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Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018
Datum:
Aan:
Van:

25 oktober 2017
de leden van D66 Culemborg
Lijstadviescommissie (Sjaak de Jongh, Roland van Schelven, Collin Stolwijk)

In voorliggend document is een overzicht opgenomen van de 15 kandidaten voor de
plaatsen 2 tot en met 16 op de kandidatenlijst van D66 Culemborg voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Al eerder is Collin Stolwijk door de leden is gekozen
tot lijsttrekker (en dus nummer 1 op de lijst). De kandidaten zijn in dit overzicht op
alfabetische volgorde (van achternaam) opgenomen. De Lijstadviescommissie heeft geloot
met welke letter het overzicht begint en dat is de letter R.

Josefien Rooks
17 september 1956
Ervaren manager reclassering
Oriëntatie op projecten Ministerie V&J (o.a. vrijwilligers,
herstelbemiddeling)
Lid van de steunfractie
Coördinatie campagne commissie (o.a. GR18)
Als nieuwe en ambitieuze inwoner van Culemborg wil ik me graag
inzetten voor de lokale politiek: goed luisteren naar wat er leeft in
onze stad en condities creëren voor inspraak en participatie. Met de
D66 fractie standpunten innemen en bijdragen aan een positief- en
innovatief klimaat voor alle Culemborgers.
Mijn interesses gaan uit naar: Cultuur, het Sociaal Domein, de
verbinding van verstedelijkt- en het buitengebied, de Regio met o.a.
de gemeenschappelijke regelingen en de consequente inzet voor de
inclusieve samenleving.
Politiek bedrijven vanuit D66 boeit me: ik ben betrokken en
onafhankelijk, zoek naar verbinding en draag graag bij aan
oplossingen!
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Ronald Schouten
4 mei 1955
Werktuigbouwkundig ir
Penningmeester Afdeling Culemborg
Wil op een niet verkiesbare positie op de lijst geplaatst worden.

Gertjan Sinke
20 juni 1966
Senior projectleider
2010-2016 lid gemeenteraad Culemborg
Een jaar geleden heb ik de gemeenteraad verlaten met de woorden
‘het is mooi geweest’. Het is namelijk mooi werk, maar het was voor
mij ook goed om het achter mij te laten. Ik zou het niet erg vinden
nog eens een periode in de raad te zitten maar laat de eer nu graag
aan anderen.
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Jos van Went
22 januari 1956
IT Consultant bij SLTN Inter Access in Hilversum
Lid Verkiezingscommissie, programmacommissie en steunfractielid
D66 Culemborg
Voorzitter bestuur D66 Culemborg
Ik ben geboren in de Bollenstreek (Lisse), en sinds 1988 woon ik met
veel plezier in Culemborg samen met mijn vrouw en dochter. Na mijn
opleiding Elektrotechniek in Delft ben ik beland in de wereld van
leveranciers van grote computersystemen. In het verleden ben ik
werkzaam geweest bij bedrijven in Nieuwegein en Zaltbommel; nu bij
een IT bedrijf in Hilversum in de functie van IT Consultant (Datacenter
specialist). Naast mijn commercieel-technische werkzaamheden zit ik
ook in de ondernemingsraad.
Al vele jaren voel ik me verbonden met het gedachtengoed van D66
en een paar jaar geleden ben ik lid geworden, en betrokken bij de
D66-afdeling Culemborg.
Culemborg heeft veel pluspunten, zoals de centrale ligging (die mij
hier destijds bracht), de rivier de Lek en de omringende natuur, de
historische waarde en culturele activiteiten, en niet te vergeten het
goede onderwijs.
Net als D66 ben ik optimistisch ingesteld en gericht op een toekomst
die vol kansen zit.
De standpunten van D66 over belangrijke onderwerpen zoals
onderwijs, duurzaamheid, lokale economie en ondernemerschap
spreken mij erg aan. Ook een sociale omgeving en veiligheid voor
iedereen zijn belangrijk. Ik wil me graag inzetten om Culemborg nóg
beter en mooier te maken.
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Harry van Alphen
27 maart 1968
Lid college van bestuur
2002-2014 Lid (fractievoorzitter) gemeenteraad
Ik wil op een niet direct verkiesbare positie op de lijst geplaatst. Ik
ben wel bereid om, als er een beroep op me wordt gedaan, me
wederom voor D66 in de raad in te zetten. Het blijft altijd een eer om
gekozen te worden door het volk en de verantwoordelijkheid te
krijgen om de stad zorgvuldig te besturen vanuit de rol van raadslid.

