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Beste Democraat,
Leden van D66 Arnhem konden zich tot en met 1 oktober kandideren voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De Verkiezingscommissie (VC) heeft
gecontroleerd of de kandidaten aan de gestelde vereisten voldoen. Alle kandidaten
zijn geaccepteerd, twee daarvan met speciaal verkregen dispensatie.
De kandidaten voor de lijst worden weergegeven in alfabetische volgorde, startend
vanaf de gelote letter N. De VC heeft namelijk door middel van een loting een letter
getrokken om mee te beginnen. Uit deze volgorde blijkt dus geen enkele voorkeur.
Let op: de VC heeft niet de adviesvolgorde vastgesteld, dat is door de
Lijstadviescommissie (LAC) gebeurd. De LAC bestaat uit Fleur van der Schalk, Gido
ten Dolle en Mattijs Loor. Op basis van de gesprekken die de LAC heeft gevoerd met
de kandidaten en de opdracht die de leden de LAC hebben meegegeven is de
uiteindelijke advieslijst tot stand gekomen.
Het is nu aan de leden om de kandidatenlijst vast te stellen. Op 5 november wordt,
tijdens een speciale vrijdag middagborrel, de gelegenheid geboden aan de
kandidaten om zich te presenteren. Niet lang hierna zal de e-voting geopend worden,
jullie ontvangen hierover nog een nieuwsbrief. Je kunt dan stemmen over de
volgorde van de lijst, hierbij kun je een top-10 aangeven of het advies overnemen.
Hou er rekening mee, dat er mensen op de lijst staan die onverkiesbaar zijn. Deze
mensen zullen, op volgorde van het aantal stemmen dat ze behaald hebben,
onderaan de lijst toegevoegd worden. Na het vaststellen van de definitieve lijst zullen
er tot slot nog lijstduwers door het bestuur achteraan de lijst worden toegevoegd.
Met vriendelijke groeten,
De Verkiezingscommissie,
Voorzitter: Alexander van den Berg (als secretaris afdelingsbestuur)
Yvonne van Hamersveld
Jeanette Huiskes
Werner Kaatee
Frank Loor
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Lijstadvies:
1. Mattijs Loor (reeds gekozen als lijsttrekker)
2. Suzan Kemperman
3. Joris Brandts
4. Wimer Heemskerk
5. Hans de Vroome
6. Meryem Güngör
7. Jorick Messink
8. Carolien Zwijnepoel
9. Irfan Mohammedamin
10. Pelle Steigenga
11. Ilco Bräuer
12. Santi Soumpholphakdy
13. Bosz Kempink
14. Rogier Dikker
15. Sebastiaan van der Lubbe
16. Teun Donk
17. Patrick van Iperen
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Patrick van Iperen
Geboortedatum: 09-04-1990
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Projectmedewerker lokale preventieakkoorden bij VNG
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Functie: Raadslid sinds juni 2020.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
December 2019 tot
Raadslid Arnhem
april 2020:
Maart 2016 tot
Lid programmacommissie Arnhem
december 2017:
Maart 2014 tot maart
Plaatsvervangend lid commissie samenleving gemeente
2016:
Geldermalsen
September 2013 tot
Fractiemedewerker D66 Geldermalsen
maart 2016:
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
N.v.t.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Gemeenteraad Arnhem
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Arnhem staat voor grote opgaven de komende jaren. Bijvoorbeeld als het gaat om de
tweedeling in de samenleving, gezondheidsachterstanden en een grote woningnood. Dat
vraagt om een progressief en duidelijk antwoord. Een antwoord waarin de gemeente het
mogelijk maakt dat iedereen mee kan doen, zo gezond en gelukkig mogelijk. Een sterk
D66 is daarvoor nodig. Daarom ondersteun ik graag ons verkiezingsprogramma en onze
partij in de toekomst.
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Pelle Steigenga
Geboortedatum: 16-10-1989
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Project en gebiedsontwikkelaar
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Ik vervul geen formele functies binnen D66.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Ik heb eerder geen formele functies binnen D66 vervuld.
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Ruimtelijke ordening; duurzaamheid; mobiliteit
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn naam is Pelle Steigenga en stel mij graag kandidaat voor D66 raadslid voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in Arnhem.
In de ruim 4 jaar dat ik in Arnhem woon, ben ik de stad Arnhem en de regio ArnhemNijmegen steeds meer gaan waarderen. Een stad om trots op te zijn en waar je met
plezier kan wonen.
Met de nodige ervaring, onder andere opgedaan in mijn werk als project- en
gebiedsontwikkelaar, zou ik graag een maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad
en alle Arnhemmers. De combinatie van de waardering voor de stad Arnhem en D66
- waar ik inmiddels al enkele jaren lid van ben - maakt dat ik mij graag wil inzetten
binnen het politieke bestuur van de stad. Naast de interesse in landelijke politieke
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thema’s merk ik dat ik, onder andere vanwege mijn werk, steeds meer interesse krijg
in wat er lokaal in Arnhem leeft.
Ik ben mij ervan bewust dat de komende tijd ook de stad Arnhem voor de nodige
uitdagingen staat. Dit vraagt goed organiserend en controlerend vermogen vanuit de
politiek. Hier draag ik graag aan bij als raadslid voor D66. Zodat we met elkaar als
D66 Arnhem onze politieke en maatschappelijke verantwoordelijk nemen en de stad
zo vooruit brengen.
Reactie op het lijstadvies:
Positief dat we allen het gesprek op eenzelfde wijze ervaren hebben en hier dezelfde
conclusies uit hebben getrokken. Ik ben in ieder geval tevreden met plek 10 en zeer
gemotiveerd om zowel tijdens de campagne als daarna actief betrokken te zijn.
