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Hierbij ontvangt u de informatie over de kandidaten voor de gemeenteraad van Beverwijk, plaatsen 
2 en verder. De lijsttrekker, Marieke van Dijk is al eerder gekozen. De informatie is door de 
kandidaten zelf aangeleverd en hier zonder wijzigingen overgenomen van de 
kandidaatstellingsformulieren. 

Als een kandidaat die hebben aangegeven op een zogenaamde ‘onverkiesbare plaats’ te willen staan, 
dan is dat aangegeven. Voor het stemproces heeft dat geen gevolg, wel op de volgorde van de lijst 
van D66 die ingediend zal worden in Heemskerk. De kandidaten die hebben aangegeven op een 
onverkiesbare plaats te komen, zullen worden geplaatst na alle kandidaten die dat niet hebben 
gedaan. 

De volgorde in de presentatie en op de lijst voor de interne verkiezingen is alfabetisch en het 
startpunt is door loting vastgesteld. Deze begint bij de letter Y tot het einde van het alfabet en 
daarna van A tot X. 

Verkiezingscommissie D66 IJmond, 4 november 2017 

  



 
Fons Bennink 
  



 
Alex Boon 

 
IJmondiale samenwerking met behoud van eigen identiteit voor dorp en stad. Inwoners en 
ondernemers de ruimte geven. Eigen initiatief en creativiteit stimuleren. Dit zijn de thema's 
waar ik mij hard voor maak. Voor een duurzame en efficiënte gemeente om samen in te 
wonen, leren en te werken. 

 
 

  



 
Floor Eijgenbrood 
 

Floor Eijgenbrood wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 
Huishoudelijk Reglement) 

 

  



 
Charlotte van Ess 
Na een paar maanden in het bestuur te hebben gezeten en een aantal vergaderingen te 
hebben bezocht, merkte ik dat ik nog meer voor mijn gemeente en de limond zou willen 
betekenen dan het vergaderen over alleen de partij. Toen Brigitte vd Berg mij vroeg of ik mij 
kandidaat zou stellen voor de GR verkiezingen 2018, ben ik er serieus over na gaan denken. 
Zij heeft mij een aantal keer op sleeptouw genomen, waardoor ik alsmaar enthousiaster 
werd. Door mijn werk binnen het onderwijs, ben ik constant in aanraking met de jongste 
burgers van onze gemeente. Mede voor hen hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen 
leveren.   



 
Joop Haasbroek 
- 

  



 

 

 

Evert Hoogewerf 
Sinds 1 augustus 2016 gestopt als DGA van Hoogewerf Engineering BV, technisch 
engineeringsbureau voor de industriële elektrotechniek en automatisering met een 
personele omvang van ca 45 medewerkers. Nu meer tijd om me met mijn leefomgeving 
bezig te houden.  

  



geen foto 

beschikbaar 

Tim De Rudder 
Tim De Rudder wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 
Reglement) 

  



 
Ronald Vessies 
Naar aanleiding van het opkomend populisme en de dringende wens om daaraan weerstand te 
bieden ben ik politiek gemotiveerd geraakt en lid geworden van D66. In 2015-2016 heb ik de door 
D66 Amsterdam georganiseerde masterclass gevolgd. In een periode van een paar maanden werd 
door diverse lokale en landelijke vertegenwoordigers van D66 uitgelegd waar D66 voor staat, werden 
de vijf richtingwijzers verdiept en door middel van opdrachten werd je gestimuleerd over diverse 
actuele onderwerpen na te denken en te discussiëren. Ik vond dat heel erg leuk.  

Ondertussen ben ik de Beverwijkse politiek meer dan voorheen gaan volgen en raakte ik enthousiast 
door de aanstekelijke, vernieuwende en verfrissende D66 politiek, met de nadruk op de inhoud, 
transparantie, toegankelijkheid, integriteit en samenwerking. Een politiek die uiteindelijk ook 
positieve veranderingen bij andere partijen te weeg heeft gebracht. Ik ben zeer gemotiveerd om 
hieraan een bijdrage te leveren en doe dat sedert 5 juli jl. heel voorzichtig in de rol van 
steunfractielid. 

Ik ben bijna 29 jaar advocaat en actief, of in het verleden actief geweest, op het terrein van het 
ondernemingsrecht, het arbeidsrecht, het strafrecht, het personen- en familierecht, het huurrecht en 
het bestuursrecht. Ik heb MKB bedrijven, semi overheidsinstellingen en particulieren bijgestaan, ook 
op basis van het systeem van gefinancierde rechtshulp. Sinds ruim 8 jaar ben ik ook 
echtscheidingsmediator. 

Ik heb door mijn werk veel ervaring met het omgaan met tegengestelde standpunten en daardoor 
geleerd dat het belangrijk is om oog en respect te hebben voor het standpunt van de ander, maar 
ook om een ander van een standpunt te overtuigen en ook dat het nodig kan zijn een ingenomen 
standpunt te herzien. 

Het gaat beter met Beverwijk, maar het kan nog veel beter, groener, fraaier, duurzamer, gezelliger, 
cultureler, oftewel Beverwijk kan nog meer vooruit. 

  



 
Maartje van Vliet 
 

 

  



 

 

Peter Weel 
In 2014 ben ik met voorkeursstemmen van vooral de inwoners van Wijk aan Zee gekozen in 
de raad van de gemeente Beverwijk. De afgelopen drie en een half jaar heb ik dat met veel 
plezier mogen doen. Omdat het voor mij de eerste keer was om raadslid te zijn heb ik veel 
geleerd en ben in de loop der tijd steeds effectiever geworden. Graag zet ik mij opnieuw een 
periode van vier jaar namens D66 in voor de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. Als 
meer ervaren raadslid kan ik een goede bijdrage leveren aan de ambities van D66 voor 
Beverwijk en Wijk aan Zee. 

 



 
Nick Wortel 
Ik  ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek. Iets minder dan twee jaar geleden ben ik lid 
geworden van d66 nadat ik met de fractie in Beverwijk in contact was gekomen. Het lijkt mij nu heel 
leuk om zelf ook een deel te nemen aan het democratische systeem. 


