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Verantwoording en toelichting LAC D66 Centrum 

  
De lijstadviescommissie voor de Stadsdeelcommissie Centrum bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 D66 
Amsterdam (LAC) geeft een toelichting over haar werkwijze en het uitgebrachte advies.  
De LAC van D66 Amsterdam Centrum 2022 bestaat uit:  

- Elise Moeskops 
- Niek Degen 
- Kiki Norbruis, voorzitter D66 Amsterdam Centrum 

  
Het deelnamebesluit van D66 Amsterdam met betrekking tot de deelname aan GR2022 geeft aan dat er 
een lijst van maximaal 12 kandidaten zal worden ingediend, welke aangevuld kan worden met een tweetal 
lijstduwers. De lijstadviescommissie heeft in de periode van vrijdag 8 tot en met maandag 11 oktober 
gesprekken gevoerd met alle aangemelde, en door de AVC goedgekeurde, kandidaten. In de gevoerde 
gesprekken is met de kandidaten gesproken over de achtergrond, ervaring en motivatie van de kandidaten 
voor het lidmaatschap van de Stadsdeelcommissie. In de gesprekken is ook uitgebreid stilgestaan bij de 
verwachtingen van het type werk van de Stadsdeelcommissie en de positionering binnen het politieke 
stelsel van de stad en de specifieke binding met het stadsdeel.  
 
De LAC heeft een groot aantal gemotiveerde en getalenteerde kandidaten gesproken en heeft geprobeerd 
te komen tot een advieslijst die zoveel mogelijk recht doet aan het profiel voor een Stadsdeelcommissielid 
en te komen tot een goede diverse samenstelling in alle opzichten. Op de advieslijst staan mensen met 
ervaring als stadsdeelcommissielid en mensen met verschillende culturele achtergronden, verschillen in 
expertise, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur en maatschappelijke ervaring. De LAC heeft de gesprekken 
als bijzonder inspirerend ervaren en is trots te constateren dat er binnen de deelafdeling Amsterdam 
Centrum zoveel expertise en enthousiasme aanwezig is. Als LAC hopen wij dat alle kandidaten zich willen 
blijven inzetten namens D66 voor het stadsdeel, de partij en de vereniging. 
  
Met deze lijst heeft de LAC de verwachting dat D66 met een mooi team en goede kandidatenlijst de 
verkiezingen in kan voor 2022! Samen met de andere stadsdelen en de gemeenteraad kunnen wij als D66 
het verschil gaan maken de komende periode. 
 

Advies kandidaten 
1. Jeantine van der Feest 
2. Diederik Brink 
3. Karim Talie 
4. Esmeralde van Vliet 
5. Steven Kroon 
6. Vera de Kort 
7. Mats Wijnen 
8. Jan Groot 
9. Dakotta A. 
10. Linda Brouwer-Klitsie 
11. Myrthe Warring 
12. Kevin Hoogeveen 
13. Bruno van Moerkerken 
14. Paul Hospers  
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Bruno van Moerkerken 
Geboortedatum: 18-5-1961 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Gepensioneerd van Shell, geoloog, petroleum ingenieur. 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Ik sta op de lijst voor de bestuurscommissie 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Lid Bestuurscommissie Amsterdam Centrum (2017-2018), Lid deelraad Amsterdam Centrum (2013-2014), 
Lid deelraad (deels duo) Amsterdam Centrum (2012-2013), Lid deelraad (deels duo) Amsterdam Centrum 
(2006-2010) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Nu: fotograaf, uitgever, evenementen coördinator., Penningmeester Stichting 1018-Magazine, 
Penningmeester Stichting Geologisch Instituut Amsterdam, Ambtelijk medewerker geweest op het gebied 
van Openbare Ruimte en veiligheid. 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Openbare Ruimte, verkeer en parkeren, groen, veiligheid 
 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Ik heb meerdere perioden in de deelraad en diens opvolger gezeten, maar er is nog veel werk te doen. Er is 
niet zozeer behoefte aan ja-knikkers, maar aan doeners met hands-on mentaliteit. Met die mentaliteit heb 
ik in een vorige periode 4 a 5 stegen open weten te krijgen. Ik wil doorgaan op die ingeslagen weg; er is 
onnoemelijk veel te doen! Niet alleen stegen, maar ook m/v toiletten bijvoorbeeld. Iemand moet die kar 
trekken, en dat ga ik doen.Marineterrein wordt ook een van mijn speerpunten, en fietsroutes en vrije 
trambanen (indeling straatprofiel)…teveel om op te noemen. 
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Karim Talie 
Geboortedatum: 4-6-1990 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Senior – Audit Public Sector 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Voorzitter evaluatiecommissie Dijk en Waard (2021-heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Penningmeester D66 afdeling Nieuw-West, Amsterdam (2011-2016), Lid Werkgroep Veiligheid en Justitie 
Jonge Democraten, Amsterdam (2011-2012), Bestuurslid Campagne D66 Nieuw-West (2012-2016), 
Bestuurslid Kennisgroep Financiën Amsterdam (2016-2017), Voorzitter Kennisgroep Financiën Amsterdam 
(2017-2020), Penningmeester D66 Noord-Holland, Haarlem (2016-2019), Lid Evaluatiecommissie D66 
Noord-Holland, Haarlem (2019-2021) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Zweminstructeur, Zwemvereniging De Meeuwen, Diemen (2010-2020), Oprichter en voorzitter 
Leerlingenraad Roc van  Amsterdam Delftlandlaan (2010-2012), Bestuurslid Stichting Eigenwijks, 
Amsterdam (2016-2020), Penningmeester Stichting Horeca en Ontmoeting Eigenwijks, Amsterdam (2017-
2020) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Financiën, Sociaal domein, Onderwijs, Veiligheid 
 
 
Toelichting kandidaatstelling  
Ik ben een trotse en betrokken bewoner van Amsterdam. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de 
bewoners van Amsterdam door middel van actief zijn binnen de diverse gremia ’s van onze partij en 
eveneens was ik betrokken bij de grootste bewonersorganisatie van Amsterdam Nieuw-West. Hierdoor heb 
ik ervaring kunnen opdoen op het gebied van politiek(voornamelijk met de stadsdeelcommissie) alsmede 
het leren hoe je een bewonersnetwerk opbouwt waaruit je de zorgen en attentiepunten van bewoners 
kunt ophalen. Met deze opgedane kennis wil ik me inzetten om de brug tussen D66 en bewoners van 
Centrum te versterken. 
 
