
 

A. LEDEN DIE BEREID ZIJN OM (NAAST DE LIJSTTREKKER ) ZITTING TE NEMEN IN DE GEMEENTERAAD D66 – 2018 

 

 

Naam Toelichting/ Motivatie 

 

R.W. Schaafsma 

Geb. 07-04-1957 

rw.schaafsma@icoud.com 

 

 
 

 

 

 

D66 is een partij die de gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele  

geaardheid, gerichtheid of herkomst als uitgangspunt heeft. Bij deze kernwaarden voel ik me thuis.  

Daarnaast is het belangrijk om de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen te ondersteunen 

en dat ruimte wordt geboden aan verandering en vernieuwing. De sleutel voor deze verandering ligt  

bij de mensen zelf. Dat is het Zoetermeer waar ik woon en wil wonen en waar ik mij prettig voel. 

Vanaf 2014 zit ik in de raadsfractie o.a. op de onderwerpen Veiligheid en Onderwijs. De kennis en  

ervaring die ik heb opgedaan in die periode wil ik ook in de komende raadsperiode graag inbrengen. 

De inhoudelijke politiek strategische en bestuurlijke ervaring wil ik graag inzetten  om de fractie te 

steunen, tegengas te geven aan ideeën en stromingen, niet van de gelijkwaardigheid van de mensen 

(in dit geval de inwoners van Zoetermeer) uitgaan. 

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 en met name de deelname van de PVV daaraan kan of beter 

gezegd zal een politieke aardverschuiving in Zoetermeer opleveren en is daarmee een belangrijke 

mijlpaal voor de koers van Zoetermeer 

Beroep Manager Strategische Projecten bij GGD Haaglanden & Raadslid D66 Zoetermeer  

Huidige functie binnen/namens D66 D66 Gemeenteraadslid Zoetermeer ( mrt 2014) 

Vroegere functie binnen/namens D66 - 

Andere maatschappelijke functie - 

 

F. Schoonbeek 

Geb. 06-03-1970 

info@schoonbeek.com 

 

 
 

Na ruim 10 jaar woonachtig en actief te zijn in Zoetermeer, wil ik me vanuit een andere rol bezig gaan 
houden met mijn leefomgeving.  
 
Zoetermeer is een stad in beweging, met een mooie toekomst en kansen; hier wil ik graag actief aan 
bijdragen. Zoetermeer is wat mij betreft een stad waar een ieder zich veilig en prettig voelt, zich thuis kan 
voelen, kan ontwikkelen, kan vermaken en aan kan bijdragen.  
 
Zowel in mijn werk als in mijn vrijwilligerswerk heb ik gemerkt dat het met een positieve blik en het ‘samen’ 
benaderen van onderwerpen het beste werkt. Dit wil ik ook in de lokale politiek gebruiken door de kansen te 
zien, uit te gaan van de eigen kracht (talenten) van inwoners en het waar mogelijk mèt hen te doen.  
Duidelijke communicatie en openheid over (on)mogelijkheden is essentieel; niet alle wensen kunnen 
ingewilligd worden, maar wel alle keuzes kunnen goed beargumenteerd zijn.  
 
Vanuit mijn (ZZP-)ervaring in het bedrijfsleven neem ik een opbouwende, maar kritische, blik mee en heb ik 
geleerd om op verschillende nivo’s te acteren. Daarnaast zal ik een bijdrage leveren vanuit zowel mijn 
hobby’s (sport en acteren) als mijn opleidingen (onderwijs). 
 
Tenslotte benader ik zaken actiegericht en met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen om het 
uiteindelijke doel te bereiken; een prettig, veilig en interessant Zoetermeer.  
. 

 

Beroep ZZP’er: Consultant/ Projectmanager 

Huidige functie binnen/namens D66 Lid steunfractie D66 ( mrt 2014) 

Vroegere functie binnen/namens D66 - 

Andere maatschappelijke functie Vrijwilliger noodopvang vluchtelingen Lesbos (nov 2014 -mrt 2017) 

Chauffeur Zorgbus Amsterdam (feb 2016 – okt 2016) 

Coach Jeugdelftal MHC Zoetermeer (jul 2016 – jun 2017) 
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E. Zamani 

Geb. 26-04-1994 

ezamani@my.neyenrode.nl 

 

Zoetermeer  is  een  stad  die  volop  in  groei  is.  Zo wonen er in onze stad  steeds  meer  mensen,  

komen  er meer woningen  en  willen  er  meer  bedrijven  zich  in  Zoetermeer  vestigen.  Die groei  

is  een kans,  mits  die  niet ten  koste gaat  van  onze  groene  schone  stad.     

Ik  geloof  dat  Zoetermeer  de  kracht  heeft  om  door  slimme  innovatieve  ideeën  op  een   

duurzame,  groene  en rendabele  manier  te  groeien.  Heel graag  wil  ik  mij  in  inzetten  voor een   

Zoetermeer die  geweldig  is  voor  de  huidige generatie maar ook voor de komende generaties.   

