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GEGEVENS VAN DE KANDIDATEN VOOR DE 
PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 2019 

  
Beste leden, 
 

De Lijstadviescommissie (LAC) heeft met veel plezier haar werkzaamheden, het 
opstellen van een advieslijst van kandidaten voor de verkiezing van Provinciale 
Staten 2019 verricht. Het was ook een eervolle taak. We zijn onder de indruk 

van de kwaliteit en de betrokkenheid van zoveel enthousiaste leden die zich 
willen inzetten voor het uitdragen van ons gedachtengoed in de Provinciale 

Staten. Het is goed om op te merken dat de kandidaten, verkiesbaar of niet 
verkiesbaar, al op verschillende manieren binnen en voor D66 actief zijn. 
 

De Lijstadviescommissie heeft zich bij haar werkzaamheden laten leiden door het 

vastgestelde profiel, het Instellingsbesluit Lijstadviescommissie ten behoeve van 
de Statenverkiezingen 2019 en het Draaiboek op Weg naar de provinciale 

statenverkiezingen 2019. Deze documenten zijn allemaal vastgesteld door de 
leden in de ARV van 11 november 2017.  
 

Met alle verkiesbare kandidaten zijn in twee sessies van 20 minuten gesprekken 

gevoerd. Het waren goede, inhoudelijke en openhartige gesprekken. De 
kandidaten hadden zich goed voorbereid. Om de gesprekken zo goed mogelijk 

vergelijkbaar te kunnen beoordelen, hebben we daarbij steeds het format 
“Gespreksformulier lokale Lijstadviescommissie” als leidraad gebruikt.  
 

Bij het opstellen van haar advies heeft de LAC, naast de persoonlijke kwaliteiten, 

ook gekeken naar de differentiatie in kennis van en belangstelling voor  de 
verschillende beleidsterreinen, gemaakte politieke vlieguren en ruimte voor 

nieuw talent. Ook de vrouw/man verhouding en de spreiding over de provincie is 
door ons meegewogen. Verder is er nadrukkelijk gekeken of er een evenwichtig 
team met de gekozen lijstrekker kan ontstaan. Uitgangspunt is immers dat er de 

komende jaren een fractie is waar collegiaal wordt samengewerkt en waarbij ook 
gezamenlijk het D66-gedachtengoed wordt uitgedragen; richting de samenleving 

maar ook in de Provinciale Staten. Het was een hele opgave! 
 

Het is goed om te zien dat de meeste kandidaten aangeven, ongeacht hun plek 

op de uiteindelijke kandidatenlijst, zich actief voor D66 te blijven inzetten. 
 

De Lijstadviescommissie 
 

Trix van der Linden  
Marleen van Dijk 

Frans van Drimmelen  
Wybren Bakker (Adviseur) 
 

 

Bakker Wybren (W) 1958 

 

Diepenveen foardei@planet.nl 

Verpleegkundige; Master Strategisch Management (MSM) en 
bestuurskundige (drs). Eigenaar adviesbureau voor bestuur, 

toezicht en coaching binnen de terreinen welzijn, sport, zorg en 
wonen. REEDS GEKOZEN ALS LIJSTREKKER 
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Van Essen Jaimi (J) 1991 

 

Losser jaimivanessen@hotmail.com 

Senior Beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 

Huidige functie binnen of namens D66 

19-03-2014  Fractievoorzitter D66 Losser 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2012-2014 2012-2014 Algemeen bestuurslid D66 Noordoost-Twente 

2013 en 2017 Lid VPC D66 Losser 

2018 Lid VPC D66 Overijssel 

2016-2017 Kandidaat Tweede Kamerlid D66 

Andere maatschappelijke functies 

2010-2011 Bestuurslid Politiek Jonge Democraten Twente 

2014-2015 Lid Algemeen Bestuur (AB) Regio Twente 

2014-heden Rekenkamerlid Losser 

Toelichting: 

Overijssel is een prachtig gebied om te mogen wonen, werken en leven.  
Zelf heb ik dat in mijn eigen woonplaats in Twente, de gemeente Losser, vanaf 

mijn geboorte mogen merken. Voor mij is Overijssel een regio die het waard is 
om te behouden en te verbeteren. Daarom zet ik mij sinds 2014 als D66-
raadslid in voor progressieve thema’s als duurzaamheid, natuur en economie. 

Een mooie taak die ik met veel enthousiasme vervul.  
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat voor veel van deze belangrijke thema’s 

de provincie een sleutelspeler is. Van de energietransitie (wind en zon) tot het 
stimuleren van de regionale economie en het leren van de Duitse taal: bij al 
deze uitdagingen is onze provincie betrokken.  
Mijn motivatie om me in te zetten voor onze mooie regio wil ik graag verder 
vormgeven op dit provinciale niveau. Naast inhoudelijke thema’s ga ik graag 

aan de slag op het gebied van inwonerbetrokkenheid in Overijssel, met name 
van jongeren. De provincie is nog te vaak onzichtbaar voor (jonge) inwoners. 

Het begrip ‘beginspraak’ moet in onze provincie een stevigere plek krijgen.  
Kortom: met mijn enthousiasme, opgedane kennis in de regio Twente en mijn 
eigen motivatie wil ik bijdragen aan een groen, progressief en participatief 

Overijssel.  
Wil je meer over mij te weten komen? Kijk op http://www.jaimivanessen.nl  

of op mijn social media. 
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Selles Kyra (K) 1995 

 

Kampen kyraselles@gmail.com 

Student Bestuurskunde en Social Work 

Huidige functie binnen of namens D66 

30-08-2018 Campagnecoördinator Provinciale Statenverkiezingen 2019 

25-04-2018 Raadscommissielid gemeente Kampen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

10-’17 – 03-‘18 Campagnecoördinator gemeenteraadsverkiezingen 2018 

  

http://www.jaimivanessen.nl/
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Andere maatschappelijke functies 

2016-2017 Consulent Werk (WMO en leerplicht), Gemeente Kampen  
 

2016 - 2017 Studentlid Opleidingscommissie, Saxion College Enschede  
 

2015 - 2017 Studentlid Academieraad Mens en Maatschappij, Saxion 

College Enschede  
 

Toelichting: 

Vol enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen. 

Ik ben een 22-jarige studente Bestuurskunde en Social Work. Mijn studies volg 

ik aan de Radboud Universiteit en het Saxion Enschede.  

Al mijn hele leven woon ik in Overijssel, een prachtige provincie met diverse 

regio’s die heel verschillend van elkaar zijn, maar zeker niet voor elkaar 

onderdoen.  

Momenteel ben ik actief voor D66 in de raadscommissie in Kampen, waar ik 

me voornamelijk bezig houd met sociale zaken, welzijnszaken, publiekszaken 

en recreatie en toerisme. Al snel merkte ik dat de provincie invloed heeft op 

veel thema’s die hier op aansluiten zoals cultuur en toerisme, maar ook de 

regionale economie, regionale samenwerkingsverbanden en de arbeidsmarkt. 

