken 
wie ik wilde worden.  
 
Mijn vader riep gekscherend dat ik de eerste vrouwelijke minister president moest worden, zoals 
alleen een trotse vader dat kan. Maar na zes fijne jaren op het Haarlemse Coornhert Lyceum werd 
ik planoloog. 
 
Op de universiteit leerde ik over ruimtelijke ordening, kosten baten analyses en behoorlijk bestuur. 
Maar in die tijd leerde ik iets belangrijkers: dat niet iedereen de kansen krijgt die ik kreeg aan die 
keukentafel. Dat wakkerde mijn politieke interesse verder aan. Het bracht me bij D66. Nu hoop ik 
me als raadslid in te mogen zetten voor de partij waar ik in geloof en de stad waarin ik volwassen 
werd.  
 
Als raadslid wil ik me onderdompelen in de stad, om van daaruit het college bij de les te houden. 
Om de vragen te stellen die leven onder Haarlemmers. Om door te duwen als de ambitie omhoog 
moet. Bijvoorbeeld op het vlak van schone mobiliteit, goed onderwijs en de woningbouwopgave.  
 
Om te zorgen dat de ongelijkheid in Haarlem niet verder groeit, maar afneemt. Dat het groen in de 
stad niet verdwijnt, maar meer waarde krijgt. Dat onze lucht en onze energie schoner worden. 
Daarom kandideer ik me vol overtuiging voor onze lijst.  
 
De verantwoordelijkheid die hoort bij de rol van volksvertegenwoordiger neem ik niet lichtzinnig 
op. Ik zie het als de verantwoordelijkheid van een raadslid, een fractie, om onze standpunten uit te 
dragen en onze keuzes uit te leggen. Daar draag ik nu al aan bij vanuit het campagneteam. Als 
raadslid wil ik die lijn voortzetten. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Blijdschap, trots, dankbaarheid: dat voelde ik toen ik hoorde dat het plek drie geworden is. Ik geloof 
dat ik als nieuwe generatie binnen D66 Haarlem veel kan betekenen voor de toekomst van de stad 
en de afdeling. We zullen in de gemeenteraad belangrijke keuzes moeten maken om Haarlem voor 
te bereiden op die toekomst: kiezen voor kansengelijkheid, een betrouwbare overheid en een 
duurzame groei van de stad. Ik ben er klaar voor en kijk er naar uit om als team aan de slag te gaan. 
Uiteraard hoop ik daarbij op jullie steun, om plek drie op de lijst te behouden. 
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Ji Hee (Joy) de Valk 
06 juli 1991 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Functionaris Gegevensbescherming - Gemeente Velsen 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 
2017 
2020 
2021 

Functie 
Lid van de Permanente Programma commissie 
Lid van de Verkiezing Programma commissie 
Lid van Route66 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Geen 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Geen 

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Sociaal domein 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 
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Toelichting kandidaatstelling 

 
Van nature ben ik geen persoon die graag op de voorgrond staat, maar ik wil graag mijn nek uitsteken 
aan allen die worstelen om de touwtjes aan elkaar te knopen. En werken aan een betere toekomst 
voor de nieuwe generaties. Ik vind het belangrijk dat iedereen in Nederland mee kan doen en dat er 
plek is voor ons allen. Ongeacht bijvoorbeeld je gender, achtergrond of seksuele voorkeur.  
 
Mijn overtuiging is dat we samen kunnen bouwen aan gelijke kansen voor iedereen. Dit wil ik doen 
door durf te hebben om impopulaire maatregelen te nemen, het verschil durven te maken en niet 
bang zijn daar kritiek op te krijgen.  
 
Daarnaast wil ik er zijn voor alle mensen die zich niet altijd vertegenwoordigd voelen door de 
politiek. Voor de mensen die het gevoel hebben dat hun stem er niet toe doet. Of voor diegene die 
zich niet (h)erkennen in de vertegenwoordigers. Dit wil ik als persoon met een groot multicultureel 
bewustzijn bereiken door bruggen te slaan tussen verschillende culturen en achtergronden.  
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Thessa van der Windt 
(7 juli 1973) 
 

 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Advocaat 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

19-12-2019 Gemeenteraadslid 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

 2014-2020 Voorzitter Geschillencollege D66 

 2016 Voorzitter Programmacommissie D66 Haarlem 

 2010-2013 Voorzitter D66 Haarlem 

 2009-2010 Lid Campagnecommissie D66 Haarlem 

 1999-2005 Vice-voorzitter D66 Leiden 

 

Andere maatschappelijke functies: 

 2020-heden Lid METC Leiden-Den Haag-Delft (LUMC) 

 2017-heden Vice-voorzitter RvT Gemiva-SVG 

 2017-heden Vice-voorzitter RvT Pro Senectute 

 2016-heden Voorzitter RvT Hageveld 

 2016-heden Lid METC NKI-AvL 

 

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

Ik heb een brede belangstelling en ben breed inzetbaar. Ik doe nu de commissie Bestuur. Ik vind het 
leuk om daarmee door te gaan, maar sta ook zeker open voor andere commissies.  

