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Lid Gemeenteraad - Verkiesbaar 
(49 vacature(s)) (Gelote letter: Q):

Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Odette Rooijmans
Geboortedatum: 11-11-1968
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
fulltime mantelzorger

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
fractiemedewerker

Andere maatschappelijke functies:
Allerlei bestuursfuncties vervuld (KABRA, stichting Steunpilaar, Spoenk, 
bewonersvereniging Cingelshouck, eva) maar ivm mantelzorgtaken deze functies 
beëindigd.

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
nee

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:



Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik wil me graag inzetten om van Eindhoven een nog fijnere, mooiere en boeiendere 
stad te maken voor alle huidige en toekomstige inwoners. En ook voor studenten, 
bezoekers, werkenden en alle anderen.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Eugène Sijmons
Geboortedatum: 27-1-1971
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Project manager

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
-

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bij meerdere D66 campagnes actief mee geholpen

Andere maatschappelijke functies:
-

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, cultuur

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://youtu.be/z7EQAiqVYc8

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De twee krachten van Eindhoven zijn voor mij de mensen en de innovatie van de 
bedrijven. Daarom is het belangrijk dat beiden de ruimte krijgen om te groeien en te 
bloeien. Dat kan met meer woningen en betere voorzieningen. Dus voor de mensen 
energiezuinige woningen, verdichting en groene kwalitatieve openbare ruimte. In een 
stad waar ook wat te beleven valt.



Om de innovatie te ondersteunen is het belangrijk dat de bedrijven die zich hier mee 
bezig houden zich welkom voelen in de stad. Met name groene innovatie. Want dat 
kan een antwoord zijn op de uitdagingen van de klimaatverandering De bedrijven die 
aan groene innovatie doen, groot of klein, moeten zich in Eindhoven thuis voelen. De 
bedrijven zijn immers de motor van die stad.

Met de huidige schaalvergroting in Eindhoven denk ik dat de stad in een transitie is. 
Dat is een interessante periode.
Daarom wil heel graag meehelpen met D66 om te zorgen dat de kansen voor mensen 
en de kansen voor innovatie een goede plek vinden in de gemeenteraad in Eindhoven.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Marco Thijssen
Geboortedatum: 5-8-1989
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Portfoliomanager Energie

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Werkgroep Macro

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Nvt

Andere maatschappelijke functies:
Nvt

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Economie, Milieu

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.linkedin.com/in/marcothijssen/

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Kandidaat voor lager op de lijst gezien huidige tijdsbeperkingen. Graag actief 
betrokken in de rol van commissielid en/of plv. raadslid op het moment dat de tijd dit 
toestaat. Actief betrokken met energie, (macro-)economie en startups. Als voormalig 
voorzitter van de debatvereniging van Nyenrode lukt het me om snel in te lezen in 
nieuwe topics en hier een goed debat over te voeren.



 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Annelies Becker
Geboortedatum: 17-6-1995
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Campaigner Klimaat en Energie, Greenpeace Nederland en student journalistiek

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Portefeuillehouder werkgroep filosofie, Jonge Democraten, Lid campagneteam, D66 
Eindhoven

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Fractieondersteuner, D66 Noord Brabant, Secretaris (1 termijn) en voorzitter (2 
termijnen), Jonge Democraten Brabant, Lid congresteam wintercongres febr 2019 in 
Eindhoven, Jonge Democraten

Andere maatschappelijke functies:
Lid van meerdere commissies bij Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging Asterix

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Klimaat, duurzaamheid en milieu.
Kunst, cultuur en media.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://youtu.be/1J62dfSAVWo

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Al jarenlang zet ik mij actief in voor de politiek op Europees, nationaal en lokaal gebied.
Ik noem het soms grappend een verslaving, maar het is mijn grootste passie. Zelfs op 



de basisschool schreef ik in de vriendenboekjes dat ik later burgemeester wilde 
worden. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat een bestuurlijke rol minder bij mij past,
maar de politiek en het raadswerk des te meer. Ik heb een aantal thema’s waar ik me in
het bijzonder voor inzet, namelijk klimaat en cultuur. Hier heb ik bij de Jonge 
Democraten enkele moties voor ingediend. Ook kan ik me hier tijdens mijn werk voor 
Greenpeace voor inzetten.

Om mijn politieke passie voort te zetten, lijkt de gemeenteraad van Eindhoven me een 
hele mooie nieuwe uitdaging. Ik voel me thuis in deze mooie stad, maar zie 
tegelijkertijd ook wat er beter kan. Ik ben een betrokken mens en daarom spreekt de 
gemeenteraad me zo ontzettend aan. Je leert de mensen uit je eigen stad kennen en je
mag de stad steeds een beetje mooier en inclusiever proberen te maken!

Verder geloof ik dat D66 de toekomst is voor een inclusief en vooruitstrevend 
Nederland. In 2016 was ik diep onder de indruk van Pia Dijkstra en haar donorwet, wat 
uiteindelijk leidde tot mijn lidmaatschap. Ik wil heel graag deel uit maken van deze 
beweging die D66 is. We veranderen Nederland, langzaam, maar zeker. We openen 
het gesprek en we staan ergens voor! Dit moeten we de komende vier jaar ook in 
Eindhoven uitdragen en daar wil ik me ontzettend graag voor inzetten!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Tom Brouwers
Geboortedatum: 4-4-1985
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Hoormedewerker IND Budel

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid D66 Eindhoven, 2018-2022

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Commissielid D66 Eindhoven, 2014-2018

Andere maatschappelijke functies:
Bachelorstudent Geografie, Planologie en Milieu aan Radboud Universiteit (2018-2021),
Masterstudent Transport, Infrastructuur  Logistiek aan TU Delft