Thema’s waar ik me graag voor inzet.  

Daarnaast kan de provincie veel betekenen op het gebied van duurzaamheid 

en klimaat, iets wat ons allen aangaat en dus ook zeer belangrijk is. 

Energietransitie is een thema van nu, wat veel effect heeft op onze toekomst. 

Het mag dan ook duidelijk zijn dat ik hier een bijdrage aan wil leveren.  

Ten slotte wil ik de verbinding leggen van de provincie naar haar (jongere) 

inwoners. De Provinciale Staten lijken nog lang niet altijd even zichtbaar voor 

haar inwoners en dat wil ik veranderen. In een ideale situatie spreekt een 

gekozen volksvertegenwoordiger niet alleen namens de inwoners maar ook 

met hen. Beginspraak is hierbij een belangrijke term, maar ook evaluatie met- 

en terugkoppeling naar de inwoners zijn vereisten.  

Ik hoop enerzijds met mijn kennis en ervaring, en anderzijds met mijn frisse 

en leergierige blik een nuttige en positieve bijdrage te kunnen leveren in de 

Provinciale Staten en aan de toekomst van Overijssel namens D66. 

Hebben jullie nog vragen en suggesties, dan sta ik daar uiteraard voor open. 

Hiervoor ben ik te bereiken op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres: 

06 11563530 - kyraselles@gmail.com  
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Sundaram Janarthanan (J) 1981 

 

Enschede janarthanan.sundaram@gmail.com 

Voorzitter D66 Diversiteits- en inclusiviteitsbeweging 

Huidige functie binnen of namens D66 

2016 Voorzitter D66 Diversiteits en inclusiviteits beweging 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

11-’14 – 03-‘16 Gemeenteraadslid Enschede 

03-’10 – 03-‘14 Gemeenteraadslid Enschede 

11-’08 – 03-‘10 Secretaris afdeling Enschede 

  

kyraselles@gmail.com
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Andere maatschappelijke functies 

08-2014 - heden Voorzitter Nehob afdeling Overijssel 

2009 Oprichter en penningmeester Jonge Democraten Twente / Overijssel 

Toelichting: 
We staan voor een spannende periode met deze verkiezingen. Goede uitslagen 

voor D66 zijn niet meer vanzelfsprekend en dat is jammer. De kans is 

aanwezig dat we straks met minder mensen het nodige werk moeten verzetten 

in de staten. Daarom wil ik mij nogmaals inzetten voor D66. We gaan ervaren 

en bevlogen politici nodig hebben om ervoor te zorgen dat we ook straks in 

Overijssel het progressieve geluid kunnen laten horen.  

Ik zet me al jaren in voor gelijke kansen: eerst in Enschede, en nu landelijk. 

Dat doe ik zowel binnen als buiten de partij. En hoe mooi onze provincie ook is, 

ik zie nog steeds verbeterpunten. De bereikbaarheid van welvaart, werk en 

kansen moet voor iedereen gelijk zijn. Dit vraagt ook op Overijssels niveau de 

nodige inspanningen en daar wil ik me hard voor maken. 

Daarnaast mag het Enschedese perspectief niet ontbreken in de staten. Mijn 

stad is belangrijk voor de provincie. Denk aan alle technologische 

ontwikkelingen op het Kennispark en de universiteit die ervoor zorgen dat 

Overijssel een bruisende provincie is. Mijn uitgebreide netwerk zal ik zoals 

altijd inzetten als oren en ogen voor het werk als volksvertegenwoordiger. Mijn 

Haagse netwerk zet ik ook graag in voor het Overijsselse belang.  

Ik reken op jullie steun om straks D66 in de staten koersvast te houden en om 

te zorgen dat Overijssel een fijne provincie blijft om te wonen, te werken en te 

studeren. 
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Huizenga Renilde (RA) 1970 

 

Zwolle Go4life_42@hotmail.com 

Eigenaar buro omgevingsmanagement & strategische 
communicatie 

Huidige functie binnen of namens D66 

2017 - heden Lid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  geen 

Andere maatschappelijke functies 

09-’15 - heden Bestuurslid Zwem- en waterpolovereniging SWOL 1894 

(www.swol1894.nl)  

2013 - heden Vrijwilliger/organisatie Tour du ALS (www.tourduals.nl)  

2012 - heden Skidocent Vereniging gehandicapte wintersporters 

2004 - 2008 Bestuurslid Zwem- en waterpolovereniging AZ&PC 

1996-2004 Diverse bestuursfuncties en medezeggenschapsraden 

Toelichting: 
Bij deze wil ik mij beschikbaar stellen als kandidaat statenlid en sta open voor 

een verkiesbare plaats. 
Als betrokken inwoner van de provincie Overijssel denk ik dat het tijd is dat ik 
niet meer van de zijlijn toekijk hoe besluiten worden genomen, maar daar zelf 

ook werkelijk een rol in speel als volksvertegenwoordiger. Ik zie bestuurlijke 
organen vergrijzen en vooral mannen aan het roer. Het is tijd voor meer 

http://www.swol1894.nl/
http://www.tourduals.nl/
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ambitieuze vrouwen in het middenbestuur en met een toezichthoudende taak. 
Overijssel is een prachtige provincie en kan nog groener en sterker, ook zie ik 

dat de politiek de aansluiting verliest met een grote groep (jongere) inwoners. 
Ik zou me in willen zetten om de afstand te verkleinen tussen bestuurders en 
inwoners. Meer contact met de omgeving en meer participatie als belangrijk 

speerpunt. Daarnaast nog meer aandacht voor de thema’s circulaire economie 
en vernieuwing. 
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De Louw Blanca (BVK) 1998 

 

Deventer blanca-delouw@hotmail.com 

Student rechten 

Huidige functie binnen of namens D66 

2018 - heden Secretaris D66 Salland 

2017 - heden Lid Werkgroep Justitie 

2018 - heden Programmacommissie D66 Overijssel 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2013-2015 Permanente programmacommissie D66 Apeldoorn 

2017 Werkgroep openbare orde en veiligheid D66 Utrecht 

Andere maatschappelijke functies 

2017-heden Lid adviesraad DUO 

2017-2018 Bestuurslid Belangenbehartiging Nationaal bij de Nationale 

Jeugdraad (NJR) 

2016-heden Vrijwilliger U-centraal Utrecht 

2017-heden Werkgroep Zorg Jonge Democraten 

2016-2017 Landelijk Campagneteam Jonge Democraten 

Toelichting: 
Beste Democraten, 
Met veel energie en ambitie stel ik mijzelf kandidaat voor de Provinciale 