Mijn  naam  is  Esmael  Zamani  en  ik  ben  23  jaar  oud.  Dit  jaar  wordt  het  mijn   

derde jaar dat  ik  mij  zelf fractieondersteuner  van  onze  mooie  partij  mag  noemen.  Als   

fractieondersteuner mag  ik  naast  mijn ondersteunende  taken  ook  input  leveren  als  jonge   

inwoner  van  Zoetermeer met  de  sociaal-liberale gedachtengoed en een hart voor groen. D66  is   

mijn  partij omdat  D66  aan ieder  kansen  bied. 

Of  je  nu  geboren  bent  als  een  kind  uit  een  rijke omgeving een  achterstandswijk,  eerste   

generatie  Nederlander  of  andere  generatie  Nederlander,  je  krijgt  dezelfde  kansen. Door het  

bieden  van  goed  onderwijs  en  goede  zorg,  kan  je  met  hard  werken  zijn  wie  je wilt  zijn.  

Echter zijn  er  veel  Zoetermeerders  en  in  het  bijzonder  jongeren,  die  zich  niet  door  de  politiek  

voelen vertegenwoordigd.  Die  kloof  tussen  de  jongeren  en  de  maatschappij  zorgt  voor  veel   

jongeren  dat  ze  de  kansen die ze  krijgen  niet  kunnen  grijpen 

Ook  ik  heb  die  kloof  ervaren.  Ik  ben  opgegroeid  in  Palenstein  en  Meerzicht  en  ik  merk   

in  mijn  omgeving  dat jongeren  zich  niet  gehoord  voelen  door  de  politiek.  Ik  geloof  dat  ik   

door  die  ervaring  die  jongeren  kan vertegenwoordigen.  Zodat  echt  iedereen  de  kansen  kan   

grijpen  om  te  zijn  wie  ze  echt  willen  zijn.   

 

Beroep Accountant / Fractieondersteuner D66 Zoetermeer  

Huidige functie binnen/namens D66 Fractieondersteuner D66 Zoetermeer ( 1 aug 2015) 

Vroegere functie binnen/namens D66 Lid werkgroep Jonge Democraten: Justitie (1 feb 2016 – heden) 

Andere maatschappelijke functie Voorzitter Avans Studenten Voetbalvereniging (1 okt 2014 – heden) 

 

J.D. Bakkers 

Geb. 25-11-1986 

jamila.d.bakkkers@gmail.com 

 

 

Kornende  raadsperiode  zou  ik  graag  weer  deel  uitmaken  van  de  D66-fractie  in  de   

gemeenteraad  van Zoetermeer.  lk  wil  verbindingen  blijven  leggen  tussen  de  politiek  en  de   

Zoetermeerder.  lnvloed   uitoefenen op  het  beleid  zodat  we  een  duidelijk  D66-

geluid   kunnen  laten  horen  in   onze  stad.  De  verbinding  zijn tussen  jongeren  en  'oudere   

jongeren'.  lk  wil  me  de  komende  vier  jaar  er  weer  hard  voor  maken  om  ons    

verkiezingprogramma,  dat  nu   nog  in   de  stijgers  staat,  te  vertalen  naar  concrete  resultaten.    

Sìnds  2014  zet  ik  mìj  als  lid  van  de  Zoetermeerse  gemeenteraad  in  om  de  polìtìekeagenda   

van D66 te realiseren. Zowel binnen als buiten de dossiers waar ik het woord op voer. Zo heb ik mij sterk  

gemaakt voor de regenboogtrap bij Centrum West. Omdat we een stad willen waarin je jezelf kunt zijn of je nu  

homo, hetero, lesbisch of transgender bent. Maar ook als vicevoorzitter van het presidium lever ik een bijdrage  

aan onze partij. 

We hebben als coalitiepartij al veel van onze ideeën gerealiseerd. Zoetermeerse zomers Zondag in ’t Park  

zijn nauwelijks meer voor te stellen. Een stadspark bij de Dobbe is aanstaande. Woningen en nieuwe school- 

gebouwen worden aardgasvrij en duurzamer. En daar mogen we trots op zijn. 

Tegelijkertijd moeten we ambitieus blijven. En daarom wil ik graag door. Streven naar een Zoetermeer dat  

levendig en leefbaar blijft. Zorgen dat mensen met middeninkomens niet vastlopen op de woningmarkt. Zorgen 

dat Zoetermeer goed bereikbaar blijft. Ik wil werken aan een succesvolle groene toekomst voor Zoetermeer. Met 

ruimte voor de fiets. Meer en veilige fietspaden. En ruimte voor inwoners en hun initiatieven. Daar wil ik me de  

komende vier jaar vol voor inzetten. 

  

Beroep Adviseur Ambassade van Taiwan 

Huidige functie binnen D66 Gemeenteraadslid D66 Zoetermeer ( 21 mrt 2014) & vicevoorzitter van het presidium (12 dec 2016) 

Campagnecoördinator D66 Zoetermeer (25 feb 2013) 

Algemeen bestuurslid Thema-afdeling Europa (30 jan 2014) 

Vroegere functie binnen/namens D66 Algemeen bestuurslid D66 Zoetermeer (3 jul 2013 – 9 feb 2013) 

Andere maatschappelijke functie - 

  

mailto:ezamani@my.neyenrode.nl


 

C.W.J. Bos 

Geb. 19-09-1954 

bosvariant@kpnmail.nl 

 

Samen de stad besturen, samen er gezicht aangeven, samen eruit zien te komen. Samenspraak  

is een groot goed voor mij. En voor veel inwoners van Zoetermeer. Daar sta ik voor, daar staat  

D66 voor. Elke keer is het aan ons en aan mij om dat te laten zien.   