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Gemeenteraad Haarlem 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee  



 Kandidatenboek GR2022 D66 Haarlem 

D66 Haarlem - November 2021 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 

Graag stel ik mij kandidaat om D66 ook in de volgende periode in de gemeenteraad van Haarlem te 
vertegenwoordigen. 
 
Sinds december 2019 zit ik in de gemeenteraad. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik na bijna twee jaar 
goed ben ingewerkt. Ik zit met veel plezier in de commissie bestuur. De afgelopen twee jaar heb ik 
mij vanuit die commissie met succes ingezet voor een beter demonstratiebeleid, ervoor gezorgd dat 
de gemeente minder stukken geheim verklaard en gewerkt aan de invoering van een 
burgerberaadverordening, zodat de gemeente in de toekomst moeilijke beslissingen kan voorleggen 
aan een goed gebalanceerde afspiegeling van de bewoners van Haarlem. 
 
Ik ben een echte dossiervreter en kan de D66-standpunten goed en duidelijk overbrengen. 
Daarnaast zorg ik ook op minder zichtbare manier ervoor dat D66 invloed heeft. Ik ben een kritische, 
onafhankelijke en hele snelle denker, met een goed oog hoe zaken beter kunnen. Ik kom snel tot de 
kern van de zaak. Tot slot vind ik het leuk om nieuwe raadsleden te begeleiden. 
 
Naast het raadswerk ben ik advocaat, toezichthouder bij een aantal maatschappelijke instellingen 
en lid van de METC’s van het NKI en LUMC. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen (20, 19 en 17). Ik 
houd van koken en lekker eten. Ik sport regelmatig, vind het leuk om te handwerken en houd heel 
erg van lezen. 
 
Het raadswerk kost heel veel tijd. Het is me de afgelopen twee jaar goed gelukt om die tijd te maken. 
Omdat ik zelf mijn tijd kan indelen, ben ik ook beschikbaar voor activiteiten die overdag 
plaatsvinden. 
 
Ik ga ervan uit dat D66 een sterke kandidatenlijst zal presenteren, en ik hoop dat mijn tweede plek 
bij de lijsttrekkersverkiezing ook tot uitdrukking komt in een tweede plek op de kandidatenlijst. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Met veel goede kandidaten is een vierde plek iets om heel tevreden mee te zijn. Dat biedt hele goede 
vooruitzichten om me als raadslid te blijven inzetten voor de bewoners van Haarlem. Toch hoop ik 
dat de leden mij iets hoger op hun stembiljet zetten - niet alleen omdat ik de hete adem in mijn nek 
voel van alle goede kandidaten achter mij, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat de top 3 een 
nog iets betere weerspiegeling wordt van de Haarlemse D66-stemmer. 
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Robin Zwemmer 
09 juli 1997 

 
  
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Student Master Management van de Publieke Sector – Universiteit Leiden (studie in Den Haag) 
Intelligence Specialist bij Wepublic 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

19-03-2021 Lid van D66 en JD 

09-2021 Lid van de Permanente Programma Commissie D66 Haarlem 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Gemotiveerd nieuw lid, geen eerdere functies binnen of namens D66. 

 

Andere maatschappelijke functies: 

Geen andere maatschappelijke functies.  

     

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 

• Mijn voorkeur gaat uit naar SZW. Hierbij vind ik het van belang dat gemeenten samenwerken 
met vakbonden, het UWV en werkgevers om op deze wijze zo veel mogelijk mensen passend 
werk te bieden. 

• Daarnaast gaat mijn voorkeur uit naar onderwijs. Hierbij is er voor gemeenten een 
mogelijkheid om te werken aan kansengelijkheid voor leerlingen die extra begeleiding nodig 
hebben. Ook geloof ik dat de locatie van de school veel zegt over de kwaliteit van het 
onderwijs. Ik ben er voorstander van dat iedere leerling in welke wijk dan ook dezelfde 
kansen zou moeten krijgen. 

• Tot slot zou gaat mijn voorkeur uit naar asielbeleid en integratie. Dit raakt mede aan mijn 
passie voor kansengelijkheid. Door middel van goede ondersteuning van de Nederlandse 
taal en het samenwerken met werkgevers en vakbonden zou iedereen in Nederland dezelfde 
kansen moeten krijgen. Daarbij dient de aandacht te liggen op integratie. 
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Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee 

 

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 

Mijn naam is Robin Zwemmer, 24 jaar. Samen met mijn vriend woon ik in de Delftwijk in Haarlem 
Noord. Ik heb een Bachelor Europese Studies afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. 
Momenteel ben ik bezig met een master Management van de Publieke Sector aan de Universiteit 
Leiden en daarnaast werk ik als Intelligence Specialist bij Wepublic. Sinds een half jaar ben ik lid van 
D66. Ik ben lid geworden omdat D66 voor mij inclusiviteit representeert.  
 