Statenverkiezingen van maart 2019! 
Ik ben op dit moment 20 jaar oud, maar toch al ruim 5 jaar lid van D66. Op 

mijn 15e ben ik lid geworden omdat ik graag met een onbevangen blik de 
maatschappij wilde veranderen. Ik werd snel actief en in 2014 en 2015 draaide 
ik al campagnes mee bij de lokale afdeling in Apeldoorn. Campagne voeren 

voor verkiezingen waarvoor ik zelf niet naar de stembus mocht. Het tekent 
mijn betrokkenheid bij de partij. Die betrokkenheid is de afgelopen jaren 

gebleven. Ik heb me voor zowel D66 als de Jonge Democraten ingezet op 
lokaal en nationaal niveau in allerlei besturen, commissies en werkgroepen. Op 
dit moment vervul ik de functie van secretaris in het afdelingsbestuur van 

Salland. Al ruim een jaar geleden wist ik dat ik voor de provincie als 
bestuurslaag wilde gaan. Ik besloot daarom om mijzelf niet te kandideren voor 

de gemeente, maar mij helemaal te focussen op de provincie. De afgelopen 
periode was ik vaste gast bij de fractievergaderingen van D66 Overijssel en 
heb ik ook enkele Staten- en commissievergaderingen bijgewoond om kennis 

op te doen. Ook heb ik een mooie bijdrage geleverd aan ons prachtige 
verkiezingsprogramma. Met die bagage op zak durf ik de leden dan ook te 

vragen om mij het volste vertrouwen te geven tijdens de interne verkiezingen. 
De komende Statenperiode wil ik mij inzetten voor jongeren, door bijvoorbeeld 
als statenlid een tour te maken lans onderwijsinstellingen en intensief contact 

te onderhouden met onze eigen Jonge Democraten Overijssel. Daarnaast zet ik 
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mij graag in voor een bereikbaarder Overijssel, bijvoorbeeld in de avond en de 
nacht. Tot slot ambieer ik een energiebeleid waarin burgers zelf zo veel 

mogelijk participeren in duurzame initiatieven.  
Klik hier voor meer info over mijn plannen.  
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Schouten Peter (PH) 1953 

 

Deventer ph.schouten1@gmail.com 

Zelfstandig adviseur inzake verkeer, vervoer, infrastructuur 

Huidige functie binnen of namens D66 

mei 2017 Lid wethouders- en lijstadviescie afdeling Salland 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

04-’86 – 04-‘98 Raadslid Haarlem, waarvan: 

04-’92 – 04-‘98 Wethouder Haarlem: Ruimtelijke ontwikkeling, openbaar 

vervoer, grondzaken, monumentenzorg 

Andere maatschappelijke functies 

2007-2012 Bestuurslid, voorzitter RvT Kinderopvang Haarlem 

2012-2014 Bestuurslid Stichting Buurtbus Bloemendaal 

Toelichting: 
Sinds 2014 woon ik in Deventer, na in de Randstad gewoond en gewerkt te 
hebben. Graag zet ik me in voor Overijssel. Niet als de spreekwoordelijke 

Hollander die weet ‘hoe het moet’, maar wel met ruime ervaring binnen D66 
als raadslid en wethouder, en met werk in diverse provincies, als ambtelijk en 

later zelfstandig adviseur (sinds 2006). Mijn ervaring en kennis ligt vooral in 
het fysieke domein. Het domein waar de provincie ‘over gaat’.  
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Perton Mathijs 1976 

 

Raalte mathijsperton@gmail.com 

Senior planner bij de gemeente Groningen 

Huidige functie binnen of namens D66 

18-07-2018 Statenlid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

03-’09 – 04-‘14 Bestuurslid D66 Deventer, Raalte en Olst-Wijhe 

03-’10 – 03-‘14 Gemeenteraadslid / fractievoorzitter D66 Raalte 

10-’13 – 01-‘14 Lid algemene verkiezingscommissie Olst-Wijhe 

01-’11 – 03-‘11 Interim Campagnecoördinator PS verkiezingen D66 Ov. 

03-’14 - heden Steunfractielid D66 Raalte en diverse andere taken 

Andere maatschappelijke functies 

06-’15 - heden Voorzitter Huurdersbelangen Salland 

Toelichting: 
Beste Democraten,  

Sinds juli ben ik Statenlid en gezien het mij zo goed bevalt stel ik mij graag 
weer kandidaat voor de Provinciale Staten.  
Nu ben ik niet alleen Statenlid geweest deze afgelopen tijd, maar ben ik de 

jaren daarvoor ook actief betrokken bij D66 in Overijssel en daarbuiten. Samen 
met de nieuw te vormen fractie wil ik mijn kennis en netwerken wederom 

https://nieuwsbrief.mijnd66.nl/admin/temp/user/9/promo_blanca_de_louw.pdf
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inzetten om ook jullie te vertegenwoordigen voor een beter en mooier 
Overijssel.  

Samen met jullie werken aan een provincie die een sterke positie inneemt om 
samen met gemeenten en het maatschappelijk middenveld Overijssel mooi en 
aantrekkelijk te houden en te versterken. Waar we zorg dragen voor een 

veilige leefomgeving en een provincie die samen investeert met anderen in die 
zaken die Overijssel beter en mooier maken. 

De LAC heeft nu haar opdracht voltooid, alle kandidaten gesproken en een 
voorstel gedaan. Bij een andere partij was daarmee de kous af geweest en 
stond daarmee alles vast.  

Bij ons democraten niet.  
Bij ons begint het pas.  

Nu zijn jullie, de leden namelijk aan zet.  
Wij, de leden, hebben het laatste woord en wij bepalen uiteindelijk de volgorde 
van de lijst. En ik vertrouw er ook op dat wij afgaan op ons eigen gevoel en 

onze eigen inschatting maken van de kandidaten en dat de lijst zal veranderen. 
En nu we het toch hebben over het aanpassen van de lijst, waarom zou jij mij 

dan niet net als de vorige keer even iets hoger plaatsen. Ik zou dat weer heel 
fijn van jullie vinden.  
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Hoogland Fokke (F) 1963 

 

Deventer fokkehoogland@hotmail.com 

Projectmanager 

Huidige functie binnen of namens D66  Lid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

 Voorzitter Regiobestuur 

 Campagne Coördinator Regiobestuur 

 Politiek Secretaris Regiobestuur 

 Algemeen bestuurslid Regiobestuur 

Toelichting:  
Beste collega D66-ers, 

Hierbij mijn eigen 5 richtingwijzers voor een statenlidmaatschap: 
1. Overijssel: sociaal liberaal. Ik wil statenlid worden om de wereld beter te 

maken. Door stappen te zetten naar een schoner milieu waarbij ieder mens 

gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt. Innovatieve 
initiatieven van inwoners moeten worden omarmt. Ik wil een bijdrage 

leveren aan het vertalen van ideeën naar concrete plannen voor de inwoners 
van Overijssel. 