  



Kandidatenboek verkiezingen SDC Centrum – GR2022   
 

 
 

6 

Esmeralde van Vliet 
Geboortedatum: 17-12-1981 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Relatiemanager Energie Transitie Publieke sector – Alliander 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Kascommissie D66 Centrum (2020-heden), Steunfractie SDC (2020-
heden), VerkiezingsProgramma pagina stadsdeel centrum 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: . 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Klassenouder Montessorischool de Jordaan, Spelleider Hockey Westerpark Jongste Jeugd, Klankbordgroep 
lid Universiteitskwartier Amsterdam, Klankbordgroep Oudezijds /intelligente toegang centrum, Coordinatie 
subsidie vergroenen Oudezijds Voorburgwal met bewoners voor een leefbare binnenstad, Diverse bestuurs- 
en advies functies tijdens en na mijn studie, zoals bestuur Studievereniging Machiavelli, Raad van Advies, 
International Poltical Science Association, European Affairs Platform, Clientenraad bejaardentehuis 
grootmoeder, Nederlandse taalbuddy, tot ca. de geboorte van m’n drie kinderen die nu 5,7,8 zijn. Ik heb 
altijd full-time gewerkt: drie jaar met de Europese instituties en politieke fracties in Brussel voor VNO-NCW 
daarna voor TenneT de Europese Governmental Affairs afdeling opgezet in Brussel en Nederland. Sinds de 
geboorte van onze derde werk ik vanuit Amsterdam voor elektriciteitsnetwerk beheerder Liander. Hier 
werk ik samen met overheden in de regio aan het investeringsplan om het stroomnetwerk gereed te maken 
voor de duurzame toekomst. 
 
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? 
Ja, namelijk: Ja ik sta op de kandidatenlijst voor de Gemeenteraad Amsterdam voor D66, op plaats no. 38. Ik 
wil me er voor inzetten dat D66 de grootste partij van de stad wordt en mee doen met de campagne GR22 
en D66 vertegenwoordigen. Ik denk dat ik met m’n specifieke verhaal en woonplaats binnenstad weer nog 
meer mensen kan activeren om op D66 te stemmen. En elke stem is er weer één. 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Nader overeen te komen. 
 
Toelichting kandidaatstelling  
Mijn naam is Esmeralde van Vliet (39). Amsterdam is de stad waar ik geboren ben, waar ik lang geleden 
Politicologie gestudeerd heb, en waar ik nu onze drie schoolgaande kinderen opvoed samen met mijn 
vriend, in de binnenstad van Amsterdam. Ik heb op verschillende plekken in de wereld mogen wonen en 
werken en ben blij sinds tien jaar weer terug te zijn. Ik ben gecommitteerd om de stad voor mijn kinderen 
en voor alle Amsterdammers, nog mooier en beter te maken. Ik wil dat de stad een prettige leefomgeving is 
en blijft en kansen voor iedereen biedt om te wonen, studeren en werken. 
Met alle ingrijpende trajecten die op stapel staan – de kades, de bruggen, de fietsstraten, de 
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energietransitie, de omvang en het veranderende toerisme – wil ik mijn werkervaring inzetten om plannen 
van de stad te beoordelen en aan te scherpen. Zodat het op een manier gebeurt die het voor bewoners 
(jong en oud) zo min mogelijk ingrijpend maakt. 
 
Een leefbare, schone, groene en veilige stad staat bij mij voorop. Je moet in Amsterdam kunnen wonen als 
je 6 bent maar ook als je 66 bent. Je moet je hier veilig, veel veiliger dan nu, kunnen bewegen. Of je nu als 
kind op de fiets naar  school gaat, of ’s avonds uit de stad komt: iederéén moet weer veilig thuis kunnen 
komen. 
 
Ik ben zo’n 15 jaar lid van D66 en heb afgelopen anderhalf jaar meegewerkt in de steunfractie van D66 
Centrum. Ik zou het een eer vinden om mijn energie te kunnen steken in het vertolken van de stem van de 
bewoners, en zo gezamenlijk met de D66 fractie bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen van onze stad 
en stadsdeel. Ik hoop op uw stem te  mogen rekenen. 
  
Reactie lijstadvies 
Bedankt voor deze mooie plek! Ik heb er enorm veel zin om straks m'n handen uit de mouwen te steken als 
volksvertegenwoordiger in de stadsdeelcommissie centrum. Samen met onze D66 fractie.  
Als je wilt weten waar ik voor sta, lees dan het verkiezingsprogramma D66 Stadsdeel Centrum. Ik heb er 
met veel liefde m'n ideeën ingebracht: om meer bewoners in het centrum te krijgen. Om ook jongeren van 
buiten het stadsdeel mee te laten delen in het kansen die het centrum biedt.  
Als je meer wilt weten over mijzelf en en projecten om onze stad groen, schoon, leefbaar en veilig te 
maken, kijk dan op www.jijamsterdam.nl  
Ik geloof dat heel veel mensen veel goede ideeën hebben om hun buurt en het centrum, mooi en een nog 
fijnere plek te maken. Daarom koos ik voor m'n website deze titel. Jij bent Amsterdam, wij zijn Amsterdam.  
 
 
Als je het goede ideeën vindt, breng je leden stem uit en stem me erin!  
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Myrthe Warring 
Geboortedatum: 25-7-1988 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Client specialist bij de GGD omtrent alle zaken van de Corona Check 
App 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Inzet tijdens de campagnes 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Een fijne leefomgeving; dit komt natuurlijk vanwege discriminatie uit verschillende hoeken in ons mooie 
stadsdeel erg veelvuldig voor als voorbeeld waar we aan moeten werken. Cultuur; persoonlijk merk ik dat 
het mogelijk zou moeten zijn om hier in het stadsdeel ook op in te kunnen zetten, wat dan zeker zal 
doorstralen naar een prettigere leefomgeving. 
 