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Rogier Dikker
Geboortedatum: 20-07-1970
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Binnenvaartondernemer en beeldend vormgever.
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Sinds 2018: Lid adviesgroep D66 Maritiem
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2010-2014
Raadsopvolger D66 Doetinchem
2013
Plaatsvervangend raadslid gedurende 3 maanden
2010
Campagnecoördinator D66 Doetinchem
Andere maatschappelijke functies:
2008-2013
Communicatiemedewerker kunst en cultuurcentrum De Gruitpoort
2006-heden
Personal assistent op projectbasis voor ontwerpersduo RAVAGE
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Kunst/cultuur en/of maritieme zaken.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Sinds mijn 18e stem ik al D66 en in de loop der jaren ben ik in meer en mindere mate
actief geweest voor D66. Dit omdat ik mij zeer sterk kan vinden in de waarden binnen
D66. Een partij met een constructieve en positieve houding. Een houding zoals ik
ook zelf in het leven sta. Tot tweemaal toe ben ik van passief lid naar actief lid
gegaan vanwege gebrek aan (plaatselijk) beleid. Eerst op gebied van kunst en
cultuur en later op het gebied van maritieme zaken. Nu wil ik vooral mijn netwerk ter
beschikking stellen door mij kandidaat te stellen voor een niet verkiesbare plaats.
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Santi Soumpholphakdy
Geboortedatum: 11-01-1986
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Software tester en ontwikkelaar bij Sogeti
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Digitaal, innovatie, afval
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Arnhem is een prachtige stad waar ik al negen jaar met plezier woon. Ik woon in de
wijk Presikhaaf en geniet van Park Presikhaaf, het winkelcentrum en het gemak van
het station vlakbij. Maar de wijk kent ook zijn uitdagingen zoals zwerfafval, graffiti en
veiligheid. Als gekozen raadslid zal ik mij inzetten om het gesprek aan te gaan met de
betrokken partijen om daar samen een oplossing voor te vinden.
Maar daar blijft het niet bij. Ik wil op zoek gaan naar hoe we samen de drempel tussen
het stadsbestuur en de burger kunnen verkleinen. Zelf vind ik het niet gemakkelijk om
de nodige instanties te bereiken. De gemeenteraad zou de informatievoorziening
kunnen verbeteren in de wijk. Dit kan bijvoorbeeld ook op digitaal vlak. Met mijn
technische achtergrond zie ik kansen om de digitale infrastructuur te verbeteren en
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veiliger te maken zonder dat het ontoegankelijk wordt. Daarnaast is het van belang
rekening te houden met inwoners die minder digitaal toegelegd zijn.
Niet iedereen heeft dezelfde kansen gehad om deel te kunnen nemen met de snel
evoluerende maatschappij van vandaag. Kansenongelijkheid begint bij de geboorte en
dat besef ik als zoon van een vluchteling heel goed. Ik wil me graag vervoegen bij de
missie van D66 om kansenongelijkheid te bestrijden. Op het vlak van onderwijs wil ik
me inzetten om kansarme kinderen dezelfde mogelijkheden te bieden als hun
klasgenootjes. Op het vlak van wonen wil ik creatieve oplossingen vinden om meer
woonruimte te creëren.
Met veel plezier wil ik mijn steentje bijdragen om van Arnhem een nog fijnere stad te
maken.
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Sebastiaan van der Lubbe
Geboortedatum: 8 november 1997
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Student politicologie BSc
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
September 2021: Redacteur Verkiezingsprogramma D66 Arnhem GR2022
Andere maatschappelijke functies:
2019 – 2021
Student-lid College van Beroep op de Examens (CoBEx)
2018 – 2020
Penningmeester studievereniging Kunst im Kopf
2015 – 2017
Medezeggenschapsraad Veurs Lyceum
2016
Student-lid benoemingsadviescommissie afdelingsmanager VWO
2015
Student-lid benoemingsadviescommissie rector
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Jongeren, onderwijs en wonen
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De afgelopen weken heb ik mee mogen schrijven aan het concept
verkiezingsprogramma voor D66 Arnhem en ik ben enthousiast over het resultaat. Om
mijn vertrouwen in het programma uit te dragen, zou ik me graag willen kandideren.
Reactie op het lijstadvies:
De uitdagingen waar onze stad voor staat, hebben vooral invloed op de jongste
generatie Arnhemmers. Ze zullen oud genoeg worden om de gevolgen van
klimaatverandering mee te maken. Ze blijven langer bij hun ouders wonen of betalen
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genoodzaakt een te hoge huur door de wooncrisis. En vanwege de coronapandemie
konden ze anderhalf jaar niet doen wat jongeren op deze leeftijd horen te doen:
plezier maken, vrienden zien, sporten en uitgaan. In plaats daarvan moesten ze zo
veel mogelijk thuisblijven.
Jongeren vormen bijna vijftien procent van alle inwoners van Arnhem en ook zij
verdienen het om gehoord te worden. Hun belangen in de klimaatcrisis, de
woningproblematiek en de coronapandemie moeten worden vertegenwoordigd en ze
moeten zich kunnen herkennen in de kandidaten op wie ze stemmen. Dat zijn de
thema’s die ik belangrijk vind en waar in Arnhem nog veel te winnen valt. Want
jongeren zijn de toekomst van onze stad.