Tara Bhawanibiek
7 december 1990
Juridisch medewerker UWV
Bestuurslid Jong UWV
Steunfractielid D66 Culemborg
Secretaris en campagne coördinator D66 Culemborg
Ik wil op termijn misschien wel politiek actief worden in de
gemeenteraad. De verkiezingen in 2018 vind ik voor me zelf nog wat
te vroeg komen.
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Daphne Bijvoet – de Wit
25 maart 1981
Senior beleidsmedewerker / accountmanager Ministerie van OCW

In januari 2011 ben ik lid geworden van D66. Op dat moment woonde
en werkte ik in Brussel en zag met eigen ogen hoe belangrijk
samenwerking in Europa is. Vanuit mijn onderwijsachtergrond (en
werk op het ministerie van OCW) was ik altijd al aangetrokken tot de
ideeën en stemde ik D66, de ‘onderwijspartij’ bij uitstek. In Brussel
was ik niet actief, maar na mijn verhuizing terug naar Culemborg
wilde ik actief worden binnen de lokale politiek.
Als binnenstad bewoner, actieve muzikant binnen de
muziekvereniging Concordia en getrouwd met een echte
‘Kuilenburger’, ben ik zeer geïnteresseerd en betrokken bij het wel en
wee van Culemborg. Ik woon al sinds 2001 in Culemborg (met
uitzondering van 5 jaar Brussel).
Voor mijn werk heb ik dagelijks te maken met de nationale politiek.
Als accountmanager leerlingendaling ga ik in gesprek met
schoolbesturen en gemeenten die te maken hebben met
leerlingendaling. Door deze functie ben ik mij meer bewust van het
belang van goede lokale besluitvorming. Daarom heb ik mij in eerste
instantie actief ingezet mee te denken over het
verkiezingsprogramma GR2018.
Mijn kandidaatstelling zie ik als logische tweede stap. Gezien de
ontwikkelingen in de privé sfeer lijkt het mij verstandig eerst te gaan
voor een niet-verkiesbare plaats op de lijst.
Wat heb ik te bieden? Een visitekaartje voor D66 Culemborg,
enthousiasme om het gedachtegoed van D66 uit te dragen en
inhoudelijk betrokken bij de standpunten van D66 Culemborg.
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Francisca Bongaerts - Verdonk
14 februari 1956
Zelfstandig docent Nederlands en NT2, beeldend kunstenaar,
schrijver / illustrator, stemacteur.

Wil op een niet verkiesbare positie op de lijst geplaatst worden.

Yme Jan Bosma
17 december 1950
Gepensioneerd
Lid van de steunfractie
Vrijwilliger bij de NVWC, NME en Collectief Redichemse Waard
Wil op een niet verkiesbare positie op de lijst geplaatst worden.

Huib Clarisse
1 juni 1951
Gepensioneerd
Sinds 2016 fractievoorzitter D66 Culemborg
Ik ben graag bereid om ook in de komende periode namens D66
zitting te nemen in de gemeenteraad.
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Martijn Hoogendorp
4 april 1991
Raadslid gemeente Culemborg sinds 2014

Graag stel ik mij weer kandidaat als raadslid voor de volgende
raadsperiode, daarom heb ik een voorkeur voor een verkiesbare
positie.

Sjaak de Jongh
21 mei 1954
Onderwijzer
Wil op een niet verkiesbare positie op de lijst geplaatst worden.