Toelichting kandidaatstelling  
Na amper een jaar geleden lid te zijn geworden en mee te hebben geholpen met de flyer campagne en een 
aantal leuke sociale bijeenkomsten te hebben meegemaakt (via zoom en in het echt), waaronder de 
geweldige borrel afgelopen week op Strand-Zuid, heb ik ingezien wat een leuke club mensen dit is om mee 
te werken en natuurlijk mee te borrelen. Eerder vandaag kreeg ik vanuit het centrumbestuur een erg leuk 
bericht om mij kandidaat te stellen en dit heeft mij echt over de streep getrokken. 

Ik woon nu iets langer dan 8 jaar in de Spuistraat en merk dat een lokaal orgaan toch erg veel invloed kan 
hebben op de specifieke locatie waar iemand woont. Ik ben een persoon met veel ideeën en de motivatie 
om ook echt iets met deze ideeën te doen. Ik heb het gevoel dat bij het stadsdeelbestuur beginnen voor mij 
nog meer mogelijkheden kan bieden bij deze mooie partij. 

Waar ik vooral in het stadsdeel Centrum een groot punt op mijn agenda wil maken is het feit dat 
discriminatie in het stadsdeel - alsmede in de rest van het land - nog te veel voorkomt. De feiten dat een 
transgender niet normaal over straat kan, een homo wordt bespuugd op het Damrak (dit is mijn broer 
overkomen), iemand van Aziatische afkomst wordt gezien als oorzaak van de pandemie of ondernemers die 
nu lastig worden gevallen omdat zij wel de regels met de Corona Check App volgen zijn voor mij redenen 
om goed na te denken hoe ervoor te zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren. 

Ik weet - en hopelijk iedereen - dat ik niet alle antwoorden in pacht heb, maar met goede vergaderingen en 
brainstormsessies, hoop ik dat we hier echt een verschil in kunnen gaan maken.  
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Mats Wijnen 
Geboortedatum: 20-3-1997 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Werkstudent Public Policy Manager bij NLdigital, Student MSc: 
Politiek, Beleid  Management 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Secretaris D66 Amsterdam Zuid (2020-heden) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Beheer en inrichting Openbare Ruimte, Milieu en Duurzaamheid, Digitalisering in het stadsdeel 
 
Toelichting kandidaatstelling  
Ik ben Mats Wijnen en ik ben in 1997 geboren in Amsterdam-Oost. Na een aantal jaar de stad te hebben 
verlaten ben ik sinds twee jaar terug op de mooiste plek van Nederland. Via omwegen in Zuid ben ik nu 
terecht gekomen op een heerlijk plekje in de Jordaan. Ik wil me verkiesbaar stellen voor de 
stadsdeelcommissie omdat ik vind dat er ook jongeren nodig zijn in dit orgaan. Met veel winkels, cafés, 
centraal station, uitgaansgelegenheden en de UvA is het centrum voor veel jongeren een belangrijk 
stadsdeel. De komende vier jaar wil ik me inzetten om deze gebieden zo levendig mogelijk te houden. 
Daarnaast heeft de afgelopen tijd laten zien dat ruimtelijke buitengebieden meer dan ooit van belang zijn. 
Plekken zoals het Marineterrein en Het Stenen Hoofd moeten behouden blijven en er moet gezocht worden 
naar meer mogelijkheden voor gelijksoortige recreatiegebieden. 
 
Daarnaast wil ik dat jongeren meer betrokken worden bij het leven in de stad. Dit wil ik bewerkstelligen 
door projecten op te zetten waar ze een bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van problemen in de 
stad. Jongeren zouden bijvoorbeeld kunnen helpen op (basis)scholen waar veel personeelstekorten zijn. 
Een ander plan is het helpen bij het aanleren van digitale vaardigheden bij groepen die hier moeite mee 
hebben. Niet voor iedereen is het digitaal communiceren (met de gemeente) een gegeven, terwijl deze 
vaardigheden in de veranderende wereld steeds belangrijker worden. Door projecten op te zetten in het 
centrum kunnen jongeren een bijdrage leveren aan de stad, komen verschillende mensen met elkaar in 
contact en wordt de ongelijkheid tegengegaan. 
 
Ik ga mij hardmaken om mensen in het centrum door kleinschalige initiatieven nader tot elkaar te laten 
komen en daarmee een brug te slaan tussen jongeren, hun wensen/problemen en de buurt. 
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Dakotta A. 
Geboortedatum: 3-7-1980 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Program Manager 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Expat Coordinator (2021-heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: n/a 
Andere maatschappelijke functies: n/a 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen n/a 
 
Toelichting kandidaatstelling 
My motivation to run for District Council today is to help shape a better Amsterdam for tomorrow by 
redefining the possible. 
 
I relocated to Amsterdam in July 2017 from the United States for a job with a multinational company, and 
my neighborhood is the Burgwallen Nieuwe Zijde neighborhood of Amsterdam- Centrum. I am a 
homeowner and can relate to many of the residents' challenges: trash on the sidewalk, graffiti on walls, dog 
sh*t on the paths, and many social nuisances. 
 
I came to The Netherlands hearing how open and tolerant the country and the Dutch people were. In my 
four years of living here, the experience taught me otherwise, and what I learned has inspired me to run for 
office. 
 
As a former entrepreneur and now working for a multinational, I have the proven skills to lead, navigate 
bureaucracy, and provide extensive experience in systems and processes which drive organizations. I am 
driven to help and improve Amsterdam, knowing that I can make a difference. The skills I bring to the 
position are empathy, accountability, innovation, commitment, and a passion for progressive change. 
My goals would be to improve upon the diversity, solidarity, and sustainability of the City. As well as be an 
advocate for the members of the centrum and help make my district run more efficiently. 
I've already worked with the Central Beaurea of Statistics (CBS) to understand my neighbor's concerns, and 
I'm also prepared to take it to the next level and helping us address those concerns. By electing me, you will 
elect a role model who represents diversity. 
 
