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Stemadvies van de lijstadviescommissie  

 

1. Pia Bruin  

2. Diederik Brink 

3. Stephan Vierkant 

4. Sylvia van der Sluis  

5. Bruno van Moerkerken 

6. Chee-Wai Chan 

7. Ivo Leijten  

 

 

Op de hierna volgende bladzijde zijn de kandidaten opgenomen op alfabetische volgorde, te 

beginnen met de letter I (door loting bepaald).  

 

  



 

 

Ivo Leijten  

Advies LAC: plaats 7  

 

Geb. datum  

18-11-1990  

 

Beroep of maatschappelijke functie 

Research Assistant bij Instituut Clingendael 

Huidige functie binnen of namens D66 

Sept 2016 Lid / participant D66 Masterclass   

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

-  

Andere maatschappelijke functies 

Okt 2016 tot heden: Vrijwilliger Rode Kruis Amsterdam  

 

Motivatie  

Ik ben momenteel werkzaam als junior adviseur voor verschillende gemeenten op het 

sociale domein. Dat betekent dat ik veel ervaring opdoe op het gebied van bijvoorbeeld de 

Participatiewet, maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Allemaal thema’s die ook 

zeer relevant zijn voor Amsterdam en waarvoor enige ervaring gewenst is. Hiervoor ben ik 

werkzaam geweest voor Instituut Clingendael op het veiligheidsdossier, ben ik bestuurslid 

geweest voor de Nationale Jeugdraad, heb ik voor een marktonderzoeksbureau gewerkt en 

mij ingezet bij een startup ter vernieuwing van het voortgezet onderwijs. Echter, belangrijker 

nog dan wat ik doe of gedaan heb, is waar ik voor sta. Ik heb mijn gehele volwassen leven in 

Amsterdam gewoond en ik heb de stad zien ontwikkelen. Met name in het centrum zijn 

veranderingen voel- en zichtbaar. Er is veel om enthousiast over te worden, maar er zijn ook 

kanttekeningen te plaatsen bij bijvoorbeeld de toegenomen drukte, de stijgende 

huizenprijzen of het lerarentekort. Dit motiveerde mij om een dichtere betrokkenheid te 

zoeken bij de lokale politiek. Eerst bij de Jonge Democraten en nu sinds ruim een jaar als lid 

van D66. Momenteel volg ik de D66 Masterclass Amsterdam, waarin ik alle handvatten krijg 

aangereikt voor een politiek actieve rol.   

Vanaf 2018 wil ik graag mijn buurtgenoten vertegenwoordigen en het stadsdeelbestuur van 

advies voorzien op basis van mijn eigen expertise, maar ook op basis van feedback die ik 

opdoe vanuit de buurt. Ik ben de geschikte kandidaat gezien mijn werkervaring (bijvoorbeeld 

met het sociale domein voor gemeenten), maar ook omdat ik mij vol overtuiging, 

enthousiasme en doorzettingsvermogen wil inzetten voor deze functie.  

 



 

 

Bruno van Moerkerken  

Advies LAC: plaats 5  

 

Geb. datum  

18 mei 1961 

Beroep of maatschappelijke functie 

Mediaproducent, video, fotografie, wereldwijd  

Adviseur olie- en gaswinning 

Huidige functie binnen of namens D66 

va 2017 Lid Bestuurscommissie Amsterdam Centrum  

va 2014 Lid Water Natuurlijk Waterschap Amstel-Gooi-Vecht 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2005  Lid programmacommissie Stadsdeel Centrum 

2006-2010 Lid deelraad Centrum (duo) 

2009  Lid programmacommissie Stadsdeel Centrum 

2013-2014 Lid deelraad Centrum 

Andere maatschappelijke functies 

1999-heden    Redacteur / fotograaf / columnist 1018-Magazine  

     (Buurtkrant Oostelijke Binnenstad) 

1988-heden (met tussenpozen) Penningmeester Stichting Geologisch Instituut  

     Amsterdam 

2014-heden    Raad van Afgevaardigden NFN 

 

Motivatie  

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam Centrum: Geboren aan de Reguliersgracht en gestudeerd 

aan de UvA. Behalve een korte periode in Afrika heb ik altijd in Amsterdam gewoond. Door mijn vele 

reizen heb ik goed op de wereld kunnen rondkijken en kunnen observeren hoe elders de 

grootsteedse aanpak is, zoals bijvoorbeeld rondom parkeerproblemen, taxi’s, fietsroutes, 

fietsdeelprojecten, shared-spaces, eentonigheid in winkelaanbod, parkonderhoud, reiniging, 

prijsopdrijving van onroerend goed, betaalbaar wonen voor de middenklasse, openbaar vervoer en 

zo is er nog een groot aantal onderwerpen waar elke stad mee te maken heeft en waar we van 

kunnen leren. 