Als ervaren raadslid laat ik samen met mijn fractiegenoten het woord van D66 klinken, in de raad, 

in de media en  en op straat. De lokale politiek leeft. Bewoners weten de raad te vinden bij hun 

lokale problemen of wensen.  

Uitdaging is om samen tot een oplossing te komen. Dat lukt niet altijd, ook D66 heeft haar eigen  

visie. De afgelopen vier jaar was ik vice-fractievoorzitter waarin ik mij breder kon ontwikkelen, en op meer  

dossiers mij mij de problematiek eigen heb kunnen maken, en mede door mijn grote ervaring ook  

inspirerende coach voor andere raadsleden heb kunnen zijn.  In de afgelopen jaren begeleid ik ook 

vluchtelingen om hun plaats in de Nederlandse samenleving te krijgen,  vanuit de stichting Piëzo. Ook daar 

maak ik helder dat democratie meer is dan het recht van de meerderheid, dat het ook de plicht is om 

rekening te houden met minderheden. Samenleving betekent ook samen leven.  

In de volgende periode kan ik mijn ervaring, enthousiasme en creativiteit weer stevig inzetten voor  

D66. Eerst komen de verkiezingen waar hard gestreden moet worden om de kiezersgunst. Met mijn  

campagne  ervaring kan ik mij weer voor D66 inzetten, voor een sterke partij, sterke fractie en sterke 

samenleving.  

Beroep Zelfstandig ondernemer 

Huidige functie binnen/ namens D66 Raadslid (2002 -heden) / Vice-fractievoorzitter (2014) 

Vroegere functie binnen D66 Bestuurslid D66 Zoetermeer (1993-2000)/ Landelijke Adviesraad D66 (1997-2002) 

Campagneleider Gemeenteraadsverkiezingen (1990-1994) 

Coordinator permanente campagnes, PR, Stemhuisplein (2002-2014) 

Andere maatschappelijke functie Bestuurslid Vereniging Aanpak Pensioenbreuk (1989-1998) 

Voorzitter Logo (1990 – heden) 

Voorzitter, lid Ondernemingsraden Ministerie OCW (1995-2002) 

Coach Stichting Piezo (2013-heden) 

 

V.J.J. Snels 

Geb. 23-09-1964 

vincent.snels@gmail.com 

 

D66 profileert zich als partij van de participatie. Ik deel deze passie ten volste en kijk ernaar uit om 

mijn kennis en ervaring in te zetten! Door de renovatie van mijn directe woonomgeving in Palenstein  

heb ik in 2005 kennisgemaakt met de werking van participatie en beïnvloeding van besluitvorming in  

de gemeentelijke politiek. Ik heb vanaf dat jaar tot nu actief bijgedragen in bewonersgroepen bij dit  

voor bewoners en gemeente sociaal en financieel ingrijpende renovatieproject van Palenstein.       

Als Business Architect bij Nationale Nederlanden ben ik bekend met projectmatig werken 

De bijdrage bestond o.a. uit deelname aan Palenstein Leeft, een samenwerkingsverband tussen  

o.a. woningcorporaties, gemeenteambtenaren (wijk- en sociaal wijkmanager), huurdersverenigingen, 

maatschappelijke organisaties, maar ook het informeren van Raadsleden en Wethouders over de 

standpunten van bewoners in het renovatietraject door naast persoonlijke contact ook gebruik te  

maken van het inspreekrecht tijdens de vergaderingen. Ik heb in die jaren een proactieve, constructieve,  

positief-kritische bijdrage geleverd, veel bereikt voor bewoners, zonder het algemeen belang uit het oog te  

verliezen. Dat is precies, hoe ik tegen participatie aankijk en mijn ervaringen, mogelijk als Raadslid, wil gaan  

delen met andere Zoetermeerders die de weg binnen de gemeente niet kunnen vinden. Een andere vorm van 

participatie waarmee ik mij zeer verbonden voel, is mensen in hun krachten te zetten om actief deel te  

nemen aan de Nederlandse samenleving. Als pleegvader heb ik hier jaren een invulling aan kunnen geven  

en de laatste jaren als vrijwilliger van stichting Piëzo 

De laatste anderhalf jaar geef ik met veel plezier onderwijs aan volwassenen  in de vorm van  

maatschappijoriëntatie lessen aan Piëzo deelnemers over uiteenlopende onderwerpen. Van 

werknemersvaardigheden tot Nederlandse geschiedenis, de participatieverklaring tot uitleg over de  

Zoetermeerpas. Het laatste heeft tot een geslaagde samenwerking met ZVZ geleid met 

zwemlessen voor statushouders. 