I believe in the D66 slogan this election cycle, "freedom for everyone, no one left behind." A Netherlands 
that works for everyone is a Netherlands that has a bright future. 
Learn More: www.dakotta.nl   
  



Kandidatenboek verkiezingen SDC Centrum – GR2022   
 

 
 

11 

Diederik Brink 
Geboortedatum: 30-1-1982 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Senior adviseur public affairs bij de Vereniging Hogescholen,  
Amerikadeskundige in de media 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Duo-lid stadsdeelcommissie Amsterdam centrum (2018-heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Kandidaat stadsdeelcommissie Amsterdam centrum (2018), Medewerker Tweede Kamerfractie (2006-
2007), Lid bestuur afdeling Groningen (2006-2008), Vicevoorzitter landelijk bestuur Jonge Democraten 
(2001-2002) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Directeur brancheorganisatie en kenniscentrum studentenhuisvesting Kences (2018-2019), Manager beleid  
onderhandelaar CNV Onderwijs (2012-2018), Docent mbo (2008-2012) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, namelijk: Ja, duo-lid Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Toegankelijke stad (zodat ook mensen met een fysieke beperking veilig door de stad kunnen), vergroening 
openbare ruimte (postzegelparken, maar ook groene daken en gevels), sociale aanpak Oostelijke Eilanden, 
stages en leerplekken voor mbo‘ers, meer openbare sportvoorzieningen, aanpak afvalproblematiek, 
intelligente toegang (parkeerruimte voor bewoners), Marineterrein, bescherming kades en muren door 
terugdringen zwaar vervoer, bijzondere aandacht voor starters en gezinnen op de woningmarkt, contacten 
met biz’en en buurtorganisaties. 
 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Met heel veel plezier woon ik met mijn gezin in Amsterdam. Als ik door de stad fiets, zie ik dat het centrum 
bruist met nieuwe energie en oude allure. Dat maakt dat ik en vele anderen hier zo graag wonen, werken of 
komen bezoeken. Juist daarom is het belangrijk om daarin de juiste balans te vinden. Zo kunnen we er voor 
zorgen dat Amsterdam voor iedereen een prettige, veilige, schone en vrijzinnige stad is. 
 
Al bijna vier jaar zet ik mij in voor de stadsdeelcommissie. Dat doe ik door in gesprek te gaan met bewoners 
en buurtorganisaties, bijvoorbeeld door het organiseren van buurtbijeenkomsten. Dat doe ik door met vele 
ideeën en voorstellen te komen. En dat doe door effectief te werk te gaan in de stadsdeelcommissie, zowel 
tijdens de vergadering als daarbuiten. Bijvoorbeeld door vele (aangenomen) adviezen, maar ook door het 
informele werk er omheen of in samenwerking met andere partijen. 
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Er zijn in stadsdeel centrum een paar belangrijke thema’s voor ons als democraten. Zo wil ik ervoor zorgen 
dat we een toegankelijke stad zijn die ook voor mensen met een fysieke beperking prettig en veilig is om 
door te komen. Daarom heb ik schouwen georganiseerd om per buurt hindernissen in kaart te brengen, 
waarna ik in de stadsdeelcommissie verbeteringen voorstelde. Ik vind dat wij een groenere stad moeten 
worden. Dat betekent verdere vergroening van de openbare ruimte, maar ook begroeiing van gebouwen 
(bijvoorbeeld daken en gevels). Daarnaast heb ik mij beziggehouden met stages voor mbo-studenten, 
afvalproblematiek en de uitdagingen op de Oostelijke Eilanden. Voor de komende periode hoop ik me ook 
in te kunnen zetten voor de ontwikkeling van het Marineterrein, samenwerking met ondernemers op het 
gebied van afval en plastic en meer sportvoorzieningen in de openbare ruimte. 
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Linda Brouwer-Klitsie 
Geboortedatum: 22-7-1969 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Docent Hogeschool TIO: Eventmarketing, Eventmanagement, 
Afstudeercoach Hotel-en Eventmanagement 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Ondersteuning stadsdeelcommissie Centrum 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Ondersteuning voorzitter Afdeling Amsterdam met communicatie, campagne en event management 
(organisatie Stadscongres, uitslagenavond, barbecue) (2018-2019) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Toerisme, verkeer, events, wonen 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Ik hou van mijn stad en ik hou van het stadsdeel Centrum. Sinds 2015 woon ik (weer) in dit mooie deel van 
de stad. Eerst in de Jordaan en sinds kort op de nieuwe grachten. Het is heel prettig om te wonen, te 
werken, te parkeren in dit stadsdeel, maar ik maak me ook wel zorgen. Dit was een reden om mij in 2018 
verkiesbaar te stellen als lid van de stadsdeelcommissie Centrum West. Na die verkiezingen bleek ik de 
meeste stemmen te hebben behaald na de lijsttrekker! Het was natuurlijk jammer dat D66 maar 1 zetel had 
behaald in dat deel van het Centrum, maar ik ben altijd betrokken gebleven. Eerst door me in te zetten voor 
communicatie en organisatie van belangrijke informatieve events (stadscongres, barbecue en 
uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen) en later door de fractie op maandagavonden te ondersteunen 
als voorbereiding op de vergaderingen. Ik merk daar dat onderwerpen als ‘drukte’, ‘veilig verkeer’, ‘wonen’ 
en ‘een schone stad’ niet alleen als bewoner maar ook als ondersteuner raken. De corona-periode heeft de 
stad natuurlijk veranderd. Het was heerlijk om rust en ruimte in de stad te ervaren, te kunnen genieten van 
de prachtige architectuur, de mooie grachten en de lieve mensen in de stad, maar we weten ook dat de 
drukte weer terug zal keren. Nu is het een mooi moment om knopen door te hakken in het beleid, zodat we 
over 50 jaar nog steeds een prachtcentrum hebben. Ik wil me graag politiek inzetten om het voor de 
beleidsterreinen ‘leefbaarheid’, ‘wonen’ en ‘verkeer’ en alle andere terreinen die van leden van een 
stadsdeelcommissie worden gevraagd. En daarom wil ik mij opnieuw verkiesbaar stellen voor het 
stadsdeel.  
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Jeantine van der Feest 
Geboortedatum: 3-3-1978 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Senior Product Manager – Van Lanschot Kempen 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Campagne-coördinator GR 2022 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Campagne-coördinator TK 2021 
 
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 
 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Zorg, Welzijn en Onderwijs, Cultuur, Sport, Bedrijfsvoering en Financiën, Verkeer, Milieu en Duurzaamheid, 
Water 
 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Ik ben niet in Amsterdam geboren, noch getogen en heb er niet gestudeerd. Desondanks is Amsterdam de 
plek waar ik me thuis voel en brand ik van trots wanneer ik vertel wat mijn woonplaats is. Ik ben enorm 
dankbaar dat ik in deze (vooralsnog) progressieve, kosmopolitische, leefbare, gezellige, culturele stad die 
rijk is aan geschiedenis, mag wonen. 
 
