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Hierbij ontvangt u de informatie over de kandidaten voor de gemeenteraad van Heemskerk, 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, 27 augustus 2017  



 

Ina Beentjes-Koomen 
Uitsluitend als steunlid op de lijst, dus lijstduwer. 

Ina Beentjes-Koomen wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 
Huishoudelijk Reglement) 

 

  



 
Piet Burgering 
De politiek in Heemskerk heeft een opfrisbeurt nodig. De afgelopen jaren heeft de fractie 
hier al stevig op ingezet, maar er moet nog heel veel gebeuren. In de raad en de commissie 
heb ik de afgelopen jaren steeds duidelijk het D66 geluld laten horen als het gaat over 
onderwerpen als regionale samenwerking, cultuur en algemeen bestuur. Daar ben ik nog 
lang niet klaar mee. Ik ga met veel plezier en inzet nog 4 jaar door.  

In Heemskerk moeten we met een open blik kijken naar de regionale samenwerking. Het 
(politieke) hek rond Heemskerk moet weg. We maken al lang deel uit van de IJmond en we 
moeten die banden wat mij betreft versterken; een gemeente IJmond is wat mij betreft een 
mooi doel.  

De culturele infrastructuur in Heemskerk (en de rest van de IJmond) is zwak. We kunnen die 
alleen versterken door over de eigen gemeente schaduw heen te stappen. Ik wil me met D66 
inzetten voor het versterken van een IJmondiale culturele visie (met gezamenlijke 
infrastructuur en financiering). Alleen op die manier kunnen we zorgen dat er positief 
cultureel klimaat in Heemskerk en de IJmond komt.  

Het klinkt raar, maar na meer dan 15 jaar mag de dualisering nu ook wel eens in Heemskerk 
'doorbreken'. De raad moet zich sterker maken in haar eigen rol. Als raadslid moet je een 
rechte rug durven hebben, die heb ik gelukkig.  

De afgelopen periode was de D66 fractie de beste en leukste fractie in de raad van 
Heemskerk, daar wil ik heel graag nog 4 jaar aan meedoen. 

  



 
Barry Hoope 
Ik wil mij kandidaat stellen op een niet verkiesbare plaats om de komende 4 jaar ervaring op 
te gaan doen in de gemeente politiek en mij na de 4 jaar eventueel op een verkiesbare plaats 
mee te doen. Ik heb wel enige ervaring door mijn OR werkzaamheden bij de VRK. Tevens zit 
ik nu 20 jaar bij de vrijwillige brandweer en zou, na dat ik de 25 jaar heb volgemaakt, mij 
willen inzetten voor een nieuwe uitdaging. 

 

Barry Hoope wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 
Reglement) 

  



 

Jordy Kruse 
Mijn naam is Jordy Kruse en via deze weg wil ik mijn kandidaatstelling voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor D66 Heemskerk toelichten.  

 

Veel mensen zullen mij nog niet kennen. Hoewel ik de politiek al jaren met grote interesse volg, ben 
ik pas sinds kort (actief) lid van D66. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruikmaken om mijzelf aan 
jullie voor te stellen.  

Ik ben Jordy Kruse, 22 jaar oud en woonachtig in Heemskerk. Op dit moment werk ik als journalist 
voor NU.nl en eerder werkte ik als freelancer voor verschillende media (waaronder dagblad Metro). 
In september begin ik aan de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hiervoor heb ik een lange weg afgelegd en ik zal jullie de details besparen, maar via het VMBO ben ik 
na twee opleidingen op MBO-niveau vorig jaar op de Hogeschool van Amsterdam beland bij de 
studie Communicatie. Na het behalen van mijn propedeuse begin ik in september dus aan een 
universitaire studie. Politiek, journalistiek, onderwijs, media en communicatie zijn mijn grootste 
interesses.  

Vorig jaar ben ik erachter gekomen dat de lokale politie ook heel leuk, interessant en belangrijk kan 
zijn. Zeker nu steeds meer overheidstaken worden overgeheveld naar de gemeente. Besluiten van de 
raad krijgen daardoor steeds meer invloed op het leven van burgers. Ik heb me dan ook aangesloten 
bij D66 Heemskerk en hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de campagne voor de volgende 
verkiezingen.  

Natuurlijk kan ik ook zonder politieke functie mijn bijdrage leveren, maar aan de zijlijn staan zit niet 
in me. Ik wil écht meedoen. Omdat ik meer wil leren over politiek, mij ontzettend kan opwinden over 
bepaalde zaken en vind dat de Heemskerks raad wel wat jong elan kan gebruiken.  

Ik hoop de ijzersterke fractie in Heemskerk nog sterker te kunnen maken met mijn frisse blik. Het 
liefst als raadslid, maar als dat niet lukt als fractieondersteuner in een commissie. Voor een 
progressief beleid in de gemeente waarin ik geboren en getogen ben! 