2. D66: van en voor iedereen.  

Met belangstelling volg ik wat SP en GroenLinks doen om ook de 
“middenmoot” geïnteresseerd te krijgen in politiek, c.q. in hun partij. Dit 

geldt ook voor allochtonen. Het is belangrijk om ons nog meer te verbinden 
met iedere inwoner in Overijsel. Daar zou ik energie in willen steken. Dit 
maakt D66 toekomstbestendig.  

3. Nóg duurzamer. Het is aan de mens om zorgvuldig met de aarde om te 
gaan. Dit is geen automatisme. De provincie heeft een kerntaak. Dit vraagt 

om een daadkrachtige provincie die het voortouw neemt.  
4. Van regiobestuurslid naar statenlid. De afgelopen jaren ben ik voorzitter 

geweest van het regiobestuur. Wat de afgelopen jaren gold, geldt nog 

steeds: een sociaal liberale stellingname is broodnodig in Overijssel. Als 
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regiobestuurslid stond ik aan de zijlinie, als statenlid aan de frontlinie. Ik 
vind het een eer om, namens D66, als volksvertegenwoordiger te gaan 

functioneren. 
5. Iets over mezelf. Ik werk als projectmanager bij de gemeente Deventer.  

Ik LAT met mijn vriendin, ik ben trots op mijn 3 kinderen. Ik ga graag naar 

buiten en geniet van al het moois dat te zien is in Overijssel. 
Met een frisse blik en ideeën voor vernieuwing en verbetering zal ik mij via het 

D66 statenlidmaatschap inzetten voor de provincie Overijssel.  
Niet mokke stem op Fokke! 
(Betere slogans zijn welkom: fokkehoogland@hotmail.com)  
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Balaman Mehmet (KM) 1995 

 

Enschede balaman.mehmet@gmail.com 

Ondernemer 

Huidige functie binnen of namens D66 

04-2018 Steunfractielid van D66 Enschede 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

09-’17 - heden Lid PCC Enschede 

10-’17 - heden Ambassadeur D66 diversiteit 

12-’17 – 03-‘18 Lijstduwer GR2018 D66 Enschede 

Toelichting: 
Bij deze stel ik me graag kandidaat als Statenlid namens D66 in de provincie 

Overijssel. Als 23-jarige ondernemer, ben ik van mening dat ik een 
waardevolle bijdrage kan leveren in de Provinciale Staten. De samenstelling 
van de volksvertegenwoordiging dient een weerspiegeling van de algehele 

samenleving te zijn. Iedere bevolkingsgroep moet zich vertegenwoordigd en 
gehoord kunnen voelen. Ik denk dat ik dit voor de jongere bewoners van 

Overijssel kan betekenen en zou dat ook heel graag willen doen. 
Bovendien zal de jonge en frisse blik die ik kan bieden op het beleid en de 
taken van de provincie een waardevol onderdeel zijn van de D66-fractie en ons 

mooie Overijssel ten goede komen. 
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Jacobs Pascal (PJC) 1969 

 

Kampen pascal.jacobs@live.com 

Communicatieadviseur 

Huidige functie binnen of namens D66  geen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

03-’10 – 04-‘18 Fractievoorzitter D66 Kampen 

GR 2014 Lijsttrekker D66 kampen 

GR 2010 Lijsttrekker D66 kampen 

Andere maatschappelijke functies 

2017 - heden Country Coordinator Netherlands, ALDE Party individual 

members 

2007-2014 Woordvoerder en pr-manager Volleybalclub Reflex Kampen 

(Eredivisie)  

mailto:fokkehoogland@hotmail.com
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Toelichting: 

Met acht jaar ervaring als fractievoorzitter voor de D66-afdeling in Kampen kan 

ik de Statenfractie helpen zich stevig en herkenbaar te positioneren binnen de 

coalitie. Inhoudelijk heb ik de ambitie mijn kennis, netwerk en ervaring in te 

zetten om Overijssel nog mooier en duurzamer te maken. Economie, klimaat 

en Europa moeten we verbinden om van Overijssel de schoonste provincie van 

Nederland te maken.  

Als oud-Enschedeër (17 jaar) en Kampenaar (12 jaar) beschouw ik geheel 

Overijssel als mijn thuis. Ik vind het belangrijk om als volksvertegenwoordiger 

in Provinciale Staten voor het belang van de gehele provincie te staan en de 

kiezer nadrukkelijk te laten zien waar D66 voor staat in de regio.  
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Rietman Harold (HC) 1982 

 

Deventer haroldrietman@gmail.com 

Business Analist 

Huidige functie binnen of namens D66  geen  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

04-’10 – 03-‘18 Gemeenteraadslid Deventer 

04-’12 – 01-‘13 Bestuurslid D66 Overijssel 

2008 – 03-‘10 Bestuurslid D66 Deventer 

2006 - 2007 Bestuurslid Jonge Democraten 

Andere maatschappelijke functies 

07-’15 - heden Dijkwachter 

Toelichting: 

Na acht jaar gemeenteraadslidmaatschap in Deventer rijst voor mij de vraag 
wat ik in die acht jaar voor D66 heb bijgedragen en wat ik kan qua skills kan 

meenemen voor de komende vier jaar om Overijssel een klein beetje meer D66 
te maken?  
Aan motivatie geen gebrek, het blijft een eer om het vak 

volksvertegenwoordiger uit te mogen voeren. Mijn inzet als statenlid zal 
gerichter zijn in vergelijking met een beginnend volksvertegenwoordiger al ben 

ik me bewust dat er aan dossierkennis een achterstand is. Toch helpt ervaring 
als voormalig lid van het presidium, de auditcommissie en de groep van de 
Strategische Raadsagenda Duurzaamheid om snel doelen te formulieren en te 

realiseren.  
‘Transparante financiën’, ‘de vervuiler betaalt’ en ‘stimuleren  van 

duurzaamheidsinitiatieven’ zijn voor mij belangrijke D66 uitgangspunten waar 
ik mij komende vier jaar graag voor zou willen inzetten. Maar ook privacy, ICT 
en ontwikkelingen om democratische vernieuwing door te voeren zijn 

onderwerpen waar ik me graag hard voor wil maken. 
Naast de inzet om inhoudelijke doelen te realiseren, staat ook hoog op mijn 

persoonlijke lijstje ‘haal het maximale uit de fractie’! Een uitgebalanceerd team 
bereikt nu eenmaal veel meer dan bij elkaar gezette individuele klasse. 
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12 

Christen Max (MAX) 1994 

 

Almelo maxchristen9@hotmail.com 

Student / Stagiaire 

Huidige functie binnen of namens D66 

01-09-2018 Raadsvolger D66 Almelo 

 lid van de Jonge Democraten 

 Social Media Coördinator fractie Almelo. 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  geen 

Toelichting:  
Beste leden, een korte toelichting waarom ik me kandidaat heb gesteld voor 

PS2019. Ik ben 24 jaar, studeer in Enschede en woon in Almelo. Als student 
Sport en Bewegen houd ik tijdens mijn stage bij het Sportbedrijf Almelo bezig 
met de organisatie van activiteiten om zoveel mogelijk mensen in beweging te 

krijgen en te houden. Sport is echt mijn passie. Daar krijg ik net als van 
politiek veel energie van.  