Beroep Enterprise & Business Architect bij Nationale Nederlanden/ Vrijwilliger Stichting Piëzo 

Huidige functie binnen/ namens D66 - 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies Pleegvader (1994-2014) 

Vertegenwoordiger wg. Palenstein Leeft namens eigenaar-bewoners (2005-2011) 

Contactpersoon Ambachtsherenlaan in Renovatieproject Palenstein (2005-2017) 
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G. Ekkelenkamp 

Geb. 11-08-1958 

g.ekkelenkamp@me.com 

 

 

Voor mij is D66 een liberale partij met een sociaal hart. Dat spreekt mij aan. Ruimte bieden aan 

mensen om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook ondersteuning geven aan mensen voor 

wie het leven niet zo eenvoudig is. 

D66 is echt “mijn” partij. De  partij waarvoor ik me al geruime tijd inzet. In Zoetermeer was ik een 

Bestuurslid en later voorzitteer van de Afdeling. Voor de regio Zuid-Holland stond ik hoog op de  

kandidatenlijst bij de laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten en kreeg ik veel Zoetermeerse 

stemmen. Ook was ik enkele jaren lid van de permanente programmacommissie van de  

regio-afdeling. 

In oktober 2016 werd ik geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad in Zoetermeer, als opvolger van 

Chantal Kouwenberg, die de raad verliet omdat ze in dienst trad bij de gemeente Zoetermeer. 

Sindsdien heb ik me met veel toewijding ingezet voor de interessante portefeuilles die ik overnam 

van mijn voorganger: sport, cultuur, dienstverlening, citymarketing en evenementen. Uiteraard 

leverde ik daarnaast een stevige bijdrage aan de standpuntbepaling van de fractie bij tal van 

andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld bij het dossier Holland Outlet Mall. 

In de komende vier jaar ontwikkelt Zoetermeer zich verder. Wat mij betreft gaat het daarbij niet om  

een groei van het inwonersaantal zonder meer. We moeten ervoor zorgen dat we vooral investeren 

in de kwaliteit van onze stad. Ik vind het daarbij van groot belang dat het groene karakter van  

Zoetermeer verder wordt versterkt. 

In de volgende raadsperiode wil ik me graag, naast een of meer van de bovengenoemde 

portefeuilles, inzetten voor de domeinen jeugdzorg en onderwijs, Als “onderwijsman” kan ik  dan 

nog beter mijn expertise benutten en het profiel van D66 als “onderwijspartij” met een grote 

onderwijsachterban stevig en herkenbaar neerzetten 

Mag ik rekenen op uw stem? 

  

Beroep Opleidingsmanager lerarenopleiding basisonderwijs, Hogeschool Marnix Academie Utrecht 

Huidige functie binnen/ namens D66 Gemeenteraadslid (3 okt 2016) 

Vroegere functie binnen D66 Bestuurslid D66 Zoetermeer (mrt 2010-sep 2010) /  

Voorzitter Afdeling D66 Zoetermeer (sep 2010 – jan 2015) 

Andere maatschappelijke functies Voorzitter College van Bestuur PCPO Duin-en Bollenstreek (1 feb 2003 – 1 jan 2016) 

Bestuursvoorzitter Samenwerkingsverband Passend Onderwijs D&B ( 15 apr 2013 – 1 jan 2016) 

 

A . S. Van Kuijen- Cornelis 

Geb. 18-10-1941 

Van.kuijen@planet.nl 

 

 
 

 

 

 

 

Doordat per 2015 de drie grote sociale domeinen (WMO/Zorg en OGGZ, Jeugdzorg en Participatie) 

van het rijk werden overgeheveld naar gemeenten, moet er extra aandacht worden besteed aan de 

inrichting van onze sociale programma’s. Er wordt momenteel druk gewerkt om van transitie naar  

transformatie van de processen te komen. Een hele klus, die onder andere wordt bemoeilijkt door 

kortingen die met de transitie gepaard gingen. 

D66 denkt en handelt vanuit een sociaalliberale grondhouding en vertrouwt op eigen kracht van 

mensen. Gezien mijn ervaring en expertise die ik afgelopen jaren heb opgedaan op dat gebied 

zou ik een volgende raadsperiode graag betrokken willen blijven als raadslid. 

Door mijn werk in de raad, de diverse functies die ik als (staf)verpleegkundige heb bekleed in de 

Gezondheidszorg (ziekenhuis, wijk, GGD, verpleeghuis), mijn werk als beleidsadviseur bij de 

gemeente Zoetermeer en andere (sociale) functies in vrijwilligerswerk heb ik veel ervaring opgedaan 

en stevige netwerken en banden met de samenleving kunnen opbouwen. 

Ik ben enthousiast, energiek en actief op veel terreinen en kan over diverse onderwerpen meepraten. 

Ik ben multi-inzetbaar, creatief van geest en in handelen. Om doelstellingen op politiek niveau te 

kunnen bereiken en adequaat in te kunnen spelen op de orde en waan van de dag is vertrouwen, 

samenwerking en transparantie tussen fractie(s), bestuur, wethouders, inwoners, organisaties etc. 

noodzakelijk. Dit alles in harmonie met de nodige dosis humor en stevig relativerend vermogen. 

