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Stemadvies van de lijstadviescommissie  

 

1. Debbie van Veen  

2. Kay Rutten 

3. Jan Groot 

4. Linda Brouwer-Klitsie 

5. Steven Kroon  

 

 

Op de hierna volgende bladzijden zijn de kandidaten opgenomen op alfabetische volgorde, 

te beginnen met de letter E (door loting bepaald).  

 

 

 

  



 

 

Jan Groot  

Advies LAC: plaats 3  

 

Geb. datum  

30-11-1963  

Beroep of maatschappelijke functie  

Financieel adviseur woninghypotheken en 

bedrijfsfinancieringen  

Huidige functie binnen of namens D66  

April 2015  Vice voorzitter politiek bestuur Amsterdam Centrum  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  

1994 en 1995  Organisatie Brusselreis Masterclass      

Andere maatschappelijke functies  

2006-nu  Secretaris AMVJ Schaatsen  

2010-14  Bestuurslid Ondernemersclub West-Friesland (OCW)  

2002-04  Voorzitter tennisvereniging Dash Chandelle  

1983-85  Penningmeester introductiecommissie (Intree) van de Universiteit van  

  Amsterdam (UVA)    

 

Motivatie 

Ik ben Jan Groot ben thans actief in het bestuur van Amsterdam centrum als vice-voorzitter 

politiek.  

Amsterdamse politiek  

De Amsterdamse politiek volg ik op de voet en vind het fantastisch betrokken te zijn bij 

binnenstad problematiek. Ga regelmatig op bezoek bij buurtgesprekken, 

gebiedsbijeenkomsten zoals de bijv Westelijke Eilanden. Ik volg problematiek rond de drukte 

en de planning van het verkeer zoals de knip bij de Munt.   

Bestuurscommissie Centrum  

De huidige bestuurscommissie functioneert in het centrum zeer soepel. Dat kan helaas niet 

van alle bestuurscie’s in alle deelgebieden worden gezegd. Wat ik daarvan geleerd heb is dat 

je via een team en prettige sfeer de meeste invloed kan uitoefenen. De nieuwe 

adviescommissie ontbeert directe macht. Zij moet invloed houden door eendrachtig op te 

treden en verbinding te blijven zoeken, met bewoners, andere commissieleden en 

uiteindelijk ook met gemeenteraadsleden en wethouders van diverse pluimage. Mijn 

overtuiging is dat er een goede (communicatie)schakel nodig zal blijven tussen de 

problemen van de bewoners, de ondernemers, de straat en de centrale stadspolitiek. In mij 



 

 

vinden jullie de persoon die de adviescommissie als 1 team zal laten opereren en bij wie je 

terecht kunt voor prangende issues om die op de agenda te zetten.   

Drijfveer  

Vrienden om mij heen kunnen lekker makkelijk klagen over de politiek. Niet gehinderd door 

kennis en zelfs interesse in politiek blijft men aan de zijlijn makkelijk afgeven op de politiek. 

Mijn drijfveer is om wel actief te zijn en wel te laten zien dat je directe invloed hebt op 

beslissingen van nationaal tot op lokaal niveau. En het is nog heel leuk en inspirerend ook 

om dingen in de stad te zien veranderen waar je bij betrokken bent geweest. 

 

 

 

  



 

 

Steven Kroon  

Advies LAC: plaats 5  

 

Geb. datum  

13-01-1992 

Beroep of maatschappelijke functie 

Student Internationale Betrekkingen en Chinastudies (bijna 

afgestudeerd) 

Huidige functie binnen of namens D66 

-  

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

01-02-2016 tot 10-06-2016 

Stagiair beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 

Tijdens Eerste Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen (2015 en 2017)  

Campagnevrijwilliger EK- en TK-verkiezingen 

 

Motivatie  

Sinds mijn 18e - toen ik lid werd van D66 en politicologie en Chinees ben gaan studeren -  

ben ik altijd al geëngageerd geweest met politiek. Vanaf die tijd heb ik echter vaak een niet-

verkozen ondersteunende rol gespeeld. Ik ben stagiair geweest bij de Tweede Kamerfractie 

van D66 en heb veel geholpen bij de campagne voor de Eerste Kamer- en Tweede 

Kamerverkiezingen. Nu ik al een tijdje in Amsterdam woon, zou ik graag een verkozen rol 

willen spelen, waarbij ik de belangen van mijn stadsdeel kan behartigen, en het bestuur kan 

ondersteunen. Hiervoor is de stadsdeelcommissie voor mij de ideale plek. 