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Suzan Kemperman
Geboortedatum: 08-06-1988
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Kwaliteitsverpleegkundige in een verpleeghuis
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vanaf 2011 tot 2013:
Functie algemeen bestuurslid d66arnhem
2011 tot 2014:
Portefeuillehouder zorg Jonge Democraten
2014 tot 2018:
Raadslid D66Arnhem
2018 tot 2019:
Politiek secretaris D66Arnhem
Andere maatschappelijke functies:
Vanaf 2012 tot 2019:
Functie Vrijwilliger jongeren werkgroep NVVE
Deelname werkgroep politiek NVVE
2016 tot 2017:
Maatje LHBTI vluchtelingen COC
2016 tot 2018:
Vrijwilliger moderator Social media Schildklier
organisaties Nederland (SON)
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Diversiteit, Sekswerk, Duurzaamheid, WMO, Jeugdzorg, Onderwijs, Veiligheid,
Vluchtelingenbeleid/statushouders.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Met veel energie en enthousiasme stel ik mij kandidaat als raadslid voor D66Arnhem.
Mijn naam is Suzan Kemperman. Ik ben 33 jaar oud en ik woon samen met mijn
vrouw en kind in de wijk Schuytgraaf. In het dagelijks leven werk ik als
kwaliteitsverpleegkundige in een verpleeghuis.
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In de periode van '14-'18 ben ik reeds raadslid voor D66Arnhem geweest. Ik heb me
toen in mogen zetten op de WMO en onze partij kunnen profileren op LHBTI+ beleid
en sekswerk beleid.
Als verpleegkundige en queer vrouw heb ik veel affiniteit en expertise op gebied van
zorg en diversiteitsbeleid. Maar 8 jaar nadat ik mij voor de eerste keer kandideerde,
is mijn interesse in de breedte gegroeid.
Wat mij kenmerkte als raadslid is dat ik hartstochtelijk ben, ik ben een goede
netwerker en beschik over de kwaliteiten om in verbinding te komen met mensen die
niet altijd even zichtbaar zijn voor onze partij. Ik haal energie uit het raadswerk door
niet altijd alleen maar de agenda te volgen maar ook zelf de agenda te vormen door
een initiatiefvoorstel of motie in te dienen. Ik vind het belangrijk dat er een goede
verbinding is tussen de fractie en het bestuur en de leden.
Voor de komende 4 jaar hoop ik dat de fractie van D66Arnhrm een progressief en
vrijzinnig geluid laat horen en zich volop inzet op een gezonde stad. Wat mij betreft
bestaat dat uit drie kernthema's: aanpakken van gezondheidsongelijkheid, wonen en
de inzet op een klimaatneutrale stad. Ik wil daar met al mijn energie en ervaring,
graag mijn steentje aan bijdragen.
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Teun Donk
Geboortedatum: 14-04-2000
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Fundraiser bij Vondellaan Vastgoed
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Vanaf september 2021: Campagnecoördinator D66 Arnhem
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
N.v.t.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Als campagnecoördinator vind ik het chique om ook op de kieslijst te staan.
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Wimer Heemskerk
Geboortedatum: 04-04-1998
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
-Masterstudent Comparative Politics - Radboud Universiteit
-Begeleider/gastdocent - Prodemos, Huis voor de Democratie
& Rechtstaat
-Communicatiemedewerker & persvoorlichter - D66 Nijmegen
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
01-01-2019 tot heden: Communicatiemedewerker & persvoorlichter - fractie D66
Nijmegen
01-06-2021 tot heden: Campagneteam gemeenteraadsverkiezingen 2022 - D66
Nijmegen
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
01-05-2018 tot 01-08-2018 Verkiezing Evaluatiecommissie - D66 Arnhem
01-05-2018 tot 01-01-2019 Fractievolger - D66 Nijmegen
01-10-2020 tot 01-04-2021 Campagneteam Tweede Kamerverkiezingen - D66
Nijmegen e.o.
01-01-2021 tot 01-09-2021 Verkiezingsprogrammacommissie - D66 Arnhem
Andere maatschappelijke functies:
01-09-2017 tot 01-02-2019: Afdelingsvoorzitter - Jonge Democraten ArnhemNijmegen
01-09-2019 tot 01-09-2020
Landelijk bestuurslid Politiek & Pers - Jonge
Democraten
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Wonen & wijken, Openbare ruimte & groen, Participatie, Democratische vernieuwing,
Jeugd
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
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Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De afgelopen jaren - de coronalockdowns niet meegerekend - sprak ik voor mijn werk
bij Prodemos wekelijks met groepen jongeren over politiek. Het gevoel dat zij
overbrengen is altijd pijnlijk hetzelfde: ‘de politiek, daar heb ik niets mee te maken’.
Zelden hebben zij het idee dat hun mening ertoe doet, niet voor politici, maar eigenlijk
ook niet voor zichzelf.
Dit vind ik een fundamenteel probleem. Eenieder is het gegund om zich niet in politiek
te hoeven interesseren, maar iedereen hoort zich onderdeel te voelen van de keuzes
die de politiek over de toekomst van Arnhem maakt.
Ook ikzelf sta mijlenver af van veel van deze jongeren. Ik ben juist een echte politieke
nerd. Voor mij gaat goede vertegenwoordiging dan ook vooral over hoe we politiek
bedrijven. Dat we elke week laten zien waar we voor staan. De rol van een D66raadslid is om openlijk soms lastige keuzes te maken en eerlijk de opofferingen die
daarvoor nodig zijn te laten zien. Daarbij horen ook raadsleden die bereid zijn continu
met mensen in gesprek gaan en die ook de lastige en ongemakkelijke gesprekken
opzoeken. Dat kunnen we als partij nog veel beter en daar wil ik mij voor inzetten.