Daarom wil ik mij inzetten voor D66 in Haarlem om ervoor te zorgen dat in Haarlem iedereen een 
gelijke kans krijgt. Hierbij vind ik het van belang dat beleidsterreinen horizontaal worden 
doorgetrokken. Kansengelijkheid begint bij het aanpakken van onderwijsachterstanden maar werkt 
door in het creëren van werkgelegenheid. Het is van belang dat onderwijsinstellingen samenwerken 
met werkgevers om kansen te bieden voor jongeren in Haarlem. Ik geloof dat jongeren de toekomst 
zijn en daarom zou er gewerkt moeten worden aan het behoud van jongeren in Haarlem. Dit begint 
bij onderwijs, werkgelegenheid en woongelegenheid.  
 
Tot slot wil ik mij inzetten voor het betrekken van jongeren bij de Haarlemse gemeentepolitiek. Dit 
begint bij de Gemeenteraadsverkiezingen, omdat juist hier jongeren gemotiveerd moeten worden 
om te gaan stemmen. Gebruik maken van het stemrecht is één van de kansen die iedere Haarlemmer 
krijgt om het verschil te maken. Met mijn kandidatuur hoop ik jongeren in Haarlem te motiveren om 
het beste uit zichzelf te halen. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

Allereerst dank voor deze blijk van waardering dat ik op plaats 10 sta op de advieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ik kijk ernaar uit om samen campagne te voeren om te laten 
zien dat D66 in Haarlem een partij is voor iedereen. Wanneer ik vanuit mijn master in Den Haag 
terugkom in Haarlem voelt het altijd als thuiskomen. Ik hoop mij in te zetten voor een inclusieve stad 
waar iedereen een kans heeft en waar iedereen gelijk is. Door mijn inzet voor de 
gemeenteraadsverkiezingen hoop ik ook jongeren te enthousiasmeren voor de lokale politiek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Robin Zwemmer 
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Dimitry van den Berg 
19 april 1975 
 

 
 
 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Kunstenaar/Ontwerper 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

27 nov 2019 Algemeen Bestuurslid: Campagneleider en Ledencoördinator 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Geen 

 

Andere maatschappelijke functies: 

 2017-2018 Klimaatcoach – Stichting Klimaatgesprekken 

 

Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 
Klimaat, Cultuur, Wijkgericht Werken 

 

Ben je lid van een vertegenwoordigend lichaam, zo ja welke? 

Nee 

 

Sta je op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

Nee  
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Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, 
voor welke partij en welke functie? 

Nee 

   

Toelichting kandidaatstelling 
“Ik doe er niet toe”, dat is wat die jongen tegen me zei, “als ik niet kom opdagen, niemand die me 

mist”. Dat waren de hartverscheurende woorden die tegen mij gezegd waren. Daar zat ik dan bij het 

feestje van zijn ROC, waar ik als kunstenaar uitgenodigd was om een mooi video-verslag te maken. 

Hij had het over zijn stage die hij liep bij een grote supermarkt. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen. 

Het enige wat ik kon doen was luisteren. En zo sprak ik vele leerlingen en leraren die dag. Sommigen 

wilden zo snel mogelijk weg van die school en waren ambitieus. Anderen hadden geen idee wat ze 

moesten met hun leven. Een gedesillusioneerde leraar zei “die jongens moeten maar gewoon 

taxichauffeur worden”. Niet dat daar iets mis mee is… maar hij wilde duidelijk niet meer het beste 

uit zijn leerlingen halen.  

 

Ik ging de politiek in om heel veel redenen: Ik maak me grote zorgen om het klimaat, ik zie dat er 

veel discussie is over identiteit, maar ik zie ook een samenleving waarin een hoop mensen het gevoel 

hebben “dat ze er niet toe doen”.  

 

Mocht ik volksvertegenwoordiger worden, dan wil ik in eerste instantie me richten op het 

klimaatneutraal maken van de stad. Niet vanuit een passie, maar vanuit een noodzaak. Ik zou me ook 

willen richten op cultuur. Als kunstenaar en iemand met jarenlange ervaring in de museale wereld, 

weet ik hoe cultuur met een grote en vooral ook een kleine C kan verbinden. Bovenal wil ik een 

volksvertegenwoordiger zijn die de wijken in gaat. Die veel luistert, die aandacht heeft voor elke 

Haarlemmer die iets met mij wil delen. Mogelijk dat er dan straks iets meer mensen in Haarlem zijn 

die het gevoel hebben “dat ze er wel toe doen”. 

 

Reactie op het advies van de lijstadviescommissie 

“Je bent mogelijk wat ongeduldig voor de raad” zei Michael namens de lijstadviescommissie tegen 
mij. Ongeduldig!? Idealisten zijn nu eenmaal ongeduldig! Zeker ben ik ongeduldig. Want gaan we 
nu eindelijk meer haast maken met klimaataanpassingen van de stad. Niet meer politiek bedrijven 
vanuit een ivoren toren maar de wijken in. Principiëler zijn ten aanzien van onze standpunten en 
niet alles vanuit een juridisch standpunt bekijken. Niet allemaal ambtenaren in onze fractie, maar 
een ondernemer en kunstenaar zoals ik. Als jij ook wat meer ongeduld wil in de raad zet mij dan op 
nummer 2. 
 
Groeten, 
Dimitry 

 


