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Hierbij ontvangt u de informatie over de kandidaten voor de gemeenteraad van Velsen, plaatsen 2 en 

verder. De lijsttrekker, Anette Baerveldt, 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 

  



 

 

 

Charles Zorgdrager 

Charles Zorgdrager wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 

Huishoudelijk Reglement) 

 

 

 

  



 

Els Zorgdrager 

Na twee jaar steunfractielid geweest te zijn vanaf 2006 ben ik in 2010 raadslid geworden en heb mijn 

baan als opbouwwerker in Velsen beëindigd i.v.m. belangenverstrengeling (gemeentelijke subsidie). 

In de periode 2006-2010 heb ik mij het werk als raadslid eigen gemaakt en me vooral sterk kunnen 

maken in de portefeuilles zorg en welzijn. In die periode ben ik ook gestart als sessievoorzitter en 

werd lid van de werkgroep Seaport, lid van de rekenkamer en lid van het John van Dijkfonds. In 2014 

zijn mijn taken naast het raadslidmaatschap uitgebreid. D66Velsen werd de grootste partij en onze 

fractie kon een aantal extra functies invullen. Ik werd vice fractievoorzitter, plaatsvervangend 

raadsvoorzitter, voorzitter van de agendacommissie, voorzitter van de werkgeverscommissie en 

daarnaast bleef ik ook sessie voorzitter. Al deze extra taken, waarvan een aantal zelf zeer intensief en 

zwaar belast, zorgde er wel voor dat ik mij minder kon concentreren en investeren op het inhoudelijk 

en maatschappelijk vlak. Afgelopen periode ben ik minder vaak op werkbezoeken geweest, maar heb 

niet de indruk dat ik onvoldoende op de hoogte ben van de maatschappelijke ontwikkelingen in 

Velsen en omgeving. Ik houd vooral voeling met de samenleving door de vele maatschappelijke 

rollen die ik heb als pleegouder, crisisopvang gezin, mantelzorger, oppas oma, vrijwilligerswerk op de 

basisscholen, vrijwilliger bij het Rode Kruis en leidster van een club. 

 

Nu staan we voor een nieuwe periode en heb ik een bewuste keuze gemaakt om me nog voor 4 jaar 

verkiesbaar te stellen. Afgelopen vier jaar heb ik heel veel geleerd door alle extra taken en ook mijn 

netwerk is afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid door de diverse maatschappelijke rollen die ik op 

me heb genomen en ik verwacht dat beiden me zullen helpen om komende vier jaar veel sterker op 

de inhoud te kunnen sturen. Ik wil me dan ook graag nog vier jaar inzetten om bij te dragen aan een 

gezond, leefbaar en veilig Velsen, want Velsen zit in mijn hart! Ik ben me er van bewust dat ik van 

mijn Velsense collega raadsleden het vertrouwen heb in mij als persoon en vakkundigheid. Hier ben 

ik trots op en wil dit graag nog vier jaar vasthouden! 

  



 

 

Rogier Cornelisse 

Begin dit jaar ben ik lid geworden van D66. Vanuit de overtuiging dat die partij zich in een 

versplinterend politiek landschap nog altijd het meest bekommert om de individuele vrijheid 

van mensen, met minstens even zoveel aandacht voor het sociale aspect.  

Ik heb het sterke gevoel dat ik daar - op gemeentepolitiek niveau - een bijdrage aan wil 

leveren en een rol in zou kunnen spelen. Om dat uit te dragen en een vorm te geven stel ik 

mij graag kandidaat voor het gemeenteraadslidmaatschap. Met een kanttekening: ik ben (op 

dit moment) wat huiverig om daadwerkelijk op een verkiesbare plaats te komen; voor nu 

ambieer ik dan ook eerder een rol achter de schermen.  

Voor- of achtergrond... het gaat er uiteindelijk om dat we met elkaar belangrijke dingen voor 

elkaar krijgen. Belangrijk om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst. Belangrijk om 

mensen in Velsen nu te laten weten en voelen dat de gemeente er voor ze is, dat er naar ze 

geluisterd wordt. En bovenal belangrijk om te laten zien, en te blijven laten zien dat 

verbondenheid - in welke vorm dan ook - de basis vormt voor een vrije, veilige en 

rechtvaardige samenleving. Onderwerpen en thema's die me daarbij aan het hart gaan zijn 

onderwijs, media, kunst en cultuur, natuur en milieu, ondernemen en innovatie en 

ruimtelijke ordening en mobiliteit. 