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Eindhoven

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid, Arbeidsmarkt, Diversiteit  
Inclusie, Sport.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://eindhoven.d66.nl/mensen/tom-brouwers/      
https://www.instagram.com/p/CHp51b6pOS6/?utm_source=ig_web_copy_link         
https://www.instagram.com/p/CIs0TnTp7Md/?utm_source=ig_web_copy_link

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Met veel enthousiasme stel ik mij weer kandidaat voor het raadslidmaatschap voor 
D66 in Eindhoven. In de afgelopen jaren heb ik mijzelf eerst als commissielid en daarna



als raadslid in mogen zetten voor de stad Eindhoven, met name op de gebieden 
ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Veel projecten die in de 
vorige collegeperiode zijn gestart, worden nu uitgevoerd of zijn al gerealiseerd. P+R 
Genneper Parken, HOV2, de herinrichting/vergroening van de binnenstad, District E en 
Lichthoven. Hoewel D66 niet in het college is gekomen, heb ik namens de partij succes
geboekt op het gebied van studentenhuisvesting, De Hurk, meer ruimte voor groen, 
fietsers en het OV. De stad Eindhoven heeft momenteel groeipijn, we zijn in transitie 
van een provinciestadje naar de groeikern Brainport. We doen ons best om opgaves en
voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, cultuur en zorg op orde te krijgen, 
maar dat gaat niet altijd zo hard als we zouden willen. Dan heb je juist een partij nodig 
die lef heeft en keuzes durft te maken. Die niet alleen aan de huidige bewoners, maar 
ook aan de toekomstige bewoners en bezoekers denkt. Een partij als D66, die gaat 
voor een duurzame stad: voor mensen nu en later. Voor een bruisende stad: een stad 
waar altijd wat te doen en beleven is. En een inclusieve stad: een stad voor en door 
iedereen. Ik wil me de komende jaren in blijven zetten om Eindhoven door die groeipijn 
heen te helpen. Door te laten zien wat voor mooie stad er áchter die horizon op ons ligt
te wachten. En dat wij het in ons hebben die stad te worden, omdat we gewend zijn 
dingen SAMEN te doen. Als ervaren raads- en commissielid kan ik een van de continue
factoren zijn in een nieuwe fractie en nieuwe collega’s snel inwerken.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Chris Dams
Geboortedatum: 11-9-1989
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent Wiskunde

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid D66 Eindhoven - Politiek secretaris

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Verkiezingsprogrammacommissie GR2022, Commissielid Deel de Welvaart, Voorzitter 
Jonge Democraten Brabant

Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger Kindertelefoon, Oprichter studievereniging

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Onderwijs, duurzaamheid, wonen, armoede, schulden, inclusiviteit, racisme, gezonde 
stad, mobiliteit, sport.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=_PMo4japKWM

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Beste leden,

Ten eerste wil ik iedereen bedanken voor alle steun die ik heb gekregen tijdens de 
lijsttrekkersverkiezing. Met Jorien hebben we een waardige lijsttrekker gekregen en 



ondanks dat ik het niet geworden ben kijk ik er positief op terug. Ik heb inhoudelijk 
campagne gevoerd, mijn ideeën en visie op Eindhoven  kunnen delen en ruim dertig 
procent van de stemmen gehaald. Ik kijk er nu naar uit om Jorien te ondersteunen in de
campagne.

Ik zou het een enorme eer vinden om raadslid te mogen worden. Ik ben geboren en 
getogen in Eindhoven. Ik heb hier heel veel mooie momenten mee gemaakt, ik heb 
fouten mogen maken en ik heb een hoop kansen gekregen. Dat is iets wat ik iedere 
Eindhovenaar gun. De realiteit is op dit moment anders. Of je wieg staat in bijvoorbeeld
Woensel, Gestel of in de Elzent maakt enorm veel verschil voor de kansen die je krijgt. 
Ik zou graag een bijdrage leveren zodat hier verandering in komt. Door bijvoorbeeld er 
naar te streven dat iedere Eindhovenaar zich hier veilig en welkom voelt, betaalbaar 
kan wonen en een gezonde leefomgeving heeft.

Als ik in de gemeenteraad zou komen dan wil ik  de Eindhovenaar weer centraal wil 
zetten, door goed te luisteren, door verder te kijken dan de D66-bubbel en door ons 
sociaal liberaal geluid over te brengen zodat elke Eindhovenaar zich kan ontplooien.

Ik kan als raadslid onderscheidend zijn. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven, durf 
verantwoordelijkheid te nemen en een eigen visie uit te dragen.

Mocht je meer interesse hebben in mijn visie op Eindhoven, D66 en wat Eindhoven 
voor mij betekent dan kun je het filmpje bekijken dat ik heb gemaakt voor het 
lijsttrekkerschap.

Op naar een mooie lijst en een prachtige verkiezingsuitslag!

Chris

Reactie op advies
Mijn ambities reiken hoger dan de plek die ik heb gekregen.

Ik pas wellicht niet precies in het perfecte D66 plaatje. Maar inhoudelijk, en daar zou 
het toch om moeten gaan, wel. Ik durf mijzelf uit te spreken, ik durf inhoudelijk de 
discussie aan te gaan en ik durf mijn nek uit te steken als de situatie daar om vraagt. 
Als kernlid van de verkiezingsprogrammacommissie heb ik het verkiezingsprogramma 
geschreven, als bestuurslid geholpen de afdeling opnieuw te bouwen en als voorzitter 
van de JD zowel mijzelf als anderen talentvol laten ontwikkelen. Mijn opiniestuk over 
de toekomst van D66 werd door de Hans van Mierlo stichting bekroond, ik heb de 
masterclass voor het raadslidmaatschap afgerond en door mijn werk als docent en als 
vrijwilliger bij de kindertelefoon sta ik met beide benen midden in de maatschappij. Als 
klap op de vuurpijl heb ik verantwoordelijkheid en leiderschap getoond tijdens de 
lijsttrekkersverkiezing en met meer dan 30% al een mooi mandaat gekregen van de 
leden.