De afgelopen jaren heb ik, hoewel ik nog maar 23 ben, al uitgebreid ervaring op kunnen
doen in de (lokale) politiek. Op het landelijke toneel bij de Jonge Democraten, en lokaal
bij D66 in Nijmegen. Beiden vormden voor mij belangrijke leerscholen. De stap naar
een kandidatuur als raadslid vormt voor mij de logische volgende stap.
Om vertegenwoordiger te zijn van onze stad zou een eer zijn waar ik mij graag met
volle kracht voor inzet. Dat wil ik doen door bruggen te blijven bouwen tussen onze
partij en jongeren, mijn eigen wijk het Spijkerkwartier en alle mensen die zich niet door
ons vertegenwoordigd voelen.
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Bosz Kempink
Geboortedatum: 14-06-1989
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Bedrijfsleider ’t Taphuys Arnhem
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
- Kunst, cultuur & evenementen
- Economie & innovatie
- Werkgelegenheid & inkomen
- Woningmarkt & (sociale) huursector
- Participatie
- Recreatie & toerisme
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Ja
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Beste verkiezing- en lijstadviescommissie,
Ernhemmer ben ik in hart en nieren. Ik heb hier het merendeel van mijn 32 jaren mogen
wonen. De stad heeft altijd goed voor mij gezorgd en nu is het tijd om hetzelfde voor
haar te doen. Nu ik enige tijd D66-lid ben besef ik me, dat simpelweg alleen lid zijn
geen voldoening geeft. Vandaag de dag kan ieder zijn mening de wereld in slingeren
met één druk op de knop. De anonimiteit van de digitale wereld is niet altijd even
17

Kandidatenboek D66 Arnhem GR22

constructief, waarbij mensen vergeten open te staan voor elkaar. Je mening voegt
alleen iets toe aan het debat, als je durft te luisteren en oprecht zoekt naar oplossingen.
“Niet klagen, maar dragen” is het motto waar ik dagelijks mee opsta. Dus ook ik heb
mij de vraag gesteld, ‘Wat voeg ik toe aan Arnhem en haar uitdagingen?’
Het scherpe, gevatte en innovatieve debatteren van Alexander Pechtold heeft mij
destijds nieuwsgierig gemaakt naar het gedachtegoed van D66. De focus op gelijkheid
en eerlijke kansen voor iedereen spreekt mij met name aan. “Laat iedereen vrij, maar
niemand vallen.” Zelf ben ik wonend in Klarendal en zie daar helaas dagelijks de grote
verschillen tussen de bewoners. Buren die kansen op werk hebben opgegeven,
kinderen die veel binnen gehouden worden omdat er op straat gedeald wordt en
starters die geen uitzicht meer hebben op een schappelijke woning. Zomaar een greep
uit de dagelijkse problematiek, naast de praktische zaken zoals de welbekende
parkeer- en afvaloverlast.
Verschillen worden al vroeg gemaakt. De jeugd heeft de toekomst en daarom vind ik
het ook belangrijk dat Arnhem aantrekkelijker wordt voor de jongvolwassenen. Niet
alleen om er te leren, maar ook om er te wonen en werken. Ik zet graag vol in op
betaalbare woonruimtes voor deze jongeren. We moeten hen stimuleren om een
mooie bijbaan te vinden bij onze hardwerkende ondernemers. De welverdiende centen
het liefst lokaal uitgevend, bijvoorbeeld binnen de cultuurpodia die Arnhem rijk is.
Jongvolwassenen moet toegang hebben tot sport, cultuur en inspiratie; een
portemonnee mag daar geen rol in spelen.
Laat Arnhem de groene bruisende stad zijn, die het hoort te zijn!
Met vriendelijke groet,
Bosz Kempink
Reactie op het lijstadvies:
Ik zie er naar uit om komende jaren, een mooie bijdrage te leveren aan D66 en
Arnhem. Ik ben dan ook blij met de plek op de kandidatenlijst.
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Carolien Zwijnepoel
Geboortedatum: 20-07-1994
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Student onderwijswetenschappen/educational sciences
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Sinds 01-03-21: Meelopen binnen de fractie (geen officiële
functie)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Vanaf januari 2020:
Vrijwilliger campagne
april 2021 – mei 2021: Masterclass leerlijn politieke vaardigheden 1
Andere maatschappelijke functies:
1 september 2020 – 1
Begeleider acute zorg gesloten afdeling psychiatrie
december 2020:
Juni 2018-januari 2020:
Begeleider TopCare Pro Project de berk Kemnade,
Pluryn (forensische zorg)
Februari 2018 – juni 2018:
Ambulant begeleider (WMO, IFZO, WLZ)
2015
Vrijwilliger bij de kinderkledingbank Leusden
September 2014 – juli 2015 Vrijwilliger bij het verzorgingshuis Maanderzand Ede
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Burgerparticipatie, communicatie, sociaal domein, inburgering, vluchtelingen zaken,
asiel zaken, diversiteit – antidiscriminatie beleid, armoede
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
In de periode dat ik in de zorg heb gewerkt, heb ik mij verwonderd over hoeveel
mensen er tussen de wal en het schip vallen. In Nederland is veel goed geregeld, we
zijn een land met veel protocollen en kaders. Echter, als iemand buiten deze
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gestelde kaders en protocollen valt, is er niet snel een oplossing. Dit terwijl
maatwerk, in elk geval in de zorg, misschien wel het meest gebruikte woord is.
Omdat ik zou willen dat het voor iedereen in Arnhem zo goed mogelijk geregeld is,
wil ik me graag kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 om op die
manier daaraan te kunnen bijdragen.
Ik wil graag weten wat er speelt, waar behoefte aan is en waar de raad de burgers
zou kunnen ondersteunen en vertegenwoordigen. Ik sta niet voor een specifieke
groep in de samenleving. Ik wil gewoon dat iedereen mee kan doen zodat er in
Arnhem in de toekomst sprake zal zijn van een inclusieve samenleving.
Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad en de verschillende partijen samen
werken, ook al zijn ze het niet altijd met elkaars standpunten eens. Van mij kan je als
raadslid verwachten dat ik duidelijk en transparant ben. Ik ben een doorzetter die
altijd naar een oplossing probeert te zoeken, ook als dit in eerste instantie niet
mogelijk lijkt. Ik deel graag mijn gedachte met andere fractieleden en sta open voor
feedback.
Daarnaast ben ik in staat om met een kritische blik naar werkzaamheden te kijken,
waardoor ik denk een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het beleid van
de gemeente.
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Hans de Vroome
Geboortedatum: 08-08-1954
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
-Directeur De Vroome Management en Consultancy BV
-Interim Bestuurder VvE van Lawick van Pabststraat II
-Sinds 01-04-2021 gepensioneerd
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t. incidenteel collegiaal advies
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2009-2011
Voorzitter Afdelingsbestuur D66 Arnhem
2011-2018
Lid van de Gemeenteraad van Arnhem
2014-2018
Vice-Voorzitter van de Gemeenteraad van Arnhem
2018-2021
Wethouder van de Gemeente Arnhem
Andere maatschappelijke functies:
Diverse maatschappelijke functies (bestuur, commissariaat en toezicht):
• Ingenieursvereniging VIVAT
• Personenvervoer: BOS (VNG), MOBIS, UITP (Brussel), OVNL (OV
branche organisatie Nederland), RSR-SVOV (studenten OV
reisrecht/chipkaart)
• Cultuur: Independance, Hoofdkwartier, Sonsbeek Festivals
• Onderwijs: Proles Liemers (primair onderwijs)
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Ik heb een algemene en brede interesse (zeker ook voor de samenhang en het
versterken van beleidsonderdelen onderling). Een voorkeur gaat uit naar de
onderwerpen: klimaat, sociale zaken (tweedeling in de samenleving), mobiliteit,
onderwijs, jeugd, cultuur en financiën.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
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Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De veranderende samenleving blijft mijn overtuiging in de richtingwijzers van D66
versterken. Ik ga ook in de dagelijkse praktijk voor de eigen kracht, voor duurzaamheid,
voor over de grenzen, voor belonen en verdelen en voor respect voor de grondrechten.
Ten principale! Ik ben een overtuigd sociaalliberaal!
Voor vrijheid, veiligheid en leefbaarheid vragen grote onderwerpen meer aandacht.
Het streven is naar een diverse, goed opgeleide samenleving zonder tweedeling en
met voldoende primaire faciliteiten (wonen/onderwijs). Cruciaal zijn de ontwikkelingen
binnen klimaat en energie, digitalisering, technologie en circulariteit. Ook de
gemeenten zijn aan zet.
Maatschappelijke betrokkenheid is voor mij belangrijk. De stad goed kennen is niet
alleen interessant; je kunt er dan ook veel voor betekenen! Er is veel wat mij raakt.
Dingen die goed gaan en dingen die minder gaan. Het mogen bijdragen aan de
ontwikkelingen van onze stad en haar inwoners is zondermeer fantastisch!
D66 heeft veel voor elkaar gekregen en moet dat vooral blijven doen. Ik heb daar met
veel genoegen aan bijgedragen. Hoogtepunten voor mij zijn: meer kaders en financiële
ruimte voor de jeugdzorg, uitvoering van de onderwijshuisvesting, de bouw van het
Museum Arnhem, de transformatie van de Eusebius, werken aan de samenwerking
en huisvesting van de Stadsschouwburg, Oostpool, Introdans en Phion, de uitvoering
van de COVID ondersteuning voor de gehele culturele sector en de voorbereidingen
voor woon-, sport- en onderwijsfaciliteiten op het Olympusterrein, in Presikhaaf en in
het Centrum (Nieuwstraat, Rijnkade, Bartok en het Gele Rijdersplein).
Onderwerpen met elkaar voor elkaar krijgen geeft veel voldoening. Politiek is daarbij
vooral ook gunnen! Graag werk ik aan goede verhoudingen; inleven, luisteren,
respecteren, vernieuwend handelen en ruimte creërend vanuit de inhoud. Ik hou van
analyse, onderhandeling en resultaat; ik ben een teamspeler.
Mijn bestuurlijke, bedrijfsmatige en politieke ervaring wil ik - desgewenst - graag
inbrengen in fractie en gemeenteraad.
Reactie op het lijstadvies:
Beste Democraten,
Er ligt een uitstekend (concept) verkiezingsprogramma D66 Arnhem. Dat moet ook
want de urgentie is hoog. Klimaatvraagstukken, tweedeling in de samenleving, een
sterk Arnhem en een goed bestuur vragen onze volledige aandacht en actie. Veel
bedrijfsmatige, bestuurlijke en politieke ervaring heb ik verworven; ook als
afdelingsvoorzitter, raadslid, vicevoorzitter van de gemeenteraad en wethouder. Juist
vanwege het programma en mijn kennis en ervaring wil ik mij graag opnieuw inzetten
voor het realiseren van onze doelen. Ik hoop derhalve dat jullie mij daarin willen
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steunen en dat ook willen onderschrijven met het toekennen van een hogere plaats
op de definitieve kandidatenlijst.