  

Beroep Raadslid D66 Zoetermeer 

Huidige functie binnen/ namens D66 Gemeenteraadslid  

Vroegere functie binnen D66 Bestuurslid D66 Zoetermeer (1978 - 2006)  

Commissielid gemeenteraad (2011 - 2014) 

Andere maatschappelijke functies Voorzitter Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer (1990 – 1996) 

Voorzitter Cliëntenraad Lange Land Ziekenhuis ( 1999 - 2004) 
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J. A. van der Wenden 

Geb. 13-10-1969 

Judith_ka@hotmail.com 

 

 
 

Pas vrij laat ben ik lid geworden van D66 omdat ik lid wilde worden als ik echt actief kon zijn voor de  

partij. Dat heb ik vanaf het eerste moment dat ik lid was gedaan door mee te helpen bij campagnes 

en door vergaderingen bij te wonen. Tijdens de campagnes en vergaderingen heb ik een dusdanig positieve 

bijdrage geleverd dat ik opviel en voor het bestuur van D66 Zoetermeer gevraagd ben.  

Dat heb ik direct geaccepteerd en binnen het bestuur heb ik de rol van penningmeester gekregen. 

Naast dat ik actief was in Zoetermeer ben ik ook zo veel mogelijk naar congressen geweest (regio en 

landelijk).  Naar aanleiding van diverse bijeenkomsten op congressen en ben ik actief lid geworden van 

thema-afdelingen. Zo heb ik bij de thema-afding Sport en Bewegen meegedacht over amendementen voor 

het verkiezingsprogramma TK2017. Ook heb ik inhoudelijke bijeenkomsten bijgewoond die binnen mijn 

interessegebied lagen zoals “the day of the middle east” die elk jaar Utrecht georganiseerd wordt. Afgelopen 

jaar ben ik tijdens de borrel in gesprek geraakt met een bestuurslid van de thema-afdeling 

Sociaalliberalisme.   

Vervolgens ben ik door de voorzitter van die thema-afdeling gevraagd om ook daar in het bestuur te komen.  

Naast wat ik binnen de partij doe, zet ik me er ook altijd voor in om D66 op een positieve manier te 

vertegenwoordigen en het gedachtengoed uit te dragen, zowel face-to-face als op de sociale media.  

Door mijn activiteiten bij D66 de afgelopen jaren weet ik dat ik graag meer de inhoud in wil en actief mee wil 

helpen om Zoetermeer een nog fijnere stad te laten worden.  Met mijn ervaringen en talenten ben ik een 

waardevolle toevoeging voor D66 Zoetermeer in de raad.  

Beroep Ambtenaar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek 

Huidige functie binnen/ namens D66 Penningmeester D66 Zoetermeer (30 mrt 2016) 

Bestuurslid thema-afdeling Sociaalliberalisme (7 feb 2017) 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies - 

 

C.A.M. Huijbens 

Geb. 10-08-1958 

corahuijbens@raadzoetermeerr.nl 

 

 

Beste D66-leden, 

Graag stel ik mij kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  

Onderstaand geef ik jullie mijn overwegingen. 

De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter leiding mogen geven aan een mooie, diverse, gedreven 

fractie. Een fractie waarin ik, rekening houdend met ons D66-profiel, onze raadsleden ruimte gaf om dat te 

doen waar zij goed in zijn. Met acht zetels en twee wethouders is D66 de grootste partij in de gemeenteraad. 

Mede daardoor hebben wij afgelopen vier jaar mooie resultaten kunnen behalen voor onze inwoners. Maar 

er liggen nog voldoende uitdagingen voor komende jaren. Nu er financiële ruimte is voor nieuwe sociale, 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen vind ik het belangrijk om Zoetermeer nog gezonder, groener en 

duurzamer te maken. Een groene stad waar naast natuur, ook ruimte is voor een levendig centrum met 

uitgaansvoorzieningen voor jong, oud en alles daartussen. Tijdens mijn eerste raadsperiode heb ik het 

woord gevoerd over zorg, welzijn, jeugd, onderwijs en sociale voorzieningen, de zogenaamde zachte sector 

van het bestuur. De afgelopen vier jaar heb ik mij verdiept in de harde sector zoals ruimtelijke ontwikkelingen 

in de stad. Daarnaast heb ik, als fractievoorzitter het woord gevoerd bij grote financiële debatten zoals het 

begrotingsdebat. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat ik brede kennis heb verworven. Namens D66 spreek 

ik regelmatig met inwoners, werknemers, werkgevers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Mijn 

mening is dat besluiten niet genomen kunnen worden zonder dat zij daar bij betrokken worden. 

Ik heb vertrouwen in ons krachtig sociaal-liberale geluid, dat mensen niet uit elkaar drijft maar ervoor zorgt 

dat inwoners zich thuis voelen en we ruimte bieden voor het nemen van verantwoordelijkheid om mee te 

doen aan onze samenleving. Tot slot: Ik hoop dat u mij de kans geeft om ook komende vier jaar mijn 

ervaring in te zetten voor D66 Zoetermeer!  