Een hogere plek op de lijst zou mij niet misstaan.
 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Bart van Dijk
Geboortedatum: 12-12-1986
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Technisch consultant

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Penningmeester D66 Eindhoven

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
nee

Andere maatschappelijke functies:
nee

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Geen antwoord gegeven

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
Geen antwoord gegeven

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Na getwijfeld te hebben over verkiesbaar en niet-verkiesbaar. Was het in eerste 
instantie niet-verkiesbaar omdat ik dan mijn functie als penningmeester kon behouden.
Dit bleek niet zo te zijn. Daarom verkiesbaar gesteld. Twijfel zat er ook in omdat ik nog 
relatief kort lid ben van D66, is dit het moment. In de toekomst heb ik zeker ambitie om
raadslid te worden van Eindhoven voor D66. Omdat ik denk dat ik toegevoegde 
waarde kan hebben door mijn kijk op ideeën niet alleen hoe leuk klinkt dit, maar wat 



betekend dit nu echt. Wanneer ik 23 maart wordt gevraagd om in de fractie te gaan 
voor D66, bijvoorbeeld omdat we heel veel groeien, is mijn antwoord volmondig ja. 
Daarom heb ik voor verkiesbaar gekozen.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Joost Geertman
Geboortedatum: 7-12-1990
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Coordinator Data Quality

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Commissielid fractie D66 Eindhoven

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
-

Andere maatschappelijke functies:
-

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik ben geboren en getogen in Eindhoven en dit zal ook altijd mijn thuis zijn, ik zal me 
daarom ook altijd inzetten voor een groener en inclusief Eindhoven. De afgelopen 
periode heb ik dat dan ook met veel plezier gedaan als commissielid binnen de fractie 
van D66 Eindhoven.
Een groot deel van mijn portefeuille bestaat uit de zorg. Wat ook weer een 
zorgenkindje is voor Eindhoven. Op ranglijsten staan wij als gemeente onderaan en dat



ligt niet aan de kennis en kunde van onze zorgverleners maar aan het verlammende 
beleid. Hetzelfde beleid waar men geen verantwoording voor af durft te leggen binnen 
de raad. Concrete cijfers kunnen niet worden overlegd en binnen de huidige coalitie 
wordt de hand boven het hoofd gehouden.
Wanneer we het over het Sociaal Domein hebben moet er niet gekeken worden naar 
prestige projecten of coalitieafspraken. Er moet gekeken worden naar preventie, 
doorlooptijd, effectiviteit en de langdurige effecten. Mensen moeten op tijd, kwalitatief 
goed en toekomstgericht geholpen worden. Alles wat nu niet geboden wordt. Met 
dank aan ex-raadslid Betty van Geel hebben we daar al grote stappen ingemaakt maar 
we moeten daar verder in gaan.
Helaas heeft een decennium VVD ervoor gezorgd dat er meer veranderingen nodig 
zijn.
Huisvesting is onmogelijk om te vinden. Studenten en starters hebben geen kans door 
de absurde prijzen en sinds 2009 is het aantal daklozen verdubbeld. Er moeten 
gewoon véél meer woningen gecreëerd worden. Dat is én meer bouwen, én 
woningsplitsing, én bepaalde investeerders tegen gaan.
Alsof dit nog niet genoeg is wordt de klimaatverandering ook nog ter discussie gesteld.
Nee, Eindhoven alleen zal het verschil niet maken maar Eindhoven heeft wel al veel 
vaker bewezen dat ze met innovatieve ideeën kan komen die de wereld kan 
veranderen.
Er is nog veel werk aan de winkel en ik hoop op jullie te kunnen rekenen!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Cyrille Gijbels-Janssen
Geboortedatum: 6-4-1983
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Teamcoördinator Energie bij gemeente 's-Hertogenbosch

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Politiek Secretaris Thema-afdeling Duurzaam

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.

Andere maatschappelijke functies:
n.v.t.

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Klimaat  energie, innovatie, financiën (en bedrijfsvoering)

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.linkedin.com/in/cyrille-gijbels-janssen-2866a09/?originalSubdomain=nl

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn fascinatie voor innovatie heb ik gekregen tijdens mijn studie bouwkunde aan de 
TU Eindhoven. Innovatie: zaken op een vernieuwende, betere en effectievere manier 
aanpakken. Met in het bijzonder duurzaamheid als rode draad tijdens mijn studie en 
carrière. Telkens mijzelf afvragend: waar kan ik met mijn persoonlijkheid en 
competenties de meeste positieve impact hebben op de grote opgave die er is op 
duurzaamheidsgebied? Bij adviesbureau, kennisinstelling en gemeenten heb ik mij 



ingezet voor de duurzaamheidsopgave. En in mijn vrije tijd als politiek secretaris bij de 
D66 Thema-afdeling Duurzaam. Om in die rol de landelijke, provinciale, regionale en 
lokale politiek sterker met elkaar te verbinden om beter in staat te zijn deze complexe 
opgave op te pakken.
Duurzaamheid het containerbegrip. Dat het een containerbegrip is, is voor mij juist de 
kracht: dat het zoveel aspecten verbindt. Ook de sociale aspecten. Aan het einde van 
mijn studie heb ik samen met mijn filosofie docent een wetenschappelijk artikel 
geschreven over de vraag ‘Is het rechtvaardig als je weet hebt van duurzaamheid om 
daar niet naar te handelen?’ Ook daar zit voor mij een andere interessante drijfveer: 
rechtvaardigheid. Dit maakt dat ik in brede zin geïnteresseerd ben in de vraagstukken 
waar raadsleden voor aanzet zijn.
Er staan de komende jaren belangrijke en complexe vraagstukken op de agenda. 
Vraagstukken waar zelfs menig professional nog voor uitdagingen staat. En daar is ook
een belangrijke rol voor de gemeenteraad weggelegd. Vandaar dat dit voor mij het 
moment is om mij kandidaat te stellen als D66-raadslid.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Ellen Hezemans
Geboortedatum: 6-5-1997
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Marketeer