Met vriendelijke groet
Hans de Vroome
02 november 2021
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Ilco Bräuer
Geboortedatum: 07-01-1984
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Informatiemedewerker Studiecentra (HAN)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2018-2020
Algemeen Bestuurslid D66 Arnhem
2018-2019
Deelnemer Route66
2019
Penningmeester Route66
2017-2018
Campagnevrijwilliger GR2018
Andere maatschappelijke functies:
Geen actuele
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Bouwen, Bouwen en Bouwen zoals Sjoerd Dijk zei, andere beleidsonderdelen als
cultuur, infrastructuur en binnenstad zijn interesse gebieden. Tevens weet ik dat
Monumenten en archeologie ook beleidsonderdelen zijn, iets waar ik als
geschiedenis junkie erg van smul.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Graag wil ik mij inzetten voor de stad Arnhem. Een stad waar ik geboren ben en waar
ik in en rondom ben opgegroeid. Ik zie naast de sterktes van Arnhem (o.a. het
groene karakter, directe maar toch bourgondische inwoners en de aanwezige kennis)
ook een hoop uitdagingen voor onze stad. Uitdagingen zoals het aanjagen van
woningbouw, het aantrekken van bedrijvigheid, het bereikbaar blijven van de stad en
dat allemaal ook nog eens duurzaam. Uitdagingen die niet uniek zijn voor Arnhem
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maar daar waar wij in Arnhem onze groene karakter niet kwijt willen zorgt dit wel voor
wrijving. Dat betekent dat wij in Arnhem keuze moeten (gaan) maken zoals
bijvoorbeeld kiezen voor hoogbouw om zo het groene karakter van Arnhem te
bewaren. Om ook nog eens een tweedeling te voorkomen, tussen arm en rijk, moet
er een goede balans komen tussen betaalbaar wonen en het midden/hoger segment.
Nu kan ik ook nog een open deur in trappen waar wij in Arnhem hard mee aan de
slag moeten. Het wel bekende bestuurscultuur, een moeilijk patroon om te
doorbreken en veelvuldig aanwezig in Nederland (daar zijn wij in Arnhem niet uniek
in). Dat doorbreken kan in mijn ogen vooral door nieuw bloed in de raad. Mensen die
niet doordrongen zijn door de processen en gewoontes van de Arnhemse raad.
Derhalve dan ook niet gedwongen voelen om mee te gaan in deze zogenoemde
politieke spelletjes.
Ik wil dan ook helpen in deze uitdagingen en een steentje bijdragen in onze mooie
stad.
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Irfan Mohammedamin
Geboortedatum: 25 juli 1978
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Manager Uitvoering bij het Juridisch Loket (regio Den Bosch,
Eindhoven en Nijmegen).
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
Augustus 2019 –
Manager Sociaal Domein bij Stichting Rijnstad (MT-lid,
augustus 2020
gebiedsgerichte acquisitie, gebiedsgerichte netwerk beheer,
gebiedsgericht leidinggeven aan zelforganiserende teams,
inhoudelijk eindverantwoordelijke Sociaal Raadslieden).
Oktober 2018 – juli
Manager Wijken bij Stichting Bindkracht (MT-lid,
2019
gebiedsgerichte acquisitie, gebiedsgerichte netwerk beheer,
gebiedsgericht leidinggeven aan zelforganiserende teams,
inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de expertise 0 – 12
jarigen).
Januari 2017 –
Operationeel manager bij Stichting Rijnstad
september 2018
(gebiedsgerichte acquisitie, gebiedsgerichte netwerk
beheer, gebiedsgericht leidinggeven aan zelforganiserende
teams, inhoudelijk eindverantwoordelijke voor de
Vrijwilligerscentrale Arnhem, Ouderprogramma’s,
Buurtbemiddeling en de Formulierenbrigade).
2005 – 2017
Overige/ oudere functies (beroepen) niet benoemd. Indien
behoefte, kan ik deze alsnog aanleveren
2017 – 2018
Secretaris bestuur stichting Arnhemse Stadsprijs voor
Vrijwilligerswerk
2017 – 2018
Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad De Basis
– Fluvius
2016 – heden
Lid medezeggenschapsraad basisschool Het JongLeren
2012 – 2013
Lid redactieraad/ klankbordgroep Rechtwijzer.nl
2008- 2009
Lid landelijke signaleringscommissie sociaal raadslieden
2007 – 2015
Lid, vice voorzitter, voorzitter ondernemingsraad stichting
Rijnstad
2007
Lid ondernemingsraad stichting Passade
2006 – 2009
Lid signaleringscommissie (samenwerkingsverband sociaal
raadslieden, sociale advocatuur en het Juridisch Loket in
Arnhem).
2001 - heden
Mantelzorger
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Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Aansluitend bij het verkiezingsprogramma:
- Arnhem met kansen voor iedereen
• Onderwijs
• Zorg (= sociaal domein- --> zorg, welzijn en volksgezondheid)
• Kansengelijkheid (= werk en inkomen --> sociale zaken en
werkgelegenheid)
-

Arnhem van ons allemaal
• Open en transparant stadsbestuur
• Tegengaan discriminatie (= diversiteit en inclusie --> asielbeleid en
integratie)

Voorgaande is vanuit huidige kennis en interesse. Ben ook bereid om me te
verdiepen op beleidsonderdelen waar ik tot nu toe minder of niets mee heb.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Een quote van Mhatma Ghandi geeft de essentie van mijn kandidaatstelling het
beste weer: “Wees de verandering die je in de wereld wil zien gebeuren.”
Ik heb de afgelopen jaren, in en vanuit verschillende hoedanigheden, proberen bij te
dragen aan de bevordering van actieve deelname aan de Arnhemse samenleving.
Inmiddels ben ik niet meer werkzaam in Arnhem en ben dan ook op zoek naar
andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren ten behoeve van MIJN stad. De
cursus “politiek actief voor de gemeenteraad” van ProDemos bevestigde de
conclusie dat ik dit het effectiefst kan doen vanuit de gemeenteraad en als lid van
D66.