Beroep Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand (2010 – heden) 

Huidige functie binnen/ namens D66 Raadslid (mrt 2014) / Fractievoorzitter D66 Zoetermeer (vanaf mei 2014) 

Lid van de landelijke thema-afdeling Zorg en Welzijn van D66 (2010) 

Secretaris van de Rijkscommissie van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk e.o. ( nov 2013) 

Vroegere functie binnen D66 Raadslid en vice-fractievoorzitter D66 Zoetermeer (mrt 2010-mrt 2014) 

Vicevoorzitter werkgroep communicatie van de gemeenteraad Zoetermeer (jun 2010- mrt 2014) 

Onderzoeker relevantie& revitalisatie thema-afdelingen Landelijk Bureau D66 (feb 2010-jun 2010) 

Plaatsvervangend bestuurslid Algemeen bestuur Haaglanden (dec 2012 – mei 2014) 

Lid van de wg. Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp (dec 2012 – mei 2014) 

Commissielid D66 (mrt 2006 – mrt 2010) en tijdelijk raadslid gedurende 10 maanden  

Andere maatschappelijke functies - 

  

mailto:Judith_ka@hotmail.com
mailto:corahuijbens@raadzoetermeerr.nl


 

R. Pattiruhu 

Geb. 13-08-1955 

pattiruhu@kpnplanet.nl 

 

 
 

Kiezen voor Richard Pattiruhu betekent kiezen voor enerzijds ervaring met de politiek van 

Zoetermeer, als raadslid en raadscommissielid, anderzijds ervaring met de bestuurlijke kant van  

de afdeling Zoetermeer als lid, secretaris en voorzitter van het bestuur. Als inwoner van Zoetermeer 

sinds medio 1987 heb ik in de achterliggende periode Zoetermeer zien uitgroeien tot een volledige 

stad. Een stad die er mag zijn met bruis in het Stadshart, de aanwezige voorzieningen op de 

gebieden kunst en cultuur, bibliotheek, de eerste voorzieningen in de afzonderlijke wijken, onderwijs 

zorg en het vele groen. Als derde stad van Zuid Holland en deelnemer van de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag kan de stad nog meer bieden dan zij nu al doet. 

Mijn expertise vanuit mijn werkervaring, volkshuisvesting en ontwikkeling woningbouw bij 

verschillende Woningcorporaties in Zuid en Nood Holland wil ik hier graag voor inzetten. 

Beroep Teamleider Wonen bij Woningstichting Havensteder 

Huidige functie binnen/ namens D66 Voorzitter bestuur D66 Zoetermeer 

Vroegere functie binnen D66 Raadslid D66 Zoetermeer (2010 – 2014) 

Raadscommissielid D66 Zoetermeer ( 2006 – 2010) 

Andere maatschappelijke functies - 

 

P. Vergers 

Geb. 15-08-1951 

vergerspeter@gmail.com 

 

 
 

De afgelopen periode heb ik deel mogen uitmaken van de D66 fractie in de Zoetermeerse raad. 

Met als aandachtspunten duurzaamheid, groen, participatie en laatste jaar ook cultuur. Ik kijk daar met plezier  

op terug. Met tal van moties en amendementen hebben we aan het gemeentelijk beleid kunnen bijdragen. 

Bijvoorbeeld hebben we concrete bijdrages kunnen leveren aan een toekomstige meer groene en duurzame  

stad. Van het inkopen van groene stroom tot het behouden en uitbreiden van de stadsboerderijen. En van  

meer zonnepanelen tot het laten slinken van de plastic berg. Graag wil ik me in de komende raadsperiode 

opnieuw voor D66 inzetten.  

Wat mij betreft gaan we als D66 vooral voor duurzaamheid, onderwijs, participatie, innovatie, natuur en groen. 

En doen dat op een positieve, rationele, open, creatieve, eerlijke en samenwerkings-gerichte manier. 

Het is vooral nu belangrijk dat we in Zoetermeer de grootste fractie blijven. Er staan vele beslissingen op de  

agenda, die voor vele jaren gaan bepalen hoe Zoetermeer er uit zal komen te zien. 

Zoals de Holland Outlet Mall, het bouwen van minimaal 10.000 extra woningen en het herinrichten van het  

gebied tussen Markt en Dorpsstraat. 

Als D66 moeten we ervoor gaan om deze ontwikkelingen vanuit een D66 perspectief tot stand te laten komen. 

Dus in samenspraak met aandacht voor de natuur en focus op een gezonde, aantrekkelijke en duurzame 

leefomgeving. Ik kijk er naar uit om dit samen met leden en kiezers mogelijk te maken. 

   

Beroep Lid gemeenteraad Zoetermeer voor D66 

Huidige functie binnen/ namens D66 Lid fractie D66 Zoetermeer (mei 2014) 

Vroegere functie binnen D66 Penningmeester D66 Eindhoven (15 feb 1976-1 mei 1978)/ Penningmeester D66 Regio N-Brabant  

(16 dec 1976 – 1 mei 1978) / Fractievoorzitter D66 Eindhoven (1 mei 1978 – 1 mei 1982) / 

Secretaris D66 Regio Z-Holland (1 mrt 2010 – 1 apr 2013)/ Lid thema afdeling D66 Duurzaam (1 mrt 2100 – 

Heden) / Lid bestuur D66 Zoetermeer (1 apr 2012 – 1 apr 2014) 

Andere maatschappelijke functies - 

 

E.A. Verschoor 

Geb. 12-04-1946 

evertverschoor@xs4all.nl 

 