Als afstuderend student, die met een been in het studentenleven, en met een been in het 

werkende leven staat, denk ik dat ik erg geschikt ben om een brug te vormen tussen het 

stadsdeel en de bestuur. Als bewoner van het Damrak, vind ik de leefbaarheid, 

bewoonbaarheid en duurzaamheid van onze stad erg belangrijk, waar ik me dus ook graag 

en met eigen interesse voor inzet. Bovendien heb ik al enige ervaring met het gevraagd en 

ongevraagd adviseren van besturen, omdat ik in de Faculteitsraad van mijn studie verkozen 

ben, waar ik veel van heb geleerd. Wat ik wel graag zou willen leren als lid van de 

stadsdeelcommissie is hoe je bij conflicten tussen burgers en het bestuur ervoor kan zorgen 

dat de burgers én het bestuur zich gehoord voelen en dat er respectvolle compromissen 

gesloten worden, dit lijkt me erg interessant. 

Al bij al, ik zou graag het stadsdeel Centrum West willen vertegenwoordigen in de 

stadsdeelcommissie. 



 

 

Kay Rutten  

Advies LAC: plaats 2  

 

Geb. datum  

22-01-1991  

Beroep of maatschappelijke functie  

Student Geschiedenis en Redacteur BNR Nieuwsradio  

Huidige functie binnen of namens D66 

-   

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  

05-2017 t/m 10-2017  Programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen 2018 D66 

    Amsterdam Centrum  

Andere maatschappelijke functies 

02-2017 t/m heden   Redacteur Babel Faculteitsblad Geesteswetenschappen  

    Universiteit van Amsterdam  

06-2014 t/m 02-2016  Voorzitter Huurdersorganisatie Duwoners Amsterdam  

09-2012 t/m 09-2013  Voorzitter Volleybalvereniging UvO Amsterdam      

 

Motivatie 

D66 is altijd al mijn partij geweest. Toen ik rond mijn achttiende mij meer ging verdiepen in 

de Nederlandse politiek ben ik dan ook direct lid geworden. Na een enkele keer geflyerd te 

hebben voor een gemeenteraadsverkiezing en een landelijke verkiezing, wilde ik afgelopen 

jaar actiever worden voor D66. Door de enthousiaste reactie, vanuit de partij, op dat 

voornemen raakte ik extra gemotiveerd. De afgelopen maanden heb ik mogen meeschrijven 

aan het verkiezingsprogramma van ons mooie stadsdeel, nu zou ik ook willen bijdragen aan 

de totstandkoming van die mooie plannen.   

  

  

 

  



 

 

Debbie van Veen  

Advies LAC: plaats 1  

 

Geb. datum 

03-05-1986 

Beroep of maatschappelijke functie 

Head of Operations & Finance bij Springest.nl 

Huidige functie binnen of namens D66 

Juni 2014 Algemeen Bestuurslid Communicatie D66  

  Amsterdam Centrum 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 

Najaar 2013  Lid van het campagne team D66 Amsterdam Centrum 

Andere maatschappelijke functies 

2011-2012 Docent Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam  

2009-2010 Vrijwilliger Nationale Vereniging de Zonnebloem te Utrecht 

2007-2008 Bestuurslid Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen (F.U.G.) 

 

Motivatie  

Geachte democraten, beste stadsdeelgenoten, 

Amsterdam is populair. Iedereen lijkt in de stad te willen wonen, werken of vakantie vieren. 
En dan vooral in onze prachtige binnenstad. Ik ben zelf zeven jaar geleden aan de Damstraat 
komen wonen, omdat dit een bruisende, inspirerende, historische plek is. Maar ook ik merk, 
net als zovelen, dat mijn buurt verandert. 