Ik ben van mening dat de voortdurend veranderende samenleving een ieder kansen
en mogelijkheden biedt om je toegevoegde waarde elke keer weer te ontdekken,
inzichtelijk te maken en te ontwikkelen. Ik heb als geboren en getogen Klarendaller
echter van dichtbij mogen meemaken wat het is om hulp nodig te hebben om je
kwaliteiten te ontdekken en steun te vragen bij je ontwikkeling. Maar ook welke
impact het kan hebben als je deze ondersteuning niet krijgt of je kwaliteiten niet
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(tijdig) ontdekt. Daarom wil ik, namens een partij dat in kansen denkt, in de politieke
arena aan- en doorpakken.
Ik beschik over algemene bestuurlijke ervaring en het vermogen om op bestuurlijke
en strategische niveau te denken. Ik heb het analytisch vermogen om op afstand
snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er speelt. Ik kan evenwicht betrachten in
betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Ik beschouw mezelf als integer, heb
verantwoordelijkheidsgevoel, ben onafhankelijk en heb het vermogen tot kritische
zelfreflectie. Zo zal ik de eerste zijn om te bevestigen dat ik, naast de competenties
en kwaliteiten die ik al wel bezit, nog genoeg kan leren en op verschillende
beleidsonderdelen nog zal moeten groeien en me verder moet ontwikkelen.

28

Kandidatenboek D66 Arnhem GR22

Jorick Messink
Geboortedatum: 12-11-1989
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Projectmanager en ontwikkelingsadviseur duurzame energie
(zon- en windenergie) in Nederland en Kroatië bij Green Trust
Consultancy (Oosterbeek).
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Actief lid sinds 2012
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
2013 - 2014
Lid Campagneteam D66 Oude IJsselstreek
2013 - 2014
Kandidaat (nr. 7) gemeenteraadsverkiezingen 2014 D66 Oude
IJsselstreek
2013 - 2015
Fractie-assistent D66 Oude IJsselstreek
2014 - 2016
Algemeen bestuurslid D66 Oude IJsselstreek
2014 - 2015
Kandidaat Statenlid (nr. 19) PS2015 D66 Gelderland
2017- 2018
Kandidaat (nr. 12) gemeenteraadsverkiezingen 2018 D66 Arnhem
Andere maatschappelijke functies:
2019 - heden Lid Werkgroep Participatie, Nederlandse WindEnergie Associatie
(NWEA)
2011 - 2018
Oprichter en portefeuillehouder Recreatie bij JongAchterhoek
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Sport, Cultuur, Recreatie en toerisme, Economie en
Innovatie. Burgerparticipatie en Duurzaamheid.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Sinds 2015 woon ik met veel plezier in deze gezellige gemeente. Na een paar jaar te
hebben gewoond in Presikhaaf, ben ik sinds een paar jaar woonachtig in het
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veelzijdige Rijkerswoerd. Ook ken ik inmiddels bijna alle leuke cafés, restaurants en
evenementen in en rondom de binnenstad, voetbal ik met veel plezier bij VDZ in
Arnhem-Noord en heb ik de meeste parken in deze gemeente al bewandeld. Ik kan
intussen zeggen dat ik me een echte Arnhemmer voel.
Als project- en omgevingsmanager voor grootschalige duurzaamheidsprojecten (zonen wind) heb ik veel contact met tegenstanders en diverse belanghebbenden. Door
te luisteren naar hun zorgen of ideeën ontstaat over het algemeen een beter plan en
meer acceptatie voor het betreffende project. Als raadslid is het van essentieel
belang om dit ook te doen. Daarnaast heb ik me tijdens mijn studie Planologie
beziggehouden met vraagstukken die gaan over de inrichting van de ruimte van
steden en dorpen, en hoe dit met beleid verbeterd kan worden. De grote uitdaging in
Arnhem is om ontwikkelingen (zoals woningen, werkvoorzieningen en recreatie) op
een duurzame manier mogelijk te maken op een relatief kleine ruimte (die steeds
voller begint te raken), zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving erop
achteruitgaat. Met mijn planologische achtergrondkennis en ervaring als
omgevingsmanager hoop ik als raadslid een belangrijke bijdrage hieraan te kunnen
leveren. Een aantal persoonlijke eigenschappen: Ik ben benaderbaar, positief
ingesteld, analytisch en verbindend.
De gemeente Arnhem groener, aantrekkelijker, eerlijker en duurzamer maken is waar
ik mij als (kandidaat)raadslid de komende jaren voor wil inzetten, met een
toekomstgerichte visie waarbij de menselijke maat centraal blijft staan. Door te
denken in mogelijkheden, samen te werken en open te staan voor verschillende
belangen en ideeën wil ik een vertegenwoordiger zijn voor iedereen.
Ik hoop op jullie vertrouwen!
Reactie op het lijstadvies:
Op dit moment sta ik in de top 7 van de advieslijst. Mijn ambitie is om in de
toekomstige raadsfractie te komen. Daarom zou ik graag een aantal plekken willen
stijgen om die kans te kunnen vergroten. Met een goede en enthousiaste
verkiezingscampagne hoop ik samen met jullie een geweldige verkiezingsuitslag te
kunnen behalen!