Mijn grote passie is al mijn leven lang `onze natuur`. Aangezien ik met een geboren Zoetermeerse  

ben getrouwd en wij hier vanaf `79 al wonen, is de Zoetermeerse natuur mijn belangrijkste interesse 

geworden. Ik ben al jaren bestuurslid van IVN Zoetermeer (Instituut voor Natuureducatie) en nog steeds  

Natuurgids en Natuurtuingids. Daarnaast woon ik al jaren de Zoetermeerse Raads- en 

commissievergaderingen bij en weet ik dat er slechts een paar raadsleden zijn die iets met onze natuur 

hebben. Omdat de fractie van onze club het beste reageerde op mijn passie heb ik besloten om mijn steun 

aan hen te verlenen. Omdat landelijk D-66 met Alexander Pechtold het uitstekend doet en plaatselijk onze 

fractie het nog beter doet heb ik bedacht dat ik mijn kennis en ervaring het beste samen met hen in ons  

stadsbestuur kan laten zien 

Beroep Gepensioneerd 

Huidige functie binnen/ namens D66 Steun fractielid D66 Zoetermeer 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies PR, excursies organiseren / Wg. Bomen, paddenstoelen/ Natuurtuin gids 

mailto:pattiruhu@kpnplanet.nl
mailto:vergerspeter@gmail.com
mailto:evertverschoor@xs4all.nl


 

P. Diederen 

Geb. 09-09-1959 

Paul.diederen@casema.nl 

 
 

Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen ben ik raadslid voor D66 (en woordvoerder op dossiers 

als economie, werkgelegenheid, participatie, armoede, vluchtelingen): heel leerzaam. Op mijn 

leerervaringen zou ik willen voortbouwen in een volgende raadsperiode. Ik stip er een paar aan: 

• Onze stad telt heel veel betrokken inwoners, die zich op allerlei fronten inzetten voor  

Elkaar en voor de stad. Heel belangrijk! Het is aan ons raadsleden om deze betrokken 

inwoners goed te ondersteunen en te betrekken bij het bestuur. Voor de kwaliteit van 

democratie en besluitvorming. 

• Er zijn veel mensen die sceptisch zijn over politiek en bestuur. Vaak mensen met 

legitieme zorgen, die het verdienen serieus genomen te worden. Dat vormt voor ons als 

D66 een permanente uitdaging: blijven luisteren en meedenken. 

• Bovendien zijn er uiteenlopende belangen. Vaak grote belangen van weinigen tegenover 

kleine belangen van velen (zie bijvoorbeeld de HOM). Het vraagt van raadsleden om  

veel stuurmanskunst om dan integere, uitgebalanceerde afwegingen te maken, met 

zowel oog voor het belang van de stad als voor dat van de achterban. 

• De discussies in de Zoetermeerse politiek zijn doorgaans zakelijk: gelukkig. Partijen 

werken meestal constructief samen. Dit maakt het raadswerk aangenaam; ik zou me niet 

thuis voelen in een vechtcultuur. 

• Ons sociaalliberale gedachtegoed biedt mij een uitstekend houvast om met veel kwesties 

om te gaan. Het liberale aspect krijgt daarbij in Zoetermeer vaak meer stem dan het  

sociale. Ik vind het voor ons belangrijk om daar wat tegenwicht tegen te bieden. 

• Onze huidige fractie bestaat uit heel verschillende leden, die graag samenwerken. Wat we 

bereiken, bereiken we samen. Mijn rol is die van analyticus met oog voor het brede 

perspectief. 

• Het College bestuurt: de raad controleert en reageert. Ik vind het belangrijk dat de fractie 

proactief meedenkt en waar nodig het initiatief neemt. 

Met deze bagage ga ik graag weer op pad.  

Beroep Coördinator onderzoek en dialoog bij het Rathenau Instituut 

Huidige functie binnen/ namens D66 Raadslid D66 Zoetermeer (mrt 2014) 

Vroegere functie binnen D66 Lid programmacommissie D66 Zoetermeer (2012-2013) 

Andere maatschappelijke functies - 

 

 H. Yalcin 

Geb. 01-05-1986 

Hs_yalcin@live.nl 

 

 
 

Geachte D66-leden, 
  
D66 een sociaalliberale partij die geen etiketten plakt op individuen, maar hen de ruimte 
geeft om zichzelf te kunnen uitdrukken. Elk individu is uniek en kent eigen unieke 
denkwijzen, wat bijdraagt aan een diverse samenleving met verschillende sociaal-
culturele achtergronden. Deze uniciteit kent vrije denkers en authentieke individuen die 
er mogen zijn en ertoe doen. Gelukkig vormen ook zij de krachtige kern van onze partij. 
Als lid van zo’n partij geloof ik in de eigen kracht en vrijheid van het individu en wil ik 
streven naar een duurzame harmonieuze samenleving. Als gemeenteraadslid wil ik 
deze visie overal en altijd dan ook uitdragen. Concreet betekent dit voor mij onder meer 
het stimuleren van (o.m. achtergestelde maar in potentie rijk aan authenticiteit) 
individuen om te participeren aan de maatschappij. Dit uiteraard in samenwerking met 
mensen die dezelfde visie delen en een bijdrage willen leveren aan de diversiteit en 
uniciteit binnen één samenleving. Als politiek- en maatschappelijk betrokken burger van 
Zoetermeer wil ik het belang benadrukken van het feit dat we in een tijd leven waarbij 
diversiteit en uniciteit krachten zijn waaruit we kunnen putten. Hiervoor is alleen meer 
begrip en samenwerking nodig, zodat de kracht van alle individuen een harmonieuze 
samenleving teweeg kan brengen. In het licht van deze visie en als onderdeel van dit 
ritme, wil ik mij graag kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkieizingen van 2018.  
Met hartelijke groet, 
Hasan Yalçin 
 