Ik vind het belangrijk dat jongeren zich gehoord voelen, ook in de provincie. 
De afgelopen twee jaar heb ik daar al actief aan bijgedragen als onderdeel van 
de steunfractie in Almelo. Ik ga graag de uitdaging aan om mij te kandideren 

voor de Provinciale Staten. Dit zie ik als een kans om als jonge inwoner van 
Overijssel de provincie voor jongeren toegankelijker te maken en te strijden 

voor een zelfstandig sterk Overijssel. Een prachtige provincie die voor 
verbinding zorgt tussen al haar inwoners en die tegelijkertijd over haar eigen 
grenzen kijkt op zoek naar samenwerking. 

 

13 

Schuiling Arjen (A) 1968 

 

Deventer arjen.schuiling@gmail.com 

Sr. Manager, Global Legal Operations bij Tech Data (IT 
Distributeur) 

Huidige functie binnen of namens D66 

22-06-2018 Voorzitter afdelingsbestuur D66 Salland 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

01-11-2017/22-06-2018 Voorzitter afdelingsbestuur a.i. D66 Salland 

02-06-2016/01-11-2017 Secretaris afdelingsbestuur D66 Salland 

16-01-2016/24-10-2017 Lid PPC (Commissie Horizon) D66 Salland 

Andere maatschappelijke functies  niet ingevuld 

Toelichting: 
Door de Statenpitch van Wybren is mij het belang en de functie van de PS 

meer duidelijk geworden en heeft derhalve mijn persoonlijke belangstelling 
opgewekt. Met name de verbindende functie tussen gemeenten en instellingen 

spreekt mij in het bijzonder aan. 
Als afdelingsvoorzitter is het mijn korte termijn doel om de D66 afdeling 
Salland meer te activeren en zal initieel voor de PS mijn bijdrage kunnen 

leveren aan campagne, lijstduwer en – na de verkiezingen – commissiewerk. 
Ik ben overtuigd om een zinnige bijdrage aan de PS te kunnen leveren en werk 

graag samen naar een volledige functie voor mij als Statenlid. 
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14 

Bouwman Praxedis (ATP) 1968 

 

Dalfsen praxedisbouwman@praxedisproducties.nl 

International bestuurder, NGO’s, netwerken,  

Lutherse Wereld Federatie 

Huidige functie binnen of namens D66 

2013/2014 Steunfractielid Dalfsen,  

2017 Bestuurslid D66 Vechtdal (en vanuit bestuur voorzitter 

verkiezingsprogrammacommissie GR 2018) 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66   geen 

Andere maatschappelijke functies 

2001 - heden PraxedisProducties, journalistieke producties, communicatie, 

(interreligieuze) dialoog 

Tot eind van het 

jaar 

Op consultants-basis voor een aantal projecten verbonden 

aan de Lutherse Wereldfederatie, Genève 

2000 - heden Diverse bestuursfuncties:  

+ voorzitter Nederlands Luthers Genootschap voor In- en 

Uitwendige Zending 

+ bestuurslid Nederlandse Zendingsraad 

+ commissie-lid Raad van Kerken Nederland 

+ President KALME (communicatienetwerk Lutherse 

Wereldfederatie) 

+ vice-president WACC (communicatie vanuit VN verklaring 

rechten voor de mens, wereldwijd werkend), Canada, 

Toronto, tot 2016 

En meer... 

Tot 2000 

 

 

 

 

 
 

 

Tot  2002 

Diverse journalistieke functies:  

+ Radio Rijnmond, verslaggever, politiek redacteur 

(gemeente, provincie, Den Haag) 

+ Buitenlandcorrespondent Nederlandse Antillen en kop van 

Zuid Amerika (NOS, radio en TV, en alle andere omroepen 

binnen het Nederlandse publieke bestel 

+ schrijvende pers, onderzoeksjournalistiek Algemeen 

Dagblad Caribische Editie 

+ VPRO, onderzoeksjournalistiek Argos 

2003 -heden + begeleidster vanuit pleegzorg van twee pleegzonen met 

zware vroegkinderlijke beschadigingen 

Toelichting: 
Ik ben mijn hele leven al een maatschappelijk betrokken en politiek 

geïnteresseerd mens. In mijn professionele leven eerst vanaf de ‘buitenkant’ 

als journalist voor radio en televisie én kranten. Zowel als politiek/parlementair 

verslaggever als ook als buitenlandcorrespondent leerde ik de fijne kneepjes 

van het politieke en staatsinrichtelijk bestel van Nederland, dat van het 

Koninkrijk en de buitenlandpolitieke verhoudingen kennen.  

Toen ik, omdat ik het onder invloed van commerciële nieuwsmedia veranderde 

journalistieke klimaat niet meer bij mijn visie op journalistiek vond passen, uit 

de journalistiek stapte, was mijn eerste daad het lid worden van een politiek 

partij. Overtuigd schreef ik mij, nu voor het eerst in staat om betrokken te zijn, 
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in als lid van D66. Ook al ben ik het soms niet eens met de koers van de partij, 

ik vind dat bij de huidige regeringsdeelname te veel van de D66 

karakteristieken zijn ingeleverd, blijft D66 mij al die jaren het meest 

aanspreken.  

Mijn maatschappelijke interesse heb ik verdiept na vertrek uit de journalistiek. 

En ik heb mij tevens toegelegd op het ontwikkelen van mijn bestuurlijk talent, 

met name internationaal. Dat heeft mij als mens en professional erg verrijkt.  
 

15 

Klein Velderman Herman (H) 1966 

 

Holten hklv66@gmail.com 

Eigenaar van Beonder BV en binnen het bedrijf werkzaam als 

algemeen directeur en Risk Engineer 

Huidige functie binnen of namens D66 

2018- Raadslid D66 Rijssen-Holten 

2018- Fractievoorzitter D66 Rijssen-Holten 

2018- Voorzitter commissie grondgebied gemeente Rijssen-Holten 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2013-2014 Lid PPC Overijsel 

2014-2015 Voorzitter PPC Overijssel 

2014-2018 Raadslid D66 Rijssen-Holten 

2014-2018 Fractievoorzitter D66 Rijssen-Holten 

Toelichting: 

Ik werk graag mee aan een sterke vertegenwoordiging van lokale D66 

bestuurders in de Statenfractie in Overijssel. Daarbij ligt voor mij persoonlijk 

de nadruk op de liberalisering in gemeenten. Minder bemoeienis van 

gemeenten en meer eigen keuzes voor inwoners en bedrijven. 