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
n.v.t.

Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger Scouting Doornakkers, Vrijwilliger Humanitas JeugdSupport, Bestuurslid 
D66

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
- Kansengelijkheid voor alle kinderen in Nederland, ongeacht etniciteit, achternaam, 
geslacht en
seksualiteit;
- Cultuur en cultuureducatie;
- De beleidsonderdelen die gericht zijn op jongeren. Denk aan klimaat, woning, 
onderwijs, participatie en gelijkheid.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.linkedin.com/in/ellen-hezemans-54814297/



Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Een trotste Eindhovenaar die Eindhoven trots wil maken. Ik ben een kersvers D66 lid, 
met weinig ervaring, beperkte politieke kennis en voor vele D66 Eindhoven-leden 
onbekend.

Ik heb wél een sterke mening over mijn/onze stad. Van de kunst en muziek in de 
Effenaar, de jeugd in de wijk het Karregat, de iconische design evenementen, tot aan 
de vergroening in de binnenstad. Ik wil graag over van alles (nog) meer te weten 
komen en me inzetten om de stad nog een stukje mooier én beter te maken voor alle 
Eindhovenaren.

Hoe doe je dat? Door in gesprek te gaan met de Eindhovenaar. Maar wie is nu die 
Eindhovenaar? De TU/e student, de vluchteling, de werkende, de woningzoeker, de 
dakloze, de starters én de topman van de DAF.

Eindhoven is voor mij de mooiste stad van Nederland. Ik woon er al heel mijn leven en 
ben Eindhoven-minded. Voor geen goud zou ik ooit deze prachtige stad verlaten.

Het trotse gevoel dat ik heb als ik over het 18 septemberplein loop, op een 
zaterdagavond een dansje waag op ‘de langste uitgaansgelegenheid-straat’ van 
Nederland of als ik de Dutch Design Week bezoek, de passie voor mijn stad die ik op 
dat moment voel, wil ik graag overbrengen.

Ik ben me ervan bewust dat een plek in de gemeenteraad er wellicht (nog) niet in zit. 
Toch wil ik mijn ambitie kenbaar maken. De komende jaren ga ik mezelf inzetten voor 
het programma van D66 Eindhoven.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Maud Kurvers
Geboortedatum: 2-2-1998
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Trainee informatiemanagement

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Campagne lid GR2022 Eindhoven, Werkgroep corruptiebestrijding

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Campagneleider team Kaag Eindhoven

Andere maatschappelijke functies:
n.v.t.

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.linkedin.com/in/maud-kurvers/

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
D66 is voor mij een dagelijkse realiteit.

Een jaar geleden verscheen een lijst van de meest waarschijnlijke kandidaten om Rutte
op te volgen als minister-president. Sigrid Kaag stond, naar mijn herinnering, op 
nummer 7. Vanaf dat moment besloot ik Kaag te steunen in het geval zij voor nummer 1
zou gaan. Ik heb me sinds oktober 2020 ingezet als campagneleider en sociale media 



manager voor team kaag Eindhoven. We hebben duizenden mensen bereikt door te 
plakken en te flyeren maar ik heb ook een mooi naslagwerk gecreëerd, bestaande uit 
15 redenen waarom kiezers in 040 moeten kiezen op Sigrid Kaag en dus D66 
(https://www.instagram.com/040kiestkaag/).  Vanaf begin september zit ik bij de 
landelijke werkgroep corruptiebestrijding.

De United Nations MSc in Public Policy  Human Development heeft mij veel inzichten 
geboden op het gebied van internationale samenwerking, recht, economie en statistiek
terwijl mijn bachelor Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Maastricht 
filosofische, sociale en politieke thema’s aankaartte. De Universiteit van Maastricht 
heeft daarnaast met het probleemgestuurd onderwijs gezorgd dat ik mij regelmatig 
blootstelde aan hedendaagse en prangende vraagstukken die ik met medestudenten 
en professoren besprak. De Modis Tech Academy helpt mij deze kennis in de lokale 
overheid in te zetten door hun informatiemanagement traineeship.