Rogier Cornelisse wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

 

  



 

Marc Hillebrink 

Als geboren en getogen Velsenaar ben ik al een jaar of twaalf politiek actief. ik wil 

daadwerkelijk iets doen aan lokale vraagstukken en niet vanaf de zijlijn toekijken. Ik werk als 

beleidsadviseur Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in een middelgrote gemeente 

en kan die kennis en ervaring prima inzetten. In D66 vind ik politiek optimisme, 

medemenselijkheid. Ik zie ruimte voor initiatief. De partij vertrouwt op de eigen kracht en er 

wordt in elkaar geïnvesteerd. Ik sta pal achter de D66-uitgangspunten: individuele 

keuzevrijheid en vrije ontplooiingsmogelijkheden. Ik heb mij de afgelopen raadsperiode 

ingezet om diversiteit en duurzaamheid op de agenda te krijgen. Gedreven en met 

enthousiasme. Ik pleitte voor versterking van preventie binnen zorg en welzijn en vroeg 

aandacht voor het stimuleren van burgerinitiatieven en het verstevigen van de koppeling 

onderwijs en arbeidsmarkt. Ik ben er trots op dat de raad mijn initiatieven over 

bedrijfsinvesteringszones en het dierenwelzijn heeft gehonoreerd. Dit is ook te danken aan 

mijn grote netwerk en betrokkenheid bij de inwoners.  

In de volgende raadsperiode wil ik me zichtbaar inzetten om de leefbaarheid in Velsen te 

vergroten. Met open vizier, vanuit een positief kritische houding en met oog voor kwetsbare 

groepen en voor initiatieven van inwoners. Ik blijf aandacht vragen voor diversiteit en een 

inclusieve samenleving: een omgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Dé basis 

immers voor het vergroten van de samenhang in buurt en wijk. Ik ga mij actief inzetten om 

de ambitie van Velsen een duurzame en klimaatneutrale gemeente te worden, te 

verwezenlijken. Ik steun ondernemersinitiatieven die gericht zijn op innovatie en 

maatschappelijk ondernemerschap. Meer ruimte, minder regeldruk dus! De basis van dit 

alles vormt een solide gemeentelijke begroting. De Velsense politiek blijft mij boeien. Ik wil 

mij namens D66Velsen de komende vier jaar opnieuw inzetten m de partij-idealen én die van 

mij te verwezenlijken. 

  



 

 

Wessel Koper 

Wessel Koper wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

  



 

 

Ewoud Kuin 

Het zien functioneren van de politieke raad, op zowel seaport TV als tijdens mijn stage in 

Brussel, heeft mij altijd uitermate geinteresseerd. Gezien de vele ontwikkelingen en 

verschuivingen in het huidige politieke landschap in Nederland, Europa en de wereld voel ik 

de behoefte om mij in te zetten voor de idealen en denkbeelden waar ik in geloof. Ik woon al 

mijn hele leven in gemeente Velsen, en heb er ook onlangs een huis gekocht, waardoor 

gemeentelijk politiek actief worden mij nu een mooie stap lijkt. Ik heb aangegeven om op 

een verkiesbare plek geplaatst te willen worden, maar ik heb hier geen haast mee, aangezien 

ik ook besef nog weinig ervaring te hebben. Ik ambieer dus niet meteen een hoge plek; 

ergens onderaan de verkiesbaren is voor mij op dit moment afdoende. Het lijkt het me wel 

heel interessant om alvast mee te lopen. 