Bestuurders van gemeente en stadsdelen laten vaak onderzoek uitvoeren waarvan de uitkomst al bij 

voorbaat bekend is. Veel raadsleden gaan daar gewoon in mee. Ik niet. Ik ben kritisch op dergelijke 

rapporten; ik heb zelf een wetenschappelijke achtergrond ik zie ook snel of conclusies op feiten 

gebaseerd zijn. Ik constateer dat dat vaak niet het geval is. Ook wordt er vaak met twee maten 

gemeten. 



 

 

Ik ben al lang medewerker van het buurtblad 1018-Magazine dat in het postcodegebied 1018 

(Centrum-Oost) zes maal per jaar verschijnt. Mede hierdoor ben ik sterk maatschappelijk betrokken 

met wat er in deze buurt gebeurt, en dat is leuk!  

Naar de burger toe moet de politieke besluitvorming glashelder zijn: duidelijkheid over 

informatieavonden en inspraakavonden en welke beslissing er precies en op basis waarvan genomen 

wordt en in welke volgorde; ook de rolverdeling gemeente versus stadsdeel moet duidelijker worden 

voor de burger. Dat is nu zeker niet het geval als we de procedures rondom het Holocaustmonument 

en Sint Jacob beschouwen. Daarnaast moeten aangenomen moties ook worden uitgevoerd; te vaak 

blijven die liggen, waarmee de raad feitelijk buiten spel staat. 

Ik ben fel tegen het bedrijven van symboolpolitiek; vooral op het gebied van milieumaatregelen 

gebeurt dit onnodig veel en tegen hoge kosten. 

 

 

 

 

  



 

 

Sylvia van der Sluis 

 Advies LAC: plaats 4  

 

Geb. datum  

4 september 1957 

Beroep of maatschappelijke functie 

Docent Nederlands en CKV 

Huidige functie binnen of namens D66 

-  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

1988 -1990  Assistent raadslid Bart Robbers  

1989 - 1991  Fractie-assistent provincie Noord-Holland  

1990 – 1992  Vice voorzitter politiek Amsterdam  

1992 - 1994  Raadslid Amsterdam cie EZ, AJBZ, RO Binnenstad 

Andere maatschappelijke functies 

2015 - heden  Interim docent Nederlands/CKV bij Teachingroup  

2001 - heden  Directeur Stimuleer studiebegeleiding  

2010 - heden  Voorzitter Roemenië Cultureel  

1998 - 2009  Organisator en docent CKV    

 

Motivatie  

Als geboren en getogen Amsterdammer, wil ik mij inzetten, en opnieuw aan de slag gaan 

voor mijn stad, voor Centrum-Oost. Lid te zijn van de stadsdeelcommissie beschouw ik als 

een eer. Je krijgt het vertrouwen van de kiezers en daar ga ik optimaal mijn best voor doen. 

Ik ben een persoon die van het bedenken van nieuwe ideeën en toepassingen energie krijgt, 

betrokken is en graag intensief met anderen samenwerkt. Hoe? Dat wil ik zo praktisch 

mogelijk doen met mijn ogen en oren, en soms ook neus, gericht op nieuwe ontwikkelingen 

en problemen. En dit klinkt bekend: zonder ideologie maar wel met ideeën. Mijn doel is te 

streven naar de beste oplossing van dat moment samen met betrokkenen. De openbare 

ruimte is van ons allemaal en dat moet zoveel mogelijk zo blijven. Wij leven in een kleine 

stad met steeds meer bezoekers. Daarom moeten wij kritisch blijven op de negatieve 

effecten zoals het winkelaanbod, afval, wildplassen, overlast van te veel boten, van de 

passagiers… Maar ook op zogenaamde ‘tijdelijke horecatenten’, zoals die pannenkoeken 

Carrousel op het Weteringcircuit. Als het er eenmaal staat, krijg je het niet meer weg!   

  



 

 

In mijn ogen kan het stadsdeel veel groener, moet het open en licht blijven. Denk aan de 

verdwenen zichtlijn aan het IJ door de bouw van het gerechtsgebouw: moet een 

gerechtsgebouw echt op de mooiste plek van onze stad liggen?  

Samen werken aan de eigen leefomgeving, aan sociale cohesie en buurtbetrokkenheid. Wij, 

de bewoners bepalen de welvaart en ritme van de stad.   