De raad zou een ideale manier zijn voor mij om het locale D66 team te leren kennen en 
mij bezig te blijven houden met belangrijke onderwerpen van vandaag de dag. Ik ben 
lid van D66 omdat de maat vol is met betrekking tot ‘fake-news’, nationalisme, racisme
en onnodig anti-EU geluid. Harmonie en verscheidenheid zullen het altijd winnen van 
haat en segregatie.
Om deze ambities te kunnen verwezenlijken in de stad waar ik ben opgegroeid en met 
veel energie naar terug ben gekeerd, zou een grote eer zijn. Ik ben er klaar voor!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Volkan Memis
Geboortedatum: 1-2-1995
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent Economie en Bedrijfseconomie

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Commissielid Fractie D66, Regiegroep voor de strategisch koers D66 2022/2026 (in 
opdracht van het landelijke bestuur), Campagnecommissie GR2022

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Campagnecommissie GR2018, Inbreng verkiezingsprogramma GR2022

Andere maatschappelijke functies:
X

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Sociaal Domein, Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, Financiën, Economie en 
Brainport

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.facebook.com/D66Eindhoven/videos/392988015240622/

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn naam is Volkan Memis, 26 jaar oud en commissielid namens D66 in de 
Eindhovense gemeenteraad. In het dagelijkse leven ben ik docent 
economie/bedrijfseconomie in het middelbare onderwijs. Als docent ben je 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind en het creëren van een veilige leer 



en leefomgeving in de klas. Een omgeving creëren waar ieder kind ertoe doet en zich 
welkom voelt. Ook in Eindhoven wil ik me inzetten voor een duurzame, inclusieve en 
bruisende ontwikkeling van onze stad. Een Eindhoven waar ieder inwoner ertoe doet 
en kansen creëren voor eenieder die zich wilt ontplooien.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Bert Van Der Moer
Geboortedatum: 4-1-1950
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Design-denker, identiteitscoach, innovatie-consultant

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Designdenkend partijlid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid GR-verkiezingsprogrammacommissie CDES

Andere maatschappelijke functies:
Student-coach op Fontys TNW / Planckgas, Bewonerscommissie De Eikenhof - 
voorzitter, DenkTank -lid TRUDO woningcorporatie

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
1.  Cultuur, Design, Evenementen, Toerisme
2. Stedenbouw, Verkeer en vervoer

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
bedrijfswebsite (gedateerd) www.IDESIGN.nl

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De gemeente Eindhoven in allerlei opzichten optimaliseren zodat inwoners en 
bezoekers zich er welkom en veilig weten, omdat er meer nuttige, zinnige, leerzame en
vermakelijke omstandigheden beleefd kunnen worden. Bovendien het stimuleren van 
een toenemend welzijn door waardige samenlevingen naast een welvarende en sociale



maatschappij dankzij een waardevolle economie .

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Marieke Onstenk-Peeters
Geboortedatum: 24-4-1979
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Jeugd- en Gezinsprofessional

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
werkgroep Sociaal Domein,

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:

Andere maatschappelijke functies:
Zorgvernieuwer Jeugdzorg, Garage2020

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Sociaal domein, onderwijs en cultuur. Participatie.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Mijn maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsgierige aard zorgen voor een 
vernieuwende kijk op ontwikkelingskansen. Ik zou graag samen met andere leden uit 
de fractie, partijleden en het bestuur, een verbeterslag willen maken op het gebied van
Sociaal Domein, onderwijs en participatie. Ik ben als volksvertegenwoordiger van 
waarde voor de inwoners van Eindhoven in woord en daad.
Ik creëer en zie kansen en verbind ideeën, oplossingen, structuren en mensen met 



elkaar. Ik ga actief op zoek naar informatie en bronnen en ben communicatief vaardig. 
Door mijn vak, mijn grote netwerk in de stad en als een natuurlijke verbinder sta ik 
dicht bij de inwoners van Eindhoven. Als lesbische vrouw weet ik hoe het is om tot een
minderheidsgroep te behoren. Dit maakt mij sensitief voor de ontwikkelingen die in 
minderheidsgroepen kunnen leven.
Als D66 zijn wij vooruitstrevend en richten wij ons op een groene toekomst en gelijke 
kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt, vrij is om 
eigen keuzes te maken, zich verantwoordelijk voelt en zich inzet voor de ontwikkeling 
van zichzelf en zijn omgeving. Zeker nu levens veel onzekerheden kennen en 
meningen polariseren, is het belangrijk om verschillende belangen en perspectieven 
weer bij elkaar te brengen.
Dit vraagt ons om mensen te horen op een open en uitnodigende wijze. Dit vraagt ons 
om rekening te houden met de stemmen van de minderheid. Dit vraagt ons transparant
te zijn over de besluitvorming en te werken aan vertrouwen. Ik ga hier graag de 
komende 4 jaar mee aan de slag middels het raadswerk voor D66 in de gemeente 
Eindhoven. Mijn wens is om middels dialoog en debat bij te dragen aan het verkleinen 
van de afstand tussen de mensen in de stad en de politiek.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Carsten Oosting
Geboortedatum: 22-1-1988
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Paralegal

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen

Andere maatschappelijke functies:
Vrijwilliger Dierenbescherming

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Jeugdbeleid, Natuur en Milieu, Inclusiviteit, Duurzaamheid, Kunst  Cultuur

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
De reden voor mijn kandidaatstelling is dat ik het gevoel heb dat alles beter kan. 
Eindhoven is een bijzondere stad, rijk aan kennis, maakindustrie, en de creatieve 
sector floreert. Na mijn studie in Amsterdam ben ik teruggekeerd in mijn geboortestad. 
Het wonen in deze stad ervaar ik weer als een feestje. En zeker vanuit mijn vakgebied 
ben ik megatrots op wat Eindhoven bijdraagt aan innovatie.



Klimaat is natuurlijk een ‘’hot topic’’ en mijns inziens geheel terecht. Denk hierbij op 
kleine schaal aan het behoud en uitbreiding van het bestaande groen. Een bruisende 
stad kan niet zonder parken en een gezonde omgeving voor mens en dier. Ook denk ik
aan duurzame oplossingen die ervoor zorgen dat onze natuur niet verdwijnt.

Kinderen zijn onze toekomst. Mijn focus ligt hierbij op de gedeelde 
verantwoordelijkheid van de samenleving voor de rechten en het welzijn van het kind. 
Kinderen dienen gehoord te worden en gelijke kansen te krijgen. Verbinding tussen 
Rijk, provincie en gemeente is hierbij essentieel.