Beroep Adviseur bedrijfsvoering (Rijksoverheid) 

Huidige functie binnen/ namens D66 Secretaris D66 Zoetermeer (27 jun 2017) 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies - 

mailto:Paul.diederen@casema.nl
mailto:Hs_yalcin@live.nl


 

B. LEDEN DIE NIET BEREID ZIJN OM ZITTING TE NEMEN IN DE GEMEENTERAAD D66 – 2018 

I.Vugs 

Geb.15-08-1963 

Isabelle.vugs@gmail.com 

 
 

 

D66 staat voor waarden die ik herken en onderschrijf. Of het nu gaat om onderwijs, groen en  

duurzaamheid of de visie op zorg en welzijn en statushouders/ vluchtelingen. Iedereen verdient een 

kans en we moeten goed luisteren naar wat inwoners en partners kunnen bijdragen aan het oplossen 

van problemen en het beter en mooier maken van onze stad. 

Ik zou graag als lijstduwer helemaal onderaan op de lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

staan. 

Hiermee geef ik aan dat ik voor D66 ga, maar dat ik voorlopig geen actief raadslid wil worden. Als je 

4 jaar wethouder bent geweest is het in mijn ogen lastig om ineens aan de andere kant van het 

spectrum het beleid (van een voorgaand college) te bekritiseren. 

    

Beroep  

Huidige functie binnen/namens D66 Wethouder zorg, welzijn, onderwijs, grondzaken en P&O (mei 2014 – heden) 

Vroegere functie binnen D66 Commissielid D66 Zoetermeer (mei 2010 – mrt 2014) 

Andere maatschappelijke functies Ambassadeur voor Taal aan Zee (Fen Haag) (jan 2017 – heden) 

 

H. Lindeboom 

Geb. 10-10-1947 

Lynde10@live.nl  

 

Ik ben sedert jaren actief in het Zoetermeerse op diverse terreinen. Na mijn raadslidmaatschap 

voor D66 mijn kennis/ kunde en werkervaring op het maatschappelijke vlak ingezet in Zoetermeer. 

Ambieer geen raadslidmaatschap meer, maar ben uiteraard wel bereid mij voor incidentele 

tijdsgebonden zaken in te zetten. 

 

Beroep Gepensioneerd 

Huidige functie binnen/ namens D66 - 

Vroegere functie binnen D66 Lid Gemeenteraad D66 Zoetermeer (1994- 1998) en (2002 – 2006) 

Andere maatschappelijke functies Voorzitter Toegankelijksheidraad Zoetermeer (sep 2017-/ Voorzitter Stichting formulierenbrigade Zoetermeer 

(2010 – heden) / Voorzitter a.i. Zorgvragersraad Zoetermeer (2006 – heden)  

 

E.C. van den Heuvel 

Geb. 07-07-1961 

eheuvel@live.nl 

 

 

We staan midden in het digitale tijdperk. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel: de 

eerste zelfrijdende auto’s rijden al rond en we kunnen onze verwarming thuis via onze smartphone 

regelen. De wereld om ons heen biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden, maar wordt ook steeds 

complexer. Juist daarom is aandacht voor de lokale gemeenschap, de mensen en de naaste 

omgeving belangrijker dan ooit. Ik wil mij inzetten voor een eigentijds, welvarend en veilig 

Zoetermeer. Ik ben een verbinder die in staat is vanuit verschillende belangen te denken. 

Ik ben toekomstgericht, kan uitstekend luisteren en baseer mijn oordeel op feiten. Ik overzie 

complexe problemen snel en kom ook snel tot de kern van de zaak. Het creëren van draagvlak, 

maar ook het nemen van lastige besluiten zijn onderdeel van mijn dagelijks functioneren. 

Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van onze stad en zijn inwoners. 

   

Beroep Rijksambtenaar / diverse leidinggevende functies Ministerie van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse zaken/ 

Hoofd National Cyber Security (NCSC) / Secretaris Cyber Security Raad/ 

Nevenfunctie: Lid raad van toezicht Zorg CERT 

Huidige functie binnen/ namens D66 - 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies - 

 

Chin-A-Paw 

Geb. 07-06-1972 

frank.chin-a-paw@centric.eu 

 Geen toelichting/ Motivatie 

Beroep Support Consultant WMO, Zorg, Jeugdwet en Leerplicht 

Huidige functie binnen/ namens D66 - 

Vroegere functie binnen D66 - 

Andere maatschappelijke functies - 

Zoetermeer, 3 september 2017 

Namens AVC D66 Zoetermeer, 

Menno Breijman, secretaris 
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