Inmiddels ben ik bijna tien jaar lid van D66 en drie jaar actief als bestuurslid communicatie 
voor D66 Amsterdam Centrum. Gedurende deze tijd heb ik de Bestuurscommissie op de voet 
gevolgd. Herkenbare thema’s voor mij als 1012-bewoner kwamen langs: de dominantie van 
Airbnb, taxi-problematiek, geluidsoverlast en het wegtrekken van gezinnen, ouderen en de 
middenklasse. Tegelijk geloof ik als optimistische sociaal-liberaal dat de veranderende stad 
ons ook veel kan brengen. De zorgen over de schaduwkant van IT-platformen zoals Airbnb 
en Uber zijn terecht, vooral voor ons, binnenstadbewoners, maar verandering en 
vernieuwing brengen ook kansen. De groei van de deeleconomie en technologie stop niet en 
daarom moeten wij ons aanpassen aan de realiteit, terwijl wij ervoor blijven waken dat 
iedereen dezelfde kansen krijgt. Juist zodat bewoners, sociale instellingen en ondernemers - 
de mensen die een buurt leefbaar houden - hier van profiteren en de binding met de 
binnenstad behouden. 

Ik stel mij met veel enthousiasme kandidaat voor stadsdeelcommissie Centrum-West. Ik heb 
een optimistische, maar kritische blik en mijn studie Geschiedenis heeft de basis gelegd voor 
mijn analytische en strategische vaardigheden. Ik ben een verbinder, maatschappelijk 



 

 

betrokken en gepassioneerd. Mijn ervaring en kennis heb ik voornamelijk opgedaan op het 
gebied van Europese geschiedenis, onderwijs, ondernemerschap en startups, maar mijn 
affiniteit met de bredere thema’s die in mijn omgeving spelen is groot. Graag zet ik mij de 
komende jaren namens D66 in voor onze buurt, om samen van Amsterdam de terecht 
populaire, maar ook leefbare stad van de toekomst te maken. 

 

  



 

 

Linda Brouwer-Klitsie  

Advies LAC: plaats 4  

 

Geb. datum  
22 juli 1969  

Beroep of maatschappelijke functie  
Docent Hogeschool TIO Amsterdam: Eventmarketing, 
Marktonderzoek, Commerciële Vaardigheden 

Huidige functie binnen of namens D66  
01-10-2016  Lid 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66  
-  

Andere maatschappelijke functies 
-  

Motivatie  

Leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, een sociale maatschappij en de positie van 
Amsterdam in de wereld zijn voor mij als persoon, burger en nu als kandidaat 
stadsdeelcommissielid namens D66 zeer belangrijk. 

Na het behalen van mijn Master in Internationale Politiek in 2011 duurde het een aantal 
jaren voordat ik een keuze had gemaakt in politieke partijen. Maar met D66 heb ik echt de 
juiste partij gevonden. 

Mijn werkervaring heb ik vooral in de private sector opgedaan. Ik heb bij reclamebureau’s, 
uitgeverijen en congresbureau’s gewerkt. Ik heb veel ervaring in business development, 
marketing en event management. Ik heb in Londen, Parijs en Heidelberg gewoond en 
gewerkt. Ik heb congressen georganiseerd over Hoger Onderwijs, Diversiteit, Onderwijs voor 
moeilijk-lerenden, Sociale mobiliteit en nog veel meer interessante onderwerpen in zowel 
gemeente als landelijke politiek in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

Momenteel ben ik docent bij Hogeschool TIO Amsterdam. 

Voor het Stadsdeel Centrum West wil ik graag de belangen behartigen van bewoners en 
ondernemers in het stadsdeel vooral op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, een 
rustige woonomgeving, duurzaamheid, verdraagzaamheid en het toerisme te omarmen 
maar wel te verspreiden om de leefbaarheid voor de bewoners goed te houden. 

Net als bij mijn kandidaatstelling voor de gemeenteraad, zou mijn ideale programma en 
focus bestaan uit: een duurzaam programma voor een goed klimaat en leefbaarheid, geode 
bereikbaarheid van de stad, veiligheid op wegen, voet- en fietspaden, een veilige niet-
radicale stad en diervriendelijkheid voor onze zowel wilde dieren als huisdieren. 



 

 

Ik zal me inzetten om mijn mede-Amsterdammers in Centrum West zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen, het bestuur zo goed mogelijk uit te dagen en te controleren en het 
beleid en regeerprogramma’s zo goed mogelijk te kunnen beïnvloeden. 

Ik zal er altijd mijn werk als docent en als ondernemer naast blijven doen om de ‘feeling’ met 
de maatschappij en wat er speelt te ervaren! 