In onze stad laten we niemand vallen en bieden we inwoners kansen zich te 
ontwikkelen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. 
Inclusiviteit, duurzaamheid, kansgelijkheid en andere hedendaagse punten van 
aandacht hebben geen betekenis als men ze enkel uitspreekt. Er is behoefte aan 
transparantie en een concrete aanpak, waar ik mij dan ook voor zal inzetten.

Mijn juridisch-wetenschappelijke achtergrond helpt mij om vraagstukken snel te 
doorgronden en hoofd- van bijzaken te scheiden. Ik ben goed in staat mensen tot actie
aan te zetten en hun betrokkenheid te vergroten. Graag wil ik met mijn frisse blik op de
politiek, onze partij en de belangen van onze stad en haar inwoners, dingen gedaan 
krijgen.

Laten we Eindhoven nóg mooier maken!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Yvonne van Otterdijk
Geboortedatum: 29-6-1956
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
gepensioneerd

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter verkiezingsprogrammacommissie Eindhoven

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
xxx

Andere maatschappelijke functies:
klassenassistent taalles Vluchtelingenwerk, bestuurslid Bridgeclub Oude gracht, 
bestuurslid wandelclub.

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
wonen, wijken, centrum en/of verkeer/infrastructuur

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Graag draag ik bij aan een mooier en socialer Eindhoven, waar iedereen veilig kan 
wonen, werken en recreëren. Met een open blik voor de wereld om ons heen, in 
samenwerking met de regio en luisterend naar de bewoners in de stad. Het sociale en 
liberale van D66 spreekt mij aan en past bij mijn opvattingen.  Een sterk D66 maakt 
Eindhoven beter, moderner wellicht ook.



Ik ben wijzer geworden in mijn studententijd in een links Nijmegen, actief in 
vrouwenstudies en de homobeweging. Bestuursfuncties in vrouwenhuizen/ 
opleidingen en landelijk COC en SADSchorerstichting hoorden daarbij. Mijn werk 
speelde zich met name af op verschillende ministeries in Den Haag en diverse 
directeursposities in het land. Ik ben er trots op rijksambtenaar te zijn geweest en heb 
er veel geleerd over verschillende onderwerpen. Daardoor weet ik meer dan 
gemiddeld van bouwen, woningcorporaties, infrastructuur en bedrijfsvoering in het 
algemeen.
Ik heb met name belangstelling voor wonen, wijken, binnenstad en infrastructuur. Ik 
woon inmiddels, in twee etappes, als 30 jaar in Eindhoven en ken verschillende wijken 
goed. Ik woon in Tongelre.
Graag draag ik bij aan een sterke fractie van D66 in de Gemeenteraad.

Yvonne van Otterdijk

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Verkiesbaar

Cato Ploem
Geboortedatum: 1-2-1995
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Adviseur Duurzaamheid gefocust op subsidies

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Geen

Andere maatschappelijke functies:
ik geef les op MBO scholen in Eindhoven over etnisch profileren, discriminatie etc. bij 
Amnesty international

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Graag zou ik mij willen inzetten voor de gemeente Eindhoven op zowel 
maatschappelijk als op intellectueel niveau. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om 
een diverse gemeenteraad te hebben dus mensen uit verschillende vakgebieden, 
afkomst, geslacht, dit geeft namelijk de werkelijke maatschappij weer.  Ik ben een 
jonge vrouw van 26, ik kom van origine uit Amersfoort waar ik een MBO-niveau 4 



opleiding heb gevolgd. Toen ik 18 werd ben ik naar Amsterdam verhuisd waar ik de 
studie commerciële economie heb afgerond. Vervolgens ben ik naar Engeland gegaan 
waar ik twee masters heb afgerond, internationale betrekkingen (focus politieke 
economie) en politieke filosofie. Ik denk dat ik veel ervaring en ideeën heb op 
verschillende gebieden, daarom zou ik graag mijn kennis willen delen en willen inzetten
voor D66 in Eindhoven. Graag leg ik mijn motivatie mondeling toe.

 



Lid Gemeenteraad - Niet 
verkiesbaar (49 vacature(s)) 
(Gelote letter: L):

Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Lidwina Owusu Ansah
Geboortedatum: 31-3-2000
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
student

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
actief lid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
nvt

Andere maatschappelijke functies:
nvt

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
nvt

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
nvt



Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
nvt

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Joyce Rutten
Geboortedatum: 18-1-1991
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Customer Care Specialist

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
nvt

Andere maatschappelijke functies:
vrijwilliger bij scouting voor kinderen met een beperking, Maatjesproject

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Huisvesting, studentenstad, kwetsbare/kansarme burgers

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Het helpt niet om te zeuren over dingen die niet goed gaan, dus wil ik graag helpen 
met het beter maken.
Omdat ik volgend jaar tijdelijk in het buitenland ga werken, stel ik mij niet verkiesbaar, 
maar ik wil wel de mogelijkheid hebben om mij op andere manieren in te zetten voor de
maatschappij.
In een welvarend land zou niemand in armoede hoeven te leven als we de verdeling 



van geld balanceren. Ik vind dat de waarde die een werknemer aan een bedrijf 
toevoegt, bij hem uit moet komen in plaats van zijn CEO. Wanneer een bedrijf 
onnoemelijke hoeveelheden winst maakt, zonder dat de werknemers hier iets van zien,
is het in principe van haar werknemers aan het stelen.
Ik weet dat het lastig is om iedereen tevreden te stellen, maar ik hoop op een 
samenleving waarbij iedereen samen wil werken aan een eerlijke gemeenschap.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Barbara Vugs
Geboortedatum: 23-12-1982
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
nvt