Meer weten over mij of zin in een praatje? Ik ben te bereiken via jordykruse1@gmail.com. 

  



 

René van der Linden 
René van der Linden heeft zich op 21 september teruggetrokken in verband met onverenigbaarheid 
van het raadswerk met een zeer recent nieuw aanvaarde betrekking. Het was het niet meer mogelijk 
om de terugtrekking in het e-voting systeem aan te passen. Bij de uitslagbepaling wordt René buiten 
beschouwing gelaten. (Art. 6.10, lid 9, Huishoudelijk reglement) 

Verkiezingscommissie D66 IJmond, 22 september 2017 

  



 
Richard Mostert 
Er ontstaat een mooie lijst, ruim genoeg om de 4 huidige plekken te vullen. We hopen er allemaal op 
dat we heel succesvol zijn in de verkiezingen en bovendien het is nooit 100% zeker dat iedereen zijn 
termijn van vier jaar kan afmaken. Daarom stel ik mij kandidaat op een niet-verkiesbare plek. Ik heb 
de intentie secretaris te blijven, maar ik wil zeker niet dat de lijst “droog” komt te staan. Als het nodig 
is, dan ben ik er. 

Richard Mostert wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 
Reglement) 

 
- 

 

  



 
Robbert Nijboer 
Tot tweemaal toe kozen de Heemskerkse leden van D66 mij tot lijsttrekker, en beide keren 
koos de fractie mij vervolgens tot fractievoorzitter. Een grote eer. Een derde 
lijsttrekkerschap ambieer ik niet. Het is tijd voor een fris nieuw geluid tijdens de 
verkiezingscampagne, en ik ben er van overtuigd dat op dit moment Marieke van Dijk dat 
veel beter kan verwoorden dan ik dat zou kunnen.  

Maar dat betekent niet dat ik de gemeenteraad vaarwel wil zeggen. De afgelopen jaren heb 
ik me met veel plezier ingezet als raadslid. Deels politiek zichtbaar, met voorstellen en 
bijdrages die ook in Heemskerk het broodnodige D66-geluid laten klinken; deels ook achter 
de schermen, in pogingen om de huidige coalitie werkbaar en effectief te houden. Zeker dat 
laatste is niet altijd even inspirerend, maar nodig is het wel...  

Maar D66 is nog niet klaar. We hebben veel bereikt, maar er kan nog zoveel beter. In 
Heemskerk, maar zeker ook in de lJmond — want wie beweert dat Heemskerk het wel alleen 
kan redden, leeft in een fantasiewereld. D66 is dan ook hard nodig in Heemskerk. In het 
College, maar zeker ook met een grote fractie in de gemeenteraad. Ik ben er van overtuigd 
dat ik, na acht jaar raadservaring ouder en (misschien?) wijzer geworden, in die fractie van 
betekenis kan zijn. Daarom stel ik mij, met hart en ziel, nog een derde maal kandidaat voor 
het raadslidmaatschap.  

Ik hoop op jullie steun! 

  



 

 
Mark Wouters 
Mijn naam is Mark Wouters, 34 jaar en geboren en getogen te Heemskerk. Ik heb mij de 
afgelopen 4 jaar ingezet voor D66 Heemskerk op het gebied van Financiën, Fysiek 
domein en Economische zaken, maar ook op het gebied van milieu heb ik de afgelopen 
periode druk aan de weg getimmerd. Als lid van de rekenkamercommisie heb ik 
bovendien kritisch meegekeken met het schrijven van rapporten over oa overhead, 
verbonden partijen en het sociale domein. Ik wil graag door bij D66 Heemskerk om de 
koers die onze fractie de afgelopen termijn heeft ingezet te vervolgen. Op alle 
voornoemde beleidsgebieden zijn nog vele slagen te maken, ook IJmondiaal gezien. Ik 
wil me hiervoor de komende 4 jaar blijven inzetten en stel me dan ook verkiesbaar voor 
de GR op een verkiesbare plek! Ik reken hierbij op uw stem zodat ik mij kan blijven 
inzetten voor een mooi Heemskerk!   



 
Kirsten van der Plas 
Naar aanleiding van de verkiezingen in maart 2017 ben ik mij steeds meer gaan interesseren 
+ verdiepen in politieke vraagstukken. lk heb destijds na het sluiten van de stembussen de 
stemmen geteld voor de gemeente Haarlemmermeer. Hierdoor heb ik onder andere 
duidelijk gemerkt dat er veel verdeeldheid heerst onder de burgers. Door mijn 
kandidaatstelling als gemeenteraadslid zou ik graag vanuit het gedachtegoed van D66 mijn 
steentje bij willen dragen aan de samenleving.  

Kirsten van der Plas wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 
Huishoudelijk Reglement)  

 