Helaas is het meer en meer een privilege geworden om in deze prachtige stad een menswaardig bestaan op 
te kunnen bouwen. Ik zou willen dat  een ieder die zich hier wil nestelen de kans krijgt om van deze stad 
een thuis te maken. 
 
Amsterdam is in de nasleep van de coronacrisis op een kantelpunt beland. Er spelen veel issues die juist 
mijn stadsdeel (Centrum) raken. Het hebben van een heldere ambitie over wat voor stad we willen zijn zal 
cruciaal worden in het maken van duidelijke keuzes, die niet altijd makkelijk maar wel noodzakelijk zijn, om 
het centrum leefbaarder te maken en te houden. 
 
In mijn Amsterdam streven we geen ongebreidelde groei na, maar zorgen we eerst goed voor wat we 
hebben, kijken we om naar elkaar en proberen we op een duurzame wijze met en naast elkaar te leven en 
te werken. In mijn Amsterdam voelen we ons verbonden met de stad en met elkaar waardoor we onszelf 
ook verantwoordelijk voelen voor en betrokken zijn met onze buurtgenoten en onze leefomgeving. Hier wil 
ik mij voor inzetten. Ik wil de straat op om de problematiek te begrijpen en te faciliteren in het bedenken en 
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implementeren van oplossingen om daarbij een brug te slaan tussen bewoner of ondernemer en de 
Stopera. 
 
Ik wil een buurt waarin iedere bewoner zich 
thuis 
Veilig 
mee verbonden 
gezien en 
voor verantwoordelijk 
voelt. 
 
Daar draag ik graag aan bij en daarom kandideer ik mij. 
 
Reactie lijstadvies 
Mijn dank gaat uit naar de lijstadviescommissie voor deze mooie en zeer eervolle plek! 
 
De binnenstad van Amsterdam telt 252 bruggen (de mooiste #18: Van Mierlobrug). 
Ik wil dolgraag, samen met de overige Stadsdeelcommissieleden, brug 253 zijn en de verbinding vormen 
met bestuur en ambtenarij aan de ene kant en bewoners, ondernemers en organisaties die samen het 
kloppende hart van onze binnenstad zijn aan de andere. 
 
Ik wil de samenwerking opzoeken, ontmoeten en luisteren. Met elkaar in gesprek blijven ook al zijn we het 
niet met elkaar eens. De issues proberen te begrijpen. Ik wil goede plannen en initiatieven een echte kans 
geven. De beste ideeën worden immers vaak niet achter een bureau bedacht. 
 
Amsterdam mag grootstedelijke ambities hebben, maar niet ten kosten van alles. Ik wil meewerken aan 
binnenstad die in balans is. Waar we het authentieke, kleinschalige en gemoedelijke behouden en 
stimuleren, overlast beperken, duurzaamheid nastreven, veiligheid voorop staat en daarbij de bewoners 
weer centraal stellen. 
 
Als persoon ben ik wars van arrogantie maar down-to-earth en toegankelijk. Een teamspeler waar je op kan 
rekenen. Vasthoudend en tegengas gevend wanneer het moet: als belangen van bewoners genegeerd 
worden, niets met goede ideeën wordt gedaan, de zwakkeren niet gehoord worden of onze sociaal liberale 
en progressieve visie in het gedrang komt. Maar ook altijd bereid open te staan voor een ander geluid en 
mijn mening bij stellen wanneer steekhoudende argumenten daar aanleiding toe geven.  
 
Het moment is nu, dit is te belangrijk: een leefbare binnenstad van en voor alle Amsterdammers waar 
iedereen zich thuis mag voelen. Laten we samen zorgen voor ons prachtige Centrum!  
Ik ben er klaar voor en heb er zin in!   
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Jan Groot 
Geboortedatum: 30-11-1963 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Financieel adviseur met name voor woninghypotheken 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
stadsdeelcommissielid (sinds 2019) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Bestuur centrum plv voorzitter politiek (2015-2018), Organisatie Brusselreis (2013, 2015) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Secretaris Schaatsclub AMVJ (2006-heden), Intree Commissielid, penningmeester, UVA Amsterdam (1983-
1984) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Aanpak binnenstad, woningbouwbeleid en Nota Varen 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Graag wil ik mij weer kandidaat stellen voor de Stadsdeelcommissie Centrum 2022. 

Ervaring 
Thans ben ik met veel enthousiasme politiek actief als stadsdeelcommissielid. Daar doe ik veel ervaring op 
die van nut is in de volgende periode. Het zijn immers de vaak de zelfde onderwerpen die terugkeren als 
drukte in de binnenstad en op het water, aanpak binnenstad, democratisering en participatie, 
afvalinzameling naast de gebruikelijke herinrichtingen. Makkelijke snelle oplossingen zijn er helaas niet. 
Opgepast moet worden om mee te gaan met ondoordachte en niet te handhaven geboden en verboden 
met extra vergunningen. Commissieleden met ervaring kunnen er wel voor zorgen dat een consistente lijn 
gevolgd wordt met een gedegen stap-voor-stap benadering. Voor bewoners is het belangrijk dat de 
gemeente de gemaakte afspraken nakomt en met bijv. participatie en democratisering geen verwarrende 
ad-hoc beleid voert. 