Ook wil ik de provincie voor lokale bestuurders en haar inwoners veel beter 

zichtbaar maken. De huidige wijzigingen in de omgevingswet zorgen voor een 

betere betrokkenheid van omwonenden. Daar liggen voor gemeenten en de 

provincie kansen om sneller in contact te komen, procedures soepeler te laten 

verlopen en breed gedragen plannen uit te voeren. 

Op het gebied van het duurzaam opwekken van energie en circulariteit zal de 

provincie meer (met omliggende provincies/landen) moeten gaan 

samenwerken, ik zie daar voor de inwoners van Overijssel kansen liggen. 

Kortom, ik werk graag mee aan een sterk D66 geluid in Overijssel. 
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16 

De Vries Thom (TH) 1989 

 

Kalenberg thomdevries@hotmail.com 

ZZP’er – DOMThom  Leerkracht/Docent  

                              Projectcoördinator bij Glasvezel Buitenaf 

Huidige functie binnen of namens D66 

01-05-2017 Burgerraadslid Steenwijkerland 

01-02-2017 Social Media Coördinator afdeling Steenwijkerland / 

Campagneteam 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Idem plus Kandidaat Gemeenteraad Steenwijkerland 2018 

Andere maatschappelijke functies 

09-’13 – 09-‘17 Voorzitter Feestcommissie Scheerwolde 

Toelichting: 

Graag stel ik me verkiesbaar voor de PS. Een aantal jaren heb ik het 

politieke virus te pakken en kan genieten van het werk hiervoor in de 
gemeente. In de provincie lijkt mij zeker zo interessant. Een gevarieerde 

lijst door de provincie heen vind ik daarbij erg belangrijk, dat is een 
eerste reden om mij te kandideren. Onderwerpen die mij interesseren 

zijn onder andere cultuur, natuur en de balans hier tussen. 

De provincie heeft een belangrijke taak in de indeling van de ruimte. Op 
dat vlak komen wonen, werken, natuur, landbouw en recreëren samen 

en daar moet juist een goede balans in worden gevonden. Dat is een 
grote uitdaging, want de balans is vaak zoek. Als grenzen van Natura 

2000 verlegd worden, komen agrariërs of soms woningbouw in het 
gedrang. Een provincie waarbij dit in balans is en de inwoners betrokken 

zijn, dat is waar ik naar toe wil. 
Zie de video die vanuit de gemeenteraadsverkiezingen is gemaakt voor 

een korte impressie: https://www.youtube.com/watch?v=PQRd88ukU9E 
Op de pagina van Steenwijkerland staat ook meer info: 

https://steenwijkerland.d66.nl/mensen/thom-de-vries/  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PQRd88ukU9E
https://steenwijkerland.d66.nl/mensen/thom-de-vries/
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Cluster lijstduwers 
De lijstadviescommissie heeft de volgorde van de lijstduwers bepaald. Zij heeft 

daarbij strategische motieven gehanteerd, zoals onder meer spreiding over de 

provincie en naamsbekendheid. Bij deze motieven hoort ook het plaatsen van de 

gedeputeerde en de huidige twee Statenleden op de drie laatste plaatsen. 
 

1 

Dijsselhof Mirjam(JM) 1972 

 

Balkbrug mirjam.dijsselhof@live.nl 

Ambtenaar openbare orde en veiligheid 

Huidige functie binnen of namens D66 

2012 Steunfractie D66 Dalfsen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014-2018 Kandidaat PS 

2012 Initiator oprichten afdeling Vechtdal 

Andere maatschappelijke functies 

 Gastdocent Windesheim 

 Hoofd facilitaire zaken Zonnebloem 

 Teamleider Ready & help Rode Kruis 

 Lid Lions Dalfsen-Ommen; programmacie 

Toelichting: Ik voel een grote maatschappelijke betrokkenheid en neem graag 
initiatieven om zaken te verbeteren. 
D66 is de partij waarbij ik me, inhoudelijk, het meest thuis voel. 

 

2 

Witmond Vincent (V) 1992 

 

Enschede vincent.witmond@gmail.com 

Masterstudent Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit 

Twente 

Huidige functie binnen of namens D66 

06-‘18 - heden Kascommissie D66 Enschede 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

12-’17 – 03-‘18 Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen D66 Enschede 

Andere maatschappelijke functies 

06-‘18 - heden Secretaris Algemeen, Jonge Democraten Overijssel 

08-’17 - heden Lid Universiteitsraad UT 

03-’15 – 03-‘16 Vicevoorzitter Stichting Sportkoepel UT 

06-’13 – 06-‘14 Voorzitter Atletiekvereniging Kronos 

Toelichting: 

Het is belangrijk dat studenten hun stem uitbrengen op een verkiezingsdag. 
Studenten aan de UT voelen zich moeilijk verbonden met de stad, gemeente 
en provincie. Als lijstduwer voor D66 Overijssel, zou ik graag de 

werkzaamheden van de provincie onder de aandacht willen brengen bij 
studenten om zo de student zich verbonden te laten voelen met de provincie. 
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3 

Viveen-van den Bosch Mieke (M) 1955 

 

Deventer m.viveen@viweb.nl 

Vrijwilliger bij de VVV en bestuursfuncties 

Huidige functie binnen of namens D66 

2014 Commissie horizon, lijstadviescommissie 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

1997 Bestuurslid  

1998 - 2002 Steunfractie 

2002 - 2004 Gemeenteraadslid 

2004 - 2009 Steunfractie 

2009 - 2014 Gemeenteraadslid 

Andere maatschappelijke functies 

2008 - heden Bestuurslid Stichting Vrienden van Geert Groote Huis 

2007 - heden Voorzitter Stichting Zaterdagmiddagconcerten Deventer 

2006 - heden Vrijwilliger bij de VVV Deventer 

Toelichting  Lijstduwer  

 

4 

Hartholt Gerrit (GJ) 1964 

 

Dedemsvaart hartholtd66@gmail.com 

WIA 

Huidige functie binnen of namens D66  geen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  geen 

Andere maatschappelijke functies 

 18 jaar lid Ondernemingsraad geweest 

 Circa 23 jaar lang lid cao commissie Plukon geweest 

 Volleybalteams gecoacht, volleybalwedstrijden geleid 

 Actief geweest in het CDja en CDA 

 Initiatiefnemer actiegroep stoppestenophetwerk.nu 

 Actief geweest in het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (interpolitiek) 

 Initiatiefnemer petities Stop pesten op het werk! 

Toelichting: 

Veel kiezers hebben het gevoel dat de overheid er niet voor hen is. Veel 
kiezers vinden het vreemd dat de banken wel gered zijn, maar de burgers niet. 
Ondergetekende kan mbv zijn kennis, kunde en levenservaring een bijdrage 

leveren aan een beter Overijssel, voor meer Veiligheid, meer Werkgelegenheid, 
meer Duurzaamheid en meer Menselijkheid. Dit kan ook als lid van de 

Provinciale Staten van Overijssel. Op diverse dossiers kan de Provinciale Staten 
van Overijssel of doorslaggevend zijn of initiator / katalysator. 
Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid. (www.gerrithartholt.nl) 

P.S. Er moet ook iets gedaan worden aan de kloof tussen hoger opgeleiden en 
lager opgeleiden. 