  



 

 

Stephan Vierkant 

Advies LAC: plaats 3  

 

Geb. datum  

6-1-1988 

Beroep of maatschappelijke functie 

Ondernemer/web developer 

Huidige functie binnen of namens D66 

-  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

- 

Andere maatschappelijke functies 

2004-2008 Lid sollicitatiecommissie Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 

2006-2009 Lid presidium Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 

2010-2011 Lid Hogeschool Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool Groningen 

2012-2013 Lid kernteam G500 

2014-2015 Voorzitter Opleidingscommissie deeltijd HBO-ICT Hogeschool van Amsterdam 

 

Motivatie  

Tijdens mijn middelbare school en studietijd (in Groningen) ben ik zeer actief geweest 

binnen diverse medezeggenschapsorganen. Ik heb in die tijd veel geleerd. Over het 

onderwijs, over mijzelf, over het bestuur van grote organisaties en over politiek. 

Nu ik zo’n 6 jaar in Amsterdam woon begin ik me thuis te voelen in deze stad en begint ‘de 

politiek’ weer te kriebelen. Ik voel dat het weer tijd wordt om mijn tijd, energie en 

leergierigheid in te zetten voor een maatschappelijk doel. Het spreekt me aan om naast mijn 

werk als ondernemer ook in het publieke domein actief te zijn. 

Ik ben al sinds mijn studietijd trots lid van D66 en actief worden binnen de partij is voor mij 

dan ook een logische stap. De gesprekken met actieve D66’ers de afgelopen tijd hebben mijn 

gesterkt in mijn overtuiging dat ik bij de juiste partij zit, maar ook dat het lidmaatschap van 

de stadsdeelcommissie een interessante en uitdagende functie is. 

  



 

 

Diederik Brink  

Advies LAC: plaats 2  

 

Geb. datum  

30-01-1982 

Beroep of maatschappelijke functie 

Senior adviseur bij CNV 

Amerikadeskundige voor radio en televisie 

Huidige functie binnen of namens D66 

-  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2006-2007 Medewerker Tweede Kamerfractie 

2006-2008 Lid Bestuur afdeling Groningen 

2001-2002 Vicevoorzitter Landelijk Bestuur Jonge Democraten 

 

Motivatie  

Met heel veel plezier woon ik in Amsterdam-Centrum. Als ik door de stad fiets, zie ik de 

grootse uitstraling van het centrum. Tussen al die statige panden en monumenten vind je 

steeds weer nieuwe plekken die je nog niet ontdekt hebt. Dat betekent dat het centrum 

bruist met nieuwe energie. Dat maakt dat het hier zo fijn wonen en werken is. Om dat voor 

mezelf en anderen zo te houden, wil ik mij graag inzetten in de Stadsdeelcommissie.  

Het centrum is een plek waar bewoners en bezoekers van de stad fijn, veilig en schoon 

moeten kunnen werken, wonen en verblijven. Daar moet je met elkaar aan blijven werken. 

Ik denk daarbij aan goede parkeerhandhaving, vergroening bij nieuwbouw en herinrichting, 

meer parken, ondergronds afval en een ambitieus mobiliteitsplan. Deze ambities kunnen 

niet losstaan van een dialoog met bewoners. Amsterdam-Centrum is een prachtige plek om 

te wonen en te werken en de mensen die dat doen, hebben vaak de beste ideeën hierover. 

Juist D66 is dé partij met een open houding, waarbij Amsterdammers en hun 

vertegenwoordigers met elkaar in gesprek kunnen. Ik wil graag op zoek naar nieuwe 

manieren om die dialoog op gang te brengen. Natuurlijk zijn inspraakavonden en sociale 

media prima, maar ik wil ook via o.a. (buurt)verenigingen, winkeliers en VvE’s ideeën 

ophalen voor een vrije, schone en leefbare stad.  

De Stadsdeelcommissie wordt vernieuwd, waarbij minder ruimte is voor formele 

bevoegdheden. Om effectief te zijn, moet je daarom inzetten op verbinding met 

verenigingen en lokale organisaties, het activeren van bewoners in de buurten en een goede 

gemeentelijke lobby. Met mijn jarenlange ervaring in onderhandelen, public affairs en media 



 

 

wil ik graag namens D66 en voor de Amsterdammers in het centrum een effectieve 

vertegenwoordiger zijn.   

  



 

 

Pia Bruin  

Advies LAC: plaats 1  

 

Geb. datum  

11 juli 1964 

Beroep of maatschappelijke functie 

Coach 

Huidige functie binnen of namens D66 

-   

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

2002 – 2006 Raadslid in gemeenteraad Den Helder 

2006 – 2010 Fractievoorzitter in gemeenteraad Den Helder 

2010 – 2014 Wethouder gemeente Den Helder  

Andere maatschappelijke functies 
Tot 2002: Bestuurslid Huisduiner Belang 

tot 2002:  Bestuurslid Oranjerie Den Helder 

ca 2002 – 2005 Bestuurslid Nierstichting  

2008 – 2010  Humanitas  

2014 – heden Mantelzorger  

 

Motivatie  

Waarom stel ik mij kandidaat als commissielid? 