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
nvt

Andere maatschappelijke functies:
nvt

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Geen antwoord gegeven

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
Geen antwoord gegeven

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik ben een geboren en getogen Eindhovense en wat er gebeurt in mijn stad gaat me 
aan het hart. Ik ben momenteel werkzaam als docent communicatie en 
kwaliteitsmanager bij Fontys, maar heb met een master in de zorg en als eigenaar van 
een eigen communicatiebureau op Plan-B een brede blik op de ontwikkelingen in de 
stad. Ik ben zeer geïnteresseerd in sociaal maatschappelijke vraagstukken, zoals 
inclusiviteit, toegang tot onderwijs en zorg, en zaken als emancipatie en feminisme. Ik 



draag graag hakken maar sta altijd met m’n voeten in de klei. Connectie met 
verschillende doelgroepen vind ik zowel beroepsmatig als vanuit persoonlijke interesse
belangrijk. Daarnaast ben ik echt trots op Eindhoven en geef ik daarom ook 
inspiratietours hier voor organisaties van buitenaf.
Ik wilde een jaar of vijftien jaar geleden niet per se in Eindhoven blijven. Maar de 
veranderingen en de innovatie die de stad sindsdien heeft doorgemaakt heeft mij 
gegrepen en doen besluiten dat ik hier graag mijn steentje aan bijdraag. Eindhoven is 
in mijn ogen nu een stad die volop in ontwikkeling is, en waar iedere inwoner de kans 
heeft mee te denken en te bouwen richting de toekomst. Er zijn zoveel mooie dingen 
die stad biedt, en ik zou me graag hard maken voor initiatieven die mensen samen 
brengen en versterken.
Ook de culturele kant van Eindhoven struin ik af. Van pubquiz tot het van 
Abbemuseum, van de Effenaar tot het muziekgebouw, ik volg het en kom er graag. 
Natuurlijk klinkt dit hiervoor als een lofzang voor Eindhoven, maar ik maak me wel 
zorgen over de verschillende snelheden van Eindhovenaren in combinatie met alle 
ontwikkelingen en uitdagingen waar we in de toekomst voor staan. Ik denk dat er 
tussen verschillende groepen en wijken nog veel verbinding mogelijk en noodzakelijk 
is. Omdat we uiteindelijk samen Eindhoven verder moeten brengen.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Martijn van de Wiel
Geboortedatum: 12-8-1991
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
IT´er

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen

Andere maatschappelijke functies:
nvt

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
nvt

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
nvt

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Boris Zwaan
Geboortedatum: 2-3-1998
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
MSc Student Chemical Engineering, Lid Universiteitsraad TU/e, Manager Employability 
Projectteam TU/e

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
oprichter Team Kaag Eindhoven

Andere maatschappelijke functies:
Universiteitsraad TU/e

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
klimaat, innovatie, studentenhuisvesting

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
In Juni 2020 werd ik halsoverkop uitgenodigd voor de campagneaftrap van Sigrid Kaag
in Scheveningen. Na die middag + avond ontzettend leuke gesprekken te hebben 
gehad over idealen, drijfveren, etc. wist ik zeker dat D66 mijn partij is. Door als 
lijstduwer op de lijst te staan hoop ik voor de partij in Eindhoven stemmen te werven 
waardoor de idealen waar ik pal achter sta ook in deze mooi stad zo goed mogelijk tot 



uiting kunnen komen. Ik ben als student op de TU/e altijd erg actief geweest. Na een 
TU/e breed bestuursjaar heb ik sinds dec. 2020 de eer alle studenten te representeren
in de universiteitsraad. Met mijn connecties binnen zo goed als alle studie- en 
studentenverenigingen hoop ik goed wat stemmen te werven voor de partij. In mijn 
campagne wil ik me graag focussen op het standpunt voor innovatie, de koppeling 
tussen TU/e en Brainport en huisvesting; thema's die studenten allemaal erg 
aanspreken. Ik kijk uit naar de verkiezingen!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Mirko Bolsenbroek
Geboortedatum: 26-2-1997
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Student (International Law: Climate Change  Corporations, VU, daarvoor/tegelijk TU/e)

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
-

Andere maatschappelijke functies:
-

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Wonen/studentenhuisvesting, duurzaamheid,

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Beste LAC,

Ik zou mij graag willen kandideren voor een niet-verkiesbare plek op de lijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik ben wel geïnteresseerd in een functie als 
commissielid of raadslid later in de komende gemeenteraadsperiode. Voor het 
afronden van mijn studie wil ik nog een halfjaar naar het buitenland vanaf september 



2022, wat niet te combineren is het met een commissie- of raadslidmaatschap direct 
vanaf maart.

Ik denk dat ik een waardevolle toevoeging kan zijn op de lijst van D66: tijdens mijn 
studie heb ik op verschillende plekken ervaring opgedaan in nevenfuncties, zo was ik 
bestuurslid bij mijn studentenvereniging Demos, actief bij de universiteitsraad en heb 
ik mij veel bezig gehouden met de situatie rondom studentenhuisvesting. Met het 
netwerk wat ik in die periode heb opgebouwd hoop ik stemmen te kunnen opleveren 
voor D66. Daarnaast wil ik me ook graag inzetten tijdens de campagne om zoveel 
mogelijk studenten te overtuigen om voor D66 te stemmen.

Graag ga ik in gesprek met de lijstadviescommissie over mijn kandidaatsstelling.