  



 

 

Annelijn de Ligt-Vochteloo 

Via mijn werk kwam ik vorig jaar in contact met de landelijke werkgroep sport van D'66. Het 

viel me op dat er zeer goed werd geluisterd naar mensen uit de praktijk, onze suggesties 

werden meegenomen in het landelijke verkiezingsprogramma. Dat was een van de redenen 

om lid te worden van D'66. Ik vond het ook  mooi om te ervaren dat de landelijke en lokale 

politiek via thematische werkgroepen worden verbonden. Ik reken er dan ook op dat de 

landelijke speerpunten van D'66 op het gebied van onderwijs, sport en gezondheid goed 

worden vertaald naar het beleid van Velsen en de regio Ijmond. Dat is waar ik me hard voor 

wil maken: een gezonde generatie, met gelijke kansen voor iedereen. 

Annelijn de Ligt-Vochteloo wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 

Huishoudelijk Reglement) 

 

 

 

  



 

Teresa Marcos 

Gedurende bijna vier jaar ben ik naast vormgeefster en taallerares, gemeenteraadslid in de 

Gemeenteraad van Velsen. 

Als raadslid heb ik niet alleen binnen Velsen vele bijeenkomsten en vergaderingen bijgewoond, maar 

heb ik ook buiten Velsen congressen, symposia en andere bijeenkomsten bezocht, in eerste instantie 

om te leren. Met elkaar en van elkaar leer je uiteindelijk het meest! Achteraf heeft het ook onze 

veelzijdige gemeente onder de aandacht gebracht van politici buiten de gemeente, bijvoorbeeld door 

in discussie met verschillende mensen en partijen te gaan.  

Ik ben ook lid van het John van Dijk Fonds. Dit fonds wil de Velsense jongeren meegeven dat politiek 

een deel van het leven is. Ik vind het belangrijk dat jongeren bewust gemaakt worden van de 

mogelijkheden om hun stem te laten horen. 

Verder ben ik bestuurslid van de D66 thema-afdeling Cultuur en Media en aangesloten bij een aantal 

andere thema-afdelingen, waaronder Onderwijs. 

Cultuureducatie is met ondernemerschap, techniek en onderwijs van cruciaal belang voor onze 

gemeente. Cultuur biedt een uitlaatklep (bij kunstenaars en publiek) en motiveert tot vooruitgang. 

Het houdt onze maatschappij gezond.  

Ik wil mij richten op cultuur, onderwijs en verdere economische ontwikkeling in de komende periode, 

gesteund door uw vertrouwen. 

Van de vijf D66 richtingwijzers zijn Vertrouwen op eigen kracht van mensen en Denk en handel 

internationaal de punten die mij het meest aanspreken. Mijn inzicht, levenservaring en teamgeest 

zijn een goede aanvulling voor de D66Velsen fractie. 

Ik ben geen doorsnee politica: ik ben een idealiste met een realistische kijk op de wereld.  

Ik wil graag verder knokken en mij inspannen om net als de afgelopen jaren mooie dingen voor 

Velsen te bereiken, samen met de overige fractieleden en de partij. 

Ik ben klaar om een nieuwe termijn, als volksvertegenwoordiger, aan te gaan. 

  



 

 

Ber van Meegen 

Ber van Meegen wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

 

  



 

Pascal Peper 

 

 

Pascal Peper wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

  



 

 

Bas de Ruig 

Mijn naam is Bas de Ruig, 23 jaar en al mijn hele leven woonachtig in de gemeente Velsen. 

Als steunfractielid en lid van de permanente campagnecommissie zet ik mij sinds enige jaren 

in voor het D66-geluid in de gemeente Velsen (en de limondregio). Ais student Politicologie 

en D66-lid (sinds 2011) volg ik de (lokale) politieke ontwikkelingen al geruime tijd op de voet. 

Wat voor mij van meet af aan een belangrijke reden is geweest om D66-lid te worden, is dat 

D66 bij uitstek de partij is die uitgaat van de eigen kracht van mensen, zonder elkaar daarbij 

uit het oog te verliezen. Een partij die constructief meedenkt en er graag de schouders onder 

zet.  

Nu acht ik mijzelf klaar voor de volgende stap. Ik ben dan ook blij dat ik inmiddels ruim een 

jaar als steunfractielid mee mag doen op het politieke strijdtoneel in Velsen. Ik heb mij tot 

nu toe vooral beziggehouden met verkeersdossiers, maar ben daarnaast ook regelmatig 

betrokken geweest bij dossiers aangaande Ruimtelijke Ordening. Ik heb de fractie leren 

kennen als een groep van kritisch denkende, pragmatische en constructieve mensen. Een 

groep waarvan ik met veel plezier deel uitmaak.  