Motivatie 
Als stadsdeelcommissielid volg ik de Amsterdamse politiek op de voet. Ik vind het leuk om te praten met 
bewoners en betrokken te zijn bij beslissingen in de stad. Zo gaan Amsterdamse wijken, grachten en straten 
voor je leven. Velen zeggen makkelijk het  vertrouwen in de overheid op en gaan cynisch aan de zijlijn 
commentaar leveren, zoals veel vrienden om mij heen. Ik verdedig de gang van zaken hoe moeilijk dat soms 
ook is. Dat is mijn motivatie om lid te zijn van D66 en binnen de partij actief te zijn. Klagen en mopperen 
helpt niet. Zo moeten we het huidige bestuurlijk stelsel verdedigen ondank alle tekortkomingen, het 
proberen te verbeteren door er actief in te participeren door onze stem te laten horen.   
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Kevin Hoogeveen 
Geboortedatum: 25-10-1997 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Student Onderzoeksmaster Geschiedenis aan de UvA, Bron- en 
contactonderzoek GGD Kennemerland 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66:  - 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Ik heb vooral vaak geflyerd 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Lid opleidingscommissie Geschiedenis, Universiteit Leiden (2018-2019), Opleidingscommissietrainer 
Faculteit Geesteswetenschappen en Sociale Wetenschappen (tot 2020), Universiteit Leiden (2019-2021, 
Redacteur Jonge Historici (vrijwillig) (2021-heden), Redactielid Tijdschrift voor Geschiedenis (vrijwillig) 
(2021-heden), En, nog niet helemaal, maar bijna: gastdocent Mensenrechten bij Amnesty International 
(vrijwillig) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Ik heb niet direct een uitgesproken voorkeur. Onderwijs, cultuur, verduurzaming, inrichting van de publieke 
ruimte, en openbare orde en veiligheid vind ik interessante thema’s. 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Ik voelde me na mijn verhuizing al snel thuis in Amsterdam. In deze diverse, bruisende stad valt altijd wel 
wat te beleven. En toch is er ruimte voor verbetering. Ik heb deel aan dezelfde alledaagse ervaringen als 
mijn stadsgenoten die er al jaren wonen. Als nieuwkomer breng ik een frisse blik mee. Ik stel mij kandidaat 
voor de stadsdeelcommissie omdat ik mijn bijdrage wil leveren aan het behouden van wat goed gaat en het 
verbeteren van wat potentie tot verbetering heeft in het mooie centrum van de stad. Van de middelbare 
school in Tilburg tot aan de universiteit van mijn bachelorstudie in Leiden heb ik op verschillende manieren 
ervaring mogen opdoen met medezeggenschap. Ik zou nu graag een stap verder gaan en niet mijn 
medeleerlingen of –studenten,maar al mijn nabije en verre buren in het centrum vertegenwoordigen in de 
stadsdeelcommissie. Ik geloof in de opdracht van een vertegenwoordigend lichaam betrokken te zijn bij wie 
het vertegenwoordigt. Mijn directe netwerk bestaat vooral uit medestudenten, maar het lijkt me 
ontzettend verrijkend en leerzaam om in gesprek te treden met alle anderen met wie ik het centrum als 
woonplek deel, zodat we samen de beste antwoorden vinden en formuleren voor de uitdagingen die we 
tegenkomen. Met een lidmaatschap van de stadsdeelcommissie centrum hoop ik het stadsdeel in 
samenwerking met álle buren uiteindelijk zo door te geven aan toekomstige bewoners dat iedereen zich er 
net zo welkom en thuis mag voelen als ik mij voelde toen ik hier aankwam. 
 
Reactie lijstadvies: 
‘Blijdschap volgde op het nieuws dat ik deze plek heb gekregen van de lijstadviescommissie. Het heeft mijn 
enthousiasme vergroot. Ik hoop dat ik van de leden op deze plek mag blijven staan.’   
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Paul Hospers 
Geboortedatum: 18-10-1997 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Filosofiestudent (UVA), trainer in het middelbaar onderwijs Remind 
Learning (effectief studeren) 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Voorzitter van de maatschappelijke impact commissie op A.S.R Nereus (2019-heden) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Onderwijs, drugsbeleid, nachtleven, sport, toerisme, armoedebeleid, groen en duurzaamheid. 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Mijn naam is Paul Hospers, een 23-jarige filosofiestudent en geboren en getogen in Amsterdam. Ik geniet 
nog elke dag van deze prachtige stad en via mijn kandidaatstelling hoop ik iets terug te kunnen geven aan 
de stad die mij zoveel moois heeft gebracht. Ik heb haar de afgelopen jaren met eigen ogen zien 
veranderen, zowel in positieve als negatieve zin en ben als het ware met de stad mee opgegroeid. Ik hou 
van haar multiculturaliteit, rebelsheid en behulpzaamheid. Maar zie ook dat er grote uitdagingen op ons af 
komen die vragen om doeltreffende besluitvorming. Voor mij persoonlijk gaan de Amsterdamse 
karaktertrekken als eigenheid, creativiteit, burgerschap, vrijdenken en ondernemerschap hand in hand met 
het progressieve sociaal-liberale karakter van D66. In mijn werk als trainer bij Remind Learning in het 
middelbaar onderwijs, waarbij we leerlingen stimuleren meer eigenaarschap te nemen over hun eigen 
leerproces door ze allerlei tips te geven over effectief studeren, zie ik met eigen ogen hoeveel potentieel 
deze stad in huis heeft. Ook zie ik dat nog niet iedereen beschikt over de juiste middelen om tot volledige 
wasdom te komen. Ik geloof dat het onze taak is als medemens voor elkaar een omgeving te creëren 
waarin iedereen zijn of haar talenten tot ontplooiing kan laten komen. Om mij heen zie ik veel ongenoegen 
en vragen in mijn eigen generatie en ik denk dat ik een mooie, nieuwe en frisse brug kan zijn tussen hen en 
de politiek. Ik hoop de komende tijd veel te leren over mezelf, Amsterdam en D66. Ik kijk er naar uit mijn 
medebewoners van Amsterdam Centrum te vertegenwoordigen, actief te worden voor D66 en mijn beste 
beentje voor te zetten in het achterhalen wat er speelt in de buurt. Hopelijk tot snel, liefs Paul Hospers 
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Vera de Kort 
Geboortedatum: 28-10-1964 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Ondernemer | Bestuursadviseur gemeenten | Fietsmaatje 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vice-voorzitter Politiek, Bestuur D66 Amsterdam Centrum (2012-2016),  
Taken als bestuurslid in de fractie: bijwonen stadsdeelvergaderingen, schakel tussen leden en de fractie, leden 
betrekken bij de uitvoering van taken en werkzaamheden van de fractie, controleren of de fractie het 
verkiezingsprogramma naleeft, zorgen voor afstemming tussen fractie en leden over de te varen koers en 
onderwerpen/thema’s initiëren.  
Functioneringsgesprekken fractieleden, scouten van potentiële D66-vertegenwoordigers, organiseren van 
debatavonden over politiek inhoudelijke onderwerpen, toezien op adequaat functioneren van en goede 
samenwerking tussen de fractieleden, fractieleden inhoudelijk ondersteunen op hun portefeuilles, bijdragen aan 
goede verhoudingen tussen fractieleden, leden en niet-leden.  
 