 

  

www.gerrithartholt.nl
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5 

Van Alfen Steven (S) 1957 

 

Oldenzaal steven.van.alfen@planet.nl 

Project Manager Hoogspanning 

Huidige functie binnen of namens D66 

21-03-2018 Steunfractielid Oldenzaal 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

06-’16 – 09-‘19 Bestuurslid Politiek afdeling NO Twente 

09-’17 – 03-‘18 Fractievoorzitter Gemeente Oldenzaal 

Andere maatschappelijke functies 

2003 - heden Voorzitter milieuoverleg Oldenzaal 

2010 - heden Lid Stuurgroep Stop Afvalwater Twente 

Toelichting: 
Het is goed dat de kandidatenlijst een goede afspiegeling is van de Overijsselse 
gemeenschap. Niet alleen een differentiatie op gebied van geslacht en afkomst, 

maar ook op het gebied van regio en beroep c.q. maatschappelijke functie.  
Ik denk dat ik als technicus met belangstelling voor milieu, duurzaamheid en 

verkeer een goede mix in mij heb om bij te dragen aan een positieve 
ontwikkeling van Overijssel. Dit echter vooralsnog niet op een verkiesbare 
plaats.  

 

6 

Dokter Niels (NCSB) 1995 

 

Kampen niels.dokter@hotmail.com 

Student Bedrijfskunde MER, Stagiair Straetus incasso & 
debiteurenbeheer, Verkoper MM Zwolle 

Huidige functie binnen of namens D66 

06-2016 Lid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

02/03 2017 Campagnelid nationale verkiezingen 

12-‘17 – 03-‘18 Campagnelid / Coördinator gemeenteraadsverkiezingen  

Kampen 

03-2018 - heden Nr. 5 lijst D66 Kampen 

Toelichting  Lijstduwer 

 

7 

Van der Pal Sebastiaan (WS) 1978 

 

Hengelo dedondersteen@gmail.com 

Vader & Ondernemer 

Huidige functie binnen of namens D66 

06-2018 Fractievertegenwoordiger  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014-2018 Bestuurslid lokaal 
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8 

Teunissen Harold (HWA) 1969 

 

Deventer harold.teunissen@gmail.com 

Director Enriched Technologies bij SURFnet – Not-for-profit 

organisatie voor ICT dienstverlening en innovatie voor (hoger) 
onderwijs 

Huidige functie binnen of namens D66 

juni 2018 Lid commissie Horizon Salland 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2013 - heden Lid campagneteam GR14 en GR18, bijdrage aan PS15 en TK17 

03-’14- - 06-‘16 Algemeen Bestuurslid D66 Salland 

06-’16- - 12-‘17 Voorzitter bestuur D66 Salland 

03-’17- - 11-‘17 Lijstadviescommissie GR18 

01-’16- - 11-‘17 Wethouderscommissie D66 Salland 

Andere maatschappelijke functies 

06-’12 – 10-‘16 Wijkteamlid WijDeventer – 

Voorstad/Raambuurt/Rivierenbuurt/Knutteldorp 

Toelichting  Lijstduwer 
De afgelopen jaren heb ik me voornamelijk ‘achter de schermen’, want dat is 

een bestuursfunctie nu eenmaal, ingezet voor de belangen van het sociaal 
liberaal gedachtengoed binnen de afdeling Salland. Verbinding leggen tussen 

de dagelijkse politieke werkelijkheid binnen de 3 gemeentes in de afdeling met 
de (actieve) leden van de vereniging is waar ik veel plezier aan beleefd heb. De 

stap naar de provinciale politiek is nu nog te vroeg, maar ik draag graag bij 
aan een mooie kieslijst voor D66 in Overijssel. 

 

9 

Welling Rob (RHJ) 1989 

 

Schalkhaar r.welling@live.nl 

Ondernemer 

Huidige functie binnen of namens D66 

29-03-2018 Raadsopvolger gemeenteraad Deventer 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

04-’17 – 06-‘18 Kascommissielid D66 Salland 

Andere maatschappelijke functies 

12-’17 - heden Voorzitter Jonge Democraten Overijssel 

Toelichting:  
Als voorzitter van de Jonge Democraten Overijssel stel ik me graag kandidaat 
als lijstduwer om jongeren naar de stembus te lokken. 
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10 

Lof Maartje (M) 1977 

 

Olst maartjelof@yahoo.com 

Projectmanager 

Huidige functie binnen of namens D66 

29-03-18 Raadslid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

05-’17 – 03-‘18 Lijsttrekker 

03-’14 – 03-‘18 Raadslid 

05-’13 – 03-‘14 Lijsttrekker 

Andere maatschappelijke functies 

03-’14 - heden Lid rekenkamercommissie Olst-Wijhe 

Toelichting: 
Ik maak me de laatste jaren sterk voor regionale samenwerking van D66-

fracties in IJsselland. Deze inzichten en het netwerk wil ik graag inzetten voor 
de PS-fractie en zo het D66 geluid op alle niveaus te verbinden. Mijn interesse 

ligt op het thema landbouw, natuur en het ruimtelijk domein in het algemeen. 
Daarmee wil ik D66 graag van dienst zijn. 

 

11 

Toonen Manon (M) 1989 

 

Zwolle toonenmanon@gmail.com 

Docent en projectcoördinator ROC van Twente 

Huidige functie binnen of namens D66 

15-05-2018 Bestuurslid afdeling Zwolle 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014-2018 Lid Jonge Democraten 

Andere maatschappelijke functies 

04-2014 - heden Voorzitter Stichting Cultuur delen en doen 

1997 - heden Lid, af en toe kaderlid, Scouting 

08-’15 – 02-‘17 Vrijwilliger Zonnehuisgroep 

Toelichting  Lijstduwer 

 

12 

Goutbeek Arjen (AB) 1979 

 

Zwolle a.goutbeek@ziggo.nl 

Projectleider natuur bij Arcadis 

Huidige functie binnen of namens D66 

maart 2016 Bestuurslid kennis D66 Zwolle 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

09-’16 – 03-‘18 Voorzitter Verkiezingsprogramma Commissie 

Andere maatschappelijke functies  niet ingevuld 

Toelichting  Lijstduwer 
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13 

Van Nijen Aukelien (AB) 1965 

 

Zwolle a.b.vannije@gmail.com 

Psychiater 

Huidige functie binnen of namens D66 

 Aanjager Els Borst netwerk Overijssel 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2015 - 2017 Bestuurslid afdeling Salland 

2017 - 2018 Secretaris afdeling Salland 

Andere maatschappelijke functies 

2012 - heden Lid / past president Lions Olst-Wijhe 

Toelichting: 

Bij deze stel ik bij kandidaat voor de lijst voor de PS-verkiezing van 2019, voor 
een Onverkiesbare plaats. Momenteel biedt mijn agenda onvoldoende tijd, 

maar wellicht dat dit in de loop van de komende 4 jaar verandert. 
Mocht op enig moment het zo zijn dat ik namens D66 in de provinciale staten 
kom, dan zet ik mij graag in voor de democratische waarden van onze partij. 