Dagmar Kusters
10 december 1982
Adviseur bestuursondersteuning Joint IT Command – Ministerie van
Defensie
Wil op een niet verkiesbare positie op de lijst geplaatst worden.
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Rinske van Noortwijk
16 maart 1964
Directeur / oprichter GreenWish
Sinds maart 2014 raadslid
Even kort voorstellen: ik ben Rinske van Noortwijk, geboren in Zeist,
getrouwd en ik heb twee jongens van 12 en 14 jaar. Ik woon in de
binnenstad en wandel dagelijks langs de Lek met mijn hond. Naast
mijn raadswerk ben ik sinds 2003 directeur van Greenwish en heb ik
daarvoor bij verschillende milieuadviesbureaus gewerkt, waaronder
twee jaar in Zuid-India.
In 2014 stapte ik in de politiek, om bij te dragen aan een beter
Culemborg. Na 4 jaar raadslid heb ik de nodige ervaring opgedaan om
het verschil te kunnen maken, met name op gebied van
duurzaamheid en het stimuleren van lokale ondernemers.
Politiek bedrijf ik niet alleen in de raadszaal, maar vooral ook
daarbuiten. Als oprichter van GreenWish heb ik een groot netwerk en
begeleid ik veel innovatieve start-up’s. GreenWish is een stichting die
‘ruimte geeft aan duurzame maatschappelijke initiatieven’. Ik werk
veel voor overheden en jaarlijks houden we een Groen Spreekuur
voor Tweede Kamer-leden.
Deze ervaringen kleuren ook mijn raadswerk. Ik vraag mij steeds af,
hoe we ook in Culemborg kunnen inspelen op ontwikkelingen die al
zichtbaar worden in initiatieven. En hoe we de kennis en ervaring in
de samenleving beter kunnen betrekken bij de vragen waar we als
politiek voor staan. Sociaal ondernemers kunnen daar een belangrijke
rol in spelen en die moeten de ruimte krijgen.
Ik ben onder meer trots op de ‘Klimaattop’ die we organiseerden ten
behoeve van de Duurzaamheidsagenda, en het extra budget voor de
uitvoering ervan. En op de samenwerking met D66 provinciaal en
landelijk over de Redichemse Waard. Als dat doorzet, is de
Redichemse Waard de aanleiding om buitenlands vervuild slib te gaan
weren uit Nederland en blijft de plas behouden voor de bewoners
van Culemborg en voor Watersportvereniging De Helling.
Nu ik het raadswerk beter onder de knie heb, wil ik mij gaan
verbreden en verdiepen. Met de Omgevingswet en de transities in
het sociaal domein staan er genoeg nieuwe uitdagingen voor de deur.

8

Kandidaten D66 Culemborg – gemeenteraadsverkiezingen 2018

D66 Culemborg
info@d66culemborg.nl
secretariaat: 06-21872340

Marvin Putuhena
26 maart 1995
Student rechten
Medewerker Openbaar Ministerie parket Oost-brabant
Ambassadeur landelijk MBO i.h.k.v. MBO Uitblinker 2014 zowel
vanuit het MBO als vanuit het Ministerie van OCW, ambassadeur
Koning Willem I College i.h.k.v. Student van het jaar 2014,
Vicevoorzitter A-Academy, jurylid voor beste mbo-student KWIC,
rolmodel voor het project Ready4Work (aanpak jeugdwerkloosheid in
Noord-Brabant).

Mijn naam is Marvin Putuhena, ik ben 22 jaar en woonachtig in
Culemborg. Als persoon vind ik het belangrijk om me bezig te
houden met maatschappelijke vraagstukken. Voorts vind ik het
belangrijk om mezelf bezig te houden met het onderwijs.
Onderwijs is een belangrijk aspect voor zowel jongeren als
ouderen. Nelson Mandela zei ooit: ‘Education is the most powerful
weapon which you can use to change te world’. De wereld blijft in
ontwikkeling, een land blijft in ontwikkeling, een provincie blijft in
ontwikkeling en een stad blijf ook in ontwikkeling. Zo ook een stad
als Culemborg. Niet stil blijven staan maar vooruit blijven lopen,
niet terugkijken maar vooruitkijken, niet een pessimist maar een
optimist in de politiek zijn typerend aan mij. Ik zou graag een
bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van deze stad door de
inwoners van Culemborg, middels het onderwijs, hoger op te
helpen. Want: ‘’Niet stil blijven staan maar vooruit blijven lopen,
niet terugkijken maar vooruitkijken, niet een pessimist maar een
optimist’’ luidt het motto.
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