Begin jaren 90 lid geworden en met plezier doe ik D66-vrijwilligerswerk, zowel denkwerk als handwerk 
- Bijdragen als: de straat op, leden werven, stand-bemanning, belavonden, redactie krantje, debat, scouten van 
D66-vertegenwoordigers, adviseur diversiteit, campagne- en flyerwerk voor landelijke verkiezingen/ 
gemeenteraad/ Europees Parlement etc 
- Activiteiten als: Centrum-bestuurslid Politiek en vice-voorzitter, bijwonen/deelnemen aan de 
fractievergaderingen, adviseur/redacteur voor programmacommissie D66 Amsterdam Centrum, beheer 
Twitteraccount @D66centrum, organisatie ledenactiviteiten en wandelingen (bijv. door (on)toegankelijke 
binnenstad met mindervaliden en blinden, door Noord/Zuidlijn), themabijeenkomsten (bijv. zorg, fiets-
problematiek, armoede, bezoekersstromen). 
 
En nu? Graag help ik de stadsdeelcommissie Centrum komende periode met hoofd en handen. Daarbij 
zou ik graag: - inhoudelijk ondersteuning bieden op portefeuilles als openbare ruimte, economische zaken, 
milieu, bouwen & wonen, welzijn; - bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief bezoeken, 
naar ze luisteren en betrekken om daarmee het DB en de raad te kunnen ondersteunen; - meedenken 
binnen de gemeentelijke (stadsdeel)structuren en uitvoering; - D66 helpen met positioneren en profileren. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Fietsvrijwilliger Fietsmaatjes (middagen op duofiets met twee oudere mindervalide dames die zo lekker 
buiten komen) (2018-heden), Moderator in expertmeetings, bijv. tussen minister, wethouder, 
scholenbesturen, culturele instellingen (2016-heden), Organisatie De Amsterdamse Haringpartij: Voor de 
Haringpartij zoek ik maatschappelijk ondernemende vrouwen, van alle culturen en gezindten, die wonen 
en/of werken in Amsterdam; vrouwen op sleutelposities of vrouwen die iets specifieks bijdragen in deze 
stad. (2013-heden), Lid mediateam Stichting Herdenking Slavernijverleden (2013), Adviseur, PR en 
campagne voor Women on Waves (‘abortusboot’/mensenrechten)  (2004-heden), Adviseur voor 
organisaties in de publieke en zakelijke dienstverlening, voor bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties. 
Onder meer voor Gemeente Amsterdam (bestuursadviseur en woordvoerder voor geheel verschillende 
stadsdelen met geheel eigen dynamieken: Noord, Centrum, Zuidoost), UWV, Mocca Expertisecentrum 
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Cultuuronderwijs (2001-heden) 
 
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 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Brede interesse en vermogen om nieuwe materie snel eigen te maken. - Bedrijfsvoering/Dienstverlening 
gemeente: Veel gaat goed, veel kan beter. Bewoners, bedrijven, bezoekers hebben baat bij een goed 
functionerende overheid en mogen geen hinder ondervinden van de interne organisatie van Amsterdam 
(Centrum) of van onbeantwoorde 14020-meldingen. Graag ben ik hun ogen en oren om zo verbeteringen te 
kunnen voorstellen voor het gemeentelijk beleid. - M.b.t. Economische zaken, Bouwen en Wonen, 
Openbare Ruimte: Graag wil ik het speerpunt Aanpak binnenstad helpen versterken, en zo dienend zijn aan 
het Dagelijks bestuur en de gemeenteraad. Want als je het ziet, zie je het: met ondernemersverenigingen, 
maatschappelijke organisaties, belangengroepen op pad en horen wat zij zien aan verbeterpunten voor een 
leefbare omgeving. - Milieu: Geen individuele plantenbakken die blinden en invaliden op onze smalle 
stoepen enorm hinderen. Maar milieuwinsten door economische samenwerking (maak bijvoorbeeld meer 
klimaatstraten, waarin ondernemers gezamenlijk effectieve kosten- en milieusparende maatregelen 
nemen). Transitie naar een duurzame stad. Tot slot: bij gemeentelijke zaken neem ik graag als 
uitgangspunt: “wat goed is voor ouderen en kinderen, is goed voor iedereen” (bijvoorbeeld veiligheid) 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Veel loopt gesmeerd, veel kan nog veel beter 

Wat willen we? 
We willen bezoekers en toeristen die Centrum als een pracht-binnenstad waarderen, waar volop 
schoonheid te vinden is. Maar daarin moet ook worden gewoond en gewerkt. 

Wat zie ik? 
De bereikbaarheid en het parkeertekort kan een drama zijn voor bewoners en kleinere ondernemers die 
afhankelijk zijn van privévervoer. Handhaving van regels is ondermaats. Meldingen van ‘kleine overlast’ 
zoals vuilnis of aannemers die parkeerplaatsen claimen, blijven te lang liggen. Ja, er is zeker communicatie 
met -vooral actieve- bewoners. Maar het betrekken van de ‘minder mondige mens’ en (maatschappelijke) 
organisaties kan beter. 