 

Omdat ik een zeer geïnteresseerde inwoonster van Amsterdam ben! Ik woon sinds 2000 de 

weekenden in Amsterdam en sinds 2014 permanent.  

 

Voordat ik mij hier definitief vestigde was ik voor D66 (respectievelijk als bestuurslid, raadslid, 

fractievoorzitter en wethouder/loco-burgemeester) actief in mijn toenmalige woonplaats Den 

Helder. 

 

Nu ik een tijdje de actieve politiek heb verlaten, merk ik toch dat het bloed nu eenmaal kruipt waar 

het niet gaan kan en dat ik me graag ook met Amsterdamse onderwerpen ‘bemoei’. 

 

Omdat ik als wethouder o.a. wijkgerichtwerken, participatie en het wijkwethouderschap in mijn 

portefuille had, heb ik veel ervaring met buurtinitiatieven en het betrekken van bewoners en 

ondernemers bij plannen om door deze samenwerking/participatie tot een voor alle betrokken 

partijen zo goed mogelijk definitief plan te komen en uit te voeren. 

 

Amsterdam is een prachtige stad en ik woon in een heerlijke buurt (Plantagebuurt). En natuurlijk is 

het in ieders belang dat het fijn wonen en werken is in de stad. Dit blijft een grote opgaaf , want er 



 

 

speelt heel veel. Zo zie je in onze buurt de laatste jaren veel verbetering. Deze verbeteringen zijn 

natuurlijk toe te juichen, maar geven ook redenen tot nadenken. Wat voor ondernemeningen passen 

er in de wijk? Hoe zit het met betaalbare woningen? Is er ruimte voor jongeren om zich goed te 

kunnen ontwikkelen en voelen zij zich veilig? Hoe staat het met de veiligheid in het algemeen en hoe 

betrekken we de bewoners bij dit alles?  

 

Kortom: er zijn zoveel uitdagingen en er gebeurt zo veel, dat ik hieraan heel graag mijn steentje 

bijdraag.  

 

Ik stel mij daarom met heel veel enthousiasme kandidaat om samen met het DB en de gemeenteraad 

ons sterk te maken voor onze stad. 

 

  



 

 

Chee-Wai Chan 

Advies LAC: plaats 6  

 

Geb. datum  
7 juni 1970 

Beroep of maatschappelijke functie 
Adviseur / onderzoeker van sociale projecten die mensen met 

een arbeidsbeperking begeleiden naar opleiding of werk 

Huidige functie binnen of namens D66 
1-6-2017  Lid van D66-Kennisclub Participatie en Inkomen  

1-9-2017  Deelnemer aan Masterclass D66 Amsterdam  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

- 

Andere maatschappelijke functies 

1-11-2018  Penningmeester van VVE Groot-Kattenburg, een complex met bijna 400  

  woningen in Amsterdam Centrum          

 

Motivatie  

Mijn naam is Chee-Wai Chan en ik wil graag namens D66 gebiedsadviseur worden voor 
Amsterdam Centrum-Oost. 

Ik ben 47 jaar, ik heb drie kinderen en woon op Kattenburg, een complex van 380 woningen 
op de Oostelijke Eilanden. De wijk kent een grote diversiteit aan bewoners en de sfeer is 
gemoedelijk. Ik wil als gebiedsadviseur me inzetten dat in Centrum-Oost de vele diverse 
groepen burgers in harmonie met elkaar kunnen samenleven. 

Als vrijwilliger in de wijk heb ik geleerd dat saamhorigheid niet vanzelf gaat. Er wordt snel in 
hokjes gedacht: rijk of arm, sociaal huurder of nieuwe koper, autochtoon of allochtoon, 
noem maar op. Er zijn grote verschillen van mening over hoe individuen zich moeten 
gedragen, hoe de wijk er uit zou moeten zien of wat de gemeente wel of niet zou moeten 
doen. 

Ik wil als gebiedsadviseur eraan werken dat verschillende groepen zich inspannen om meer 
rekening te houden met de meningen van andere mensen. Ik wil actief onderling contacten 
leggen of anders als ‘tolk’ of intermediair optreden. 

Als gebiedsadviseur van D66 wil ik ook positieve energie promoten. Individuen en groepen 
op weg helpen die iets goeds in de wijk willen realiseren. Door hen te verbinden met 
anderen, door te adviseren hoe ze hun idee kunnen ‘verkopen’ of gewoon door hen een hart 



 

 

onder de riem te steken. Want het zijn juist deze initiatieven die de wijk leefbaar maken voor 
iedereen. 

Ik hoop daarom dat D66 mij in de gelegenheid stelt om dit werk voor de stad te kunnen 
doen. 

 