Met vriendelijke groet,

Mirko Bolsenbroek

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Ben Eman
Geboortedatum: 19-5-1958
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
manager inkoop en leverancier relaties

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
geen

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
geen

Andere maatschappelijke functies:
voorzitter ondernemingsraad Genexis B.V.

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Ondernemingsraad bedrijf

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Innovatie, Economie, IT

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Voor mij is D66 nog steeds de partij van " het redelijk alternatief". Inclusief, betrokken, 
links, integer, zonder platitudes of over simplificatie. Werkend aan echte oplossingen 
voor echte problemen. Een partij die tracht waarde toe te voegen aan 
vertegenwoordiging en bestuur op elk niveau met haar beleid en doelstellingen. Ik wil 
hier graag aan bijdragen op lokaal niveau in Eindhoven.
Ik heb daarom met heel veel plezier deelgenomen aan de masterclass 



raadslidmaatschap afgelopen herfst.

Tot mijn spijt kan ik mij nu niet kandideren voor een verkiesbare plaats.  Afgelopen 
voorjaar moest ik een zware operatie ondergaan. Hoewel het al veel beter gaat ben ik 
daarvan nog niet hersteld. Ik kan op dit moment ook nog niet overzien wanneer dit wel 
het geval zal zijn.

Ik hoop D66 Eindhoven vanaf een niet verkiesbare plaats toch te kunnen 
ondersteunen. Door stemmen te werven, een actief ledenbestand te tonen op het 
stembiljet, en wie weet, misschien later nog beschikbaar te zijn in de periode 2022-
2026..

Ik wens de wel verkiesbare D66 alle succes en de LAC alle wijsheid toe.
Met viendelijke groet,
Ben Eman.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Charlot Felderhof
Geboortedatum: 18-2-1998
Woonplaats: Eindhoven

Beroep of maatschappelijke functie:
Student Master Innovation Management aan de Technische Universiteit Eindhoven

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
N.v.t.

Andere maatschappelijke functies:
Innovation  Technical Partnerships Manager bij Solar Team Eindhoven

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.linkedin.com/in/charlotfelderhof/

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Enthousiast, sociaal en ondernemend, dat ben ik, Charlot Felderhof. Als geboren en 
getogen Eindhovense voel ik me verbonden met onze stad. In de afgelopen 23 jaar 
heb ik onze stad zien groeien en opbloeien. De binnenstad wordt groener, Woensel en 
Strijp bruisender en we ontwikkelen ons tot een echte studentenstad. Ik bewonder 
onze stad en juich alle ontwikkelingen toe. Mijn enthousiasme wil ik omzetten in actie 
in de Gemeenteraad van Eindhoven.



Twee jaar geleden nam ik zitting in de Universiteitsraad van de Technische Universiteit
Eindhoven namens de partij ‘De Ambitieuze Student’ als fractievoorzitter. Tijdens de 
campagnetijd stonden we in korte tijd onder druk om het beste resultaat te behalen. Ik 
haalde hier enorm veel energie uit.
In mijn jaar als fractievoorzitter kwam ik op voor mijn medestudenten. Door gesprekken
ervaarde ik waar de pijn- en groeipunten lagen en vertaalde deze naar bestuurlijke 
adviezen.

Sindsdien ben ik me meer gaan verdiepen in landelijke politiek en besluitvorming. Al 
vanaf het eerste moment dat ik stemgerechtigd ben ging mijn stem uit naar D66. Als 
TU/e studente kom ik op voor een duurzame toekomst. Want een duurzame toekomst 
begint nu: met duurzame innovaties, technologische ontwikkelingen én goed beleid 
gericht op creatieve vrijheid. De duurzaamheidsuitgangspunten van D66 in combinatie 
met haar progressieve blik zijn daarom mijn grootste drijfveer om me bij D66 aan te 
sluiten.

Ik heb een groot netwerk opgebouwd binnen de studentenpopulatie en ben een 
bekend gezicht voor medestudenten. Ik heb mij ingezet voor de 
studentengemeenschap, de universiteit en duurzame ontwikkelingen middels 
verschillende activiteiten.

Ik wil mijn bereik inzetten voor de groei van D66 in Eindhoven. De geluiden van mijn 
Eindhovense medestudenten wil ik vertalen naar beleid. Mijn enthousiasme voor de 
stad, innovatie en duurzaamheid wil ik op een positieve manier inzetten voor D66 in de
Eindhovense Gemeenteraad. Ik kijk ernaar uit!

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Paul Gielen
Geboortedatum: 2-7-1968
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Docent Fontys University of Applied Sciences: Toegepaste Gerontologie, Management 
in Zorg en Welzijn

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
lid lijstadviescommissie Dommelvalei

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Gemeenteraadslid

Andere maatschappelijke functies:
Secretaris Stichting Ouderdoorchallenge

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
Ik stel me niet verkiesbaar kandidaat. Niet van toepassing, lijkt me.

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
Niet van toepassing

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik wil me niet verkiesbaar kandidaat stellen.

 



Kandidaatstelling voor Lid Gemeenteraad - 
Niet verkiesbaar

Gerwin van der Kruis
Geboortedatum: 17-3-1980
Woonplaats: EINDHOVEN

Beroep of maatschappelijke functie:
Hardware Engineer Electronica

Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Functieloos

Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Bestuurslid Eindhoven, Bestuurslid Digitaal66

Andere maatschappelijke functies:
-

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie 
vervuld?
Nee

Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Nee

Extra vragen:
Voorkeur voor één of meer beleidsonderdelen:
ICT, Technologie

In het filmpje ik ben het niet maar ik lijk er wel op

Eventueel een linkje naar een internet site of introductiefilmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=-E_zUJ-SKRE

Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik wil eventueel voor D66 op lijst als ondersteuner staan