Wat kan ik daaraan doen? 
Graag wil ik de komende periode namens bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties actief 
op pad en meedenken over wat beter kan, in stadsdeel Centrum. 

Wat motiveert me? 
In de afgelopen decennia ben ik vertrouwd geraakt met de bestuurlijke systematiek van Amsterdam en de 
uitvoering van stedelijk beleid via de stadsdelen. Ik kan goed samenwerken met partijen met verschillende 
belangen. In zo’n diversiteit werk ik graag mee aan verbeteringen die passen binnen de stadsdeel- en 
gemeentelijke kaders. En die fijn zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Graag vertegenwoordig ik 
D66 in Centrum als een luisterend oor; een ‘ombudsvrouw’. 

Tot slot, D66: 
Politiek is ook verschil maken. Ik zoek altijd naar de mogelijkheid om mensen op een laagdrempelige manier 
te verbinden aan een breder belang, in een groen, gezond en leefbaar middelpunt van ons mooie Mokum.  
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Steven Kroon 
Geboortedatum: 13-1-1992 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Public Affairs Advisor bij VodafoneZiggo 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Algemeen Secretaris Communicatie D66 Amsterdam Centrum (2020-
heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Stagair bij Tweede Kamerfractie van D66 (2016), Deelnemer Masterclass D66 Amsterdam (2019-2020), 
Kandidaat stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum West voor D66 (2017), Voorzitter 
steunfractievergadering stadsdeelcommissie D66 Amsterdam Centrum (vanaf 2018) 
 
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? 
Ja, namelijk: Ik ben voor de partij ONS (Ondernemende Studenten Leiden), in 2016-17, lid geweest van de 
Faculteitsraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden. 
 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, namelijk: Ja, voor de Gemeenteraad van Amsterdam voor D66 voor de verkiezingen van 2022. Aangezien 
het lijstadvies nog onder embargo is, zeg ik er nu hier niets over. 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Vanuit mijn werk, als lobbyist voor VodafoneZiggo, werk ik veel met onderwerpen rondom digitalisering. Dit 
zou mijn voorkeur hebben in de SDC. Verder ben ik persoonlijk geïnteresseerd in ruimtelijke ordening, 
LHBT+-beleid, het nachtleven, en groen en duurzaamheid.  Ook ben ik – wat betreft Amsterdam Centrum - 
zeer begaan met de problematiek rond afval en de Aanpak Binnenstad. 
 
Toelichting kandidaatstelling  
In mijn leven vervult de politiek al lang een rode draad: als lid van D66, en werkzaam als lobbyist. Ik heb bij 
D66 echter immer een ondersteunende of bestuurlijke rol gespeeld. Ik ben stagiair geweest bij de Tweede 
Kamerfractie en heb veel geholpen bij verschillende campagnes. Ook stond ik verkiesbaar voor de 
stadsdeelcommissie (SDC) in Amsterdam Centrum, ben ik de voorzitter van de steunfractie van die SDC, en 
ben ik momenteel bestuurslid communicatie van D66 Amsterdam Centrum. Nu ik al een tijd in Amsterdam 
Centrum woon, waar ik met veel plezier samenwoon met mijn vriend, zou ik graag een verkozen rol willen 
spelen, en mijn kennis, netwerk, en ervaring willen aanwenden om ons stadsdeel tot een betere plek te 
maken. 
 
Als Amsterdammer zie ik dat we als stad flink in verandering zijn: met horten en stoten komen we uit de 
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coronacrisis, terwijl we aan de vooravond staan van de intensieve groene en digitale transities. Dit, terwijl 
de ongelijkheid steeds groter wordt, de wooncrisis immens is, en de vrijheid van veel van onze mede-
Amsterdammers om jezelf te zijn steeds minder een zekerheid is. Als ik dit zo zie, dan jeuken gewoonweg 
mijn handen, en wil ik daar via de volksvertegenwoordiging iets aan doen. Ik zou mij dus graag willen 
inzetten in de stadsdeelcommissie van Amsterdam Centrum om het Centrum een inclusievere, groenere, 
meer digitale, en prettigere plek te maken! 
 
Reactie lijstadvies 
Ik ben blij met mijn huidige lijstpositie, niet alleen omdat ik zo verkozen kan worden, maar juist ook omdat 
ik dan echt bij kan dragen aan ons mooie stadsdeel. 
In mijn leven vervult de politiek al lang een rode draad: als lid van D66, en werkzaam als lobbyist. Ik heb bij 
D66 echter immer een ondersteunende of bestuurlijke rol gespeeld. Ik ben stagiair geweest bij de Tweede 
Kamerfractie en heb veel geholpen bij verschillende campagnes. Ook stond ik verkiesbaar voor de 
stadsdeelcommissie (SDC) in Amsterdam Centrum, ben ik de voorzitter van de steunfractie van die SDC, en 
ben ik momenteel bestuurslid communicatie van D66 Amsterdam Centrum. Nu ik al een tijd in Amsterdam 
Centrum woon, waar ik met veel plezier samenwoon met mijn vriend, zou ik graag een verkozen rol willen 
spelen, en mijn kennis, netwerk, en ervaring willen aanwenden om ons stadsdeel tot een betere plek te 
maken. 
Als Amsterdammer zie ik dat we als stad flink in verandering zijn: met horten en stoten komen we uit de 
coronacrisis, terwijl we aan de vooravond staan van de intensieve groene en digitale transities. Dit, terwijl 
de ongelijkheid steeds groter wordt, de wooncrisis immens is, en de vrijheid van veel van onze mede-
Amsterdammers om jezelf te zijn steeds minder een zekerheid is. Als ik dit zo zie, dan jeuken gewoonweg 
mijn handen, en wil ik daar via de volksvertegenwoordiging iets aan doen. Ik zou mij dus graag willen 
inzetten in de stadsdeelcommissie van Amsterdam Centrum om het Centrum een inclusievere, groenere, 
meer digitale, en prettigere plek te maken! 
Graag hoop ik dat jullie mij nog hoger op de lijst zetten, zodat ik mijn motivatie tot resultaat kan maken in 
de stadsdeelcommissie! 