Daarbij denk ik dat de provincie het deel van de overheid is die echt ver weg 
staat van de inwoners. Graag lever ik er een bijdrage om deze kloof te 

verkleinen. 
Als inwoner van Olst, heb ik de afgelopen 12 jaar ervaren wat een impact een 
activiteit van de provincie (het saneren van het Olasfaterrein) kan hebben op 

je dagelijkse leefomgeving. Gebleken is dat hiervoor nauwelijks aandacht is, en 
dat er ook geen fatsoenlijke compensatieregeling bestaat. Graag zou ik mij 

inzetten voor meer aandacht voor omwonenden van (grote) infrastructurele 
projecten. Er is een regeling voor nadeelcompensatie. Als er echter geen 
sprake is van nadeel, maar wel van hinder/ overlast blijkt er geen regeling te 

zijn. Ook de echte inspraak van burgers kan worden verbeterd. 

 

14 

Henneke Michiel 1976 

 

Deventer michiel@michielhenneke.nl 

Marketing Manager 

Huidige functie binnen of namens D66 

11-‘17 - heden Campagnecoördinator Deventer 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  geen 

Andere maatschappelijke functies 

01-’18 - heden Secretaris BV Isala 

Toelichting  Lijstduwer 
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15 

Schoonhoven Lukas (L) 1960 

 

Hengelo lukasschoonhoven@gmail.com 

Vrijwilliger radio Hengelo TV en RMCT 

Huidige functie binnen of namens D66  geen 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2001-2006 Raadslid Hengelo 

2010-2015 Raadslid Hengelo 

2015-2017 Wethouder 

Andere maatschappelijke functies  niet ingevuld 

Toelichting: Ik maak graag gebruik van de kennis en ervaring die ik de 

afgelopen 25 jaar heb opgebouwd. 

 

16 

Gieske-Mastenbroek Rineke (JC) 1951 

 

Almelo jcgieske@gmail.com 

Voorzitter stichting Ben-In-Connection 

Huidige functie binnen of namens D66 

  Ambassadeur van alumni D66  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

1987-1990 Afdelingsbestuur Haarlem 

1990-1996 Wethouder Haarlem 

1996-1997 Raadslid Haarlem 

2000-2010 Voorzitter afd. Almelo 

Andere maatschappelijke functies 

2002-2012 Voorzitter district Twente Rode Kruis 

Toelichting  Lijstduwer 

 

17 

Brink Jan (JE) 1971 

 

Zwolle jan@janbrink.info 

Landelijk Coördinator Smart Mobility Rijkswaterstaat 

Huidige functie binnen of namens D66 

21-03-2018 Raadslid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014-2018 

2010-2014 

2005-2009 

Wethouder Zwolle 

Raadslid Zwolle 

Raadslid Den Haag 

Toelichting  Lijstduwer 

 

  



21 
 

18 

Braber Martijn (M) 1982 

 

Enschede martijn.braber@gmail.com 

Manager Saxion Parttime School 

Huidige functie binnen of namens D66 

01-’18 - heden Voorzitter programmacommissie Overijssel 

2017 - heden Trainer / spreker Van Mierlostichting 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2014 - 2018 Gemeenteraadslid Enschede 

2013 – 2018  Campagnestrategie drie kandidaten 

Andere maatschappelijke functies 

2012 - heden Bestuurder Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga 

Tanzania 

2012 - heden Directeur Braber Interim-management & Advies 

2017 - heden Bestuurder Stichting Zinnige streken Enschede 

Toelichting  Lijstduwer 

 

19 

Wertheim Rob (RS) 1971 

 

Zwolle wertheim@xs4all  

robwertheimD66@gmail.com 

Advocaat 

Huidige functie binnen of namens D66 

november 2016 Lid Provinciale Staten Overijssel 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  geen 

Andere maatschappelijke functies 

mrt 2015-heden Lid en plv. Voorzitter Commissie rechtsbescherming 

provincie Groningen 

mrt 2017-heden Voorzitter bestuur Stichting Cortegaerdt 

jan 2007-heden Lid redactie Bestuursrecht in praktijk (Kluwer) 

sep 2003-heden Deeltijddocent vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en 

bestuurskunde, RUG 

Toelichting  Lijstduwer op eigen verzoek 

 

20 

Mooijweer Jos (J) 1961 

 

Blokzijl jsmooijweer@ziggo.nl 

Onderzoeker bij Historisch Centrum Overijssel 

Huidige functie binnen of namens D66 

20-06-2018 Statenlid (vanaf 26 juli 2017 – vervangend Statenlid) 

  



22 
 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

1991-1994 Secretaris D66-afdeling Brederwiede 

1994-1995 Voorzitter D66-afdeling Brederwiede 

1993-1999 Ambtelijk secretaris D66-Statenfractie Overijssel 

2016-2018 Voorzitter D66-afdeling Steenwijkerland 

Andere maatschappelijke functies 

1979-1990 Medeoprichter tijdschrift en bestuurslid Oudheidkamer 

Brederwiede (nu Cultuur Historisch Centrum Land van 

Vollenhove) 

1991-1996 Secretaris corso Vollenhove (V.V.V.V.) 

1992-2014 Bestuurslid Kadastrale Atlas Overijssel 

2016-2017 Lid Raad van Toezicht Cultuur Historisch Centrum land van 

Vollenhove 

Toelichting  Lijstduwer 
 

21 

Traag Annemieke (JME) 1960 

 

Wenum-Wiesel jme.traag@planet.nl 

Gedeputeerde provincie Overijssel 

Huidige functie binnen of namens D66 

april 2017 Gedeputeerde Energie, milieu, Europa 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2011-2015 Gedeputeerde provincie Gelderland 

2009-2011 Lid commissie mensenrechten 

2010 Lid campagneteam Apeldoorn 

1993-2002 Lid steunfractie, lid bestuur Apeldoorn 

1993-1998 Lid redactie Democraat 

Andere maatschappelijke functies 

2012-heden Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn 

2009-2016 Raad Advies master Public Management UT 

2004-heden Gastcolleges UT, Radboud, Nijenrode 

2006-2008 Lid Rekenkamercommissie Twenterand 

2001-2009 Lid Raad van Toezicht Woningcorporatie 

Toelichting  Lijstduwer 

 