30

Kandidatenboek D66 Arnhem GR22

Joris Brandts
Geboortedatum: 14 Maart 1992
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Beleidsonderzoeker bij de Randstedelijke Rekenkamer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractievolger D66 Arnhem sinds 1 december 2020
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Mei 2021 tot Juli 2021 Deelnemer Masterclass D66 Gelderland
Augustus 2019 tot
Fractiemedewerker D66 Amsterdam West
September 2020
September 2019 tot
Deelnemer Masterclass D66 Amsterdam en omgeving
Juli 2020
Andere maatschappelijke functies:
Juli 2020 tot heden
Bestuurslid (Secretaris) COC Midden-Gelderland
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
- Wonen en leefomgeving
- Omgevingswet
- Financiën
- Diversiteit en participatie (afhankelijk van werkzaamheden COC)
- Energietransitie en duurzaamheid
- Verkeer en openbaar vervoer
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Toen ik een jaar geleden mocht aansluiten als fractievolger bij D66 in Arnhem, had ik
niet gedacht dat ik nu deze brief zou typen. Het verschil proberen te maken en mij
inzetten voor zaken met een breder belang dan alleen dat van mezelf, zijn een
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onderdeel van wie ik ben. Dat er in Arnhem nog zóveel is te bereiken voor de
inwoners van deze stad, heeft me doen besluiten om de pen op te pakken.
Persoonlijke vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens zijn de kern van mijn
kandidatuur. Ik zou willen wonen in een stad waar we ondanks de schaarse ruimte,
voor iedereen een plek creëren. De vrijheid om te wonen is een groot goed, maar als
starter maak ik geen schijn van kans. De huidige woningmarkt werkt ontwrichtend,
maar er liggen ook kansen. Ze moeten alleen worden gezien en worden benut.
Dat vraagt om creativiteit, een frisse blik en ogen op de bal. Buiten de lijntjes is meer
ruimte.
Mijn Arnhem is daarnaast een stad waar je mag zijn wie je wil zijn. Wees maar
gewoon jezelf, dat is meer dan goed genoeg. Onze vrijheden zijn niet
vanzelfsprekend, blijkt wel uit de recente nieuwsberichten en ervaringen uit de stad.
Vrijheden moeten worden verdedigd met alle energie die we in ons hebben. Als
secretaris bij COC Midden-Gelderland probeer ik daar op regionaal niveau een
bijdrage aan te leveren.
Ik sta ten slotte voor een stad waar we eerlijke politiek bedrijven. Een politiek van
verbinden en zoeken naar compromis, waar feiten er toe doen. Vanuit mijn werk bij
de Rekenkamer zie ik vaak waar de handschoen wringt. Ik zou me graag willen
inzetten voor een politiek die uitgaat van wat mensen kunnen, waarbij de plek van je
wieg of de grootte van je portemonnee niet jouw kansen in het leven bepalen.
Reactie op het lijstadvies:
Nummer drie, wat een ongelofelijke eer! Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in
mij is gesteld door de lijstadviescommissie en heb enorm veel zin om samen met de
andere kandidaten, onze leden en vrijwilligers, een geweldige campagne te voeren.
Samen met de nieuwe fractie wil ik in Arnhem werken aan meer betaalbare
woningen, een groene en duurzame stad, en een stad waar je mag zijn wie je wil zijn.
Ik voel me ontzettend gemotiveerd om aan de slag te gaan en hoop op jouw
vertrouwen om me daadwerkelijk in de raad te gaan bewijzen straks.
Vriendelijke groet,
Joris Brandts
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Meryem Güngör
Geboortedatum: 31-08-1985
Woonplaats: Arnhem
Huidige werk of maatschappelijke functie:
Accountmanager Sociale Zekerheid
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.
Andere maatschappelijke functies:
N.v.t.
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen?
Sociale zaken, werk en inkomen, participatie, ruimtelijke ontwikkeling. Ik sluit niets uit.
Stel je je kandidaat voor een niet verkiesbare plek?
Nee
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of
partijfunctie vervuld?
Nee
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek is in mijn optiek nog onvoldoende.
Zo trok het mentortraject van D66 ‘Arnhemse meisjes’ direct mijn aandacht. Ik heb
mij dan ook direct opgegeven en een mooi traject doorlopen onder begeleiding van
mijn mentor Fleur van der Schalk. Het traject heeft mij enorm enthousiast gemaakt
om politiek actiever te worden.
Als een echt Arnhems meisje draag ik de stad een warm hart toe. Echter zijn er nog
voldoende uitdagingen om aan te werken. De positie van gemeenteraadslid stelt mij
in de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan diverse thema’s. Zo behoeft de
arbeidsparticipatie nog de nodige aandacht. Bevordering van arbeidsparticipatie zal
wat mij betreft continu op de agenda moeten staan. Arbeidsparticipatie zorgt voor
gelijkwaardigheid.
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Als gemeenteraadslid wil ik zorgen dat wij als D66 nog meer initiator worden van het
gesprek over bovenstaande thema’s. Mijn achtergrond binnen het
socialezekerheidsstelsel stelt mij in staat om thema’s op dit vlak voortvarend op te
pakken. Dit in combinatie met mijn persoonlijke kwaliteiten ben ik ervan overtuigd
een positieve bijdrage te kunnen leveren. Mijn kwaliteiten wil ik inzetten om
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en het verkiezingsprogramma van
D66 verder vorm te geven in Arnhem.
Ik stel mij dan ook graag kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard
licht ik mijn motivatie in gesprek graag nader toe en ben ik van harte bereid om
eventuele vragen te beantwoorden.
Reactie op het lijstadvies:
Ik ben erg blij te vernemen dat ik een positieve indruk heb achtergelaten bij de
commissie en dat jullie vertrouwen hebben in mijn kwaliteiten om een positieve
bijdrage te leveren aan D66 in Arnhem. Ik ben nog steeds enorm enthousiast over
mijn kandidaatstelling en mijn plek op de (voorlopige) kandidatenlijst.
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