Ik schuw de discussie of het debat niet en ik beleef er plezier aan om bij de onderwerpen die 

ik krijg toebedeeld vol overgave het naadje van de kous te weten te komen. Alles om zo 

uiteindelijk met elkaar tot een mooie, prettige en leefbare gemeente te komen, waarin 

inwoners kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Want daar draait het uiteindelijk 

om. 

  



 

 

 

Hans Schut 

Na 3x kandidaat voor de gemeenteraad geweest te zijn en net niet gekozen, kies ik nu voor 

een onverkiesbare plaats. Mocht ik toch gekozen worden, dan zal ik zeker mijn 

verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. 

Hans Schut wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

 

 

  



 

Sander Smeets 

Ik ben 26 jaar en woon met mijn vriendin en dochter van acht maanden in Santpoort-Noord. 

Vanaf mijn achttiende ben ik met veel plezier actief voor D66Velsen, eerst vier jaar als 

steunfractielid en de afgelopen vier jaar als gemeenteraadslid.  

De afgelopen raadsperiode heb ik de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, 

Jeugd, Onderwijs en Sport beheert. Daarnaast ben ik lid van de rekenkamer en voorzitter van 

het John van Dijk Fonds, een commissie om jongeren te betrekken bij de politiek. Daarvoor 

hebben wij bijvoorbeeld dit jaar een prijsvraag voor het beste idee voor Velsen namens 

jongeren. Het geeft mij veel energie om jongeren te betrekken bij de politiek. Dit is een 

groep die vaak weinig interesse voor de politiek heeft, maar wel veel ideeën. Het is daarom 

erg leuk om te laten zien dat politiek meer is dan vergaderen, maar dat zelfs ideeën 

proberen te realiseren gewoon politiek is!  

Binnen de Ruimtelijke Ordening zet ik mij in voor behoud van groen, soepele regels en het 

principe "ja, mits". Dit betekent dat de gemeente geen struikelblok is voor mooie plannen, 

maar een partner in het kunnen realiseren van deze plannen. De komende vier jaar wil ik mij 

dan ook inzetten voor het verder versoepelen en versimpelen van de regels, waarbij de 

gemeente nog meer een partner wordt.  

Voor mij is D66 de partij die wil dat er voor iedereen gelijke kansen zijn en dat iedereen mee 

kan doen in de samenleving. Aangezien we niet allemaal geboren worden met dezelfde 

kansen, moet je soms mensen een duwtje in de rug geven. Met name preventie is daarbij 

belangrijk, bedenk alleen al wat voor verschil het maakt als een jongere door goede 

begeleiding uiteindelijk gewoon een baan krijgt, in plaats van het verkeerde pad kiest. Ik wil 

er daarom graag namens D66 aan blijven werken dat Velsen een plek is waar je jezelf kan 

zijn en het meeste uit jezelf kan halen. 

  



 

Herman Stoop 

Herman Stoop wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

  



 

Machteld Tissing 

Machteld Tissing wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

  



 

Boris Uiterdijk 

Ik ben gaarne bereid om op de lijst van D66Velsen te staan om zo een mooie lijst te vullen. Ik 

ga niet voor de hoogste plaatsen. Wel voor ééntje in het rechter rijtje. 

Boris Uiterdijk wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

 

 

  



 

Arjen Uytendaal 

Na 8 jaar raadslid in Velsen te zijn geweest heb ik mij voor de periode 2014-2018 op een niet 

verkiesbare plek laten zetten. Het raadslidmaatschap met mijn drukke werkzaamheden lieten zich 

niet goed combineren.  

En dat is nog steeds zo en zal ook zo in de komende raadsperiode zijn. 

Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat als je op de lijst wilt staan je er ook voor moet gaan indien 

nodig en gevraagd.   

Ik ambieer geen plek in de nieuwe fractie maar steun de fractie graag door bv eerste reserve te staan. 

Mocht in de nieuwe periode nodig zin dat, voor wat dan reden ook, er een beroep gedaan moet 

worden op de reserve mensen op de lijst dan is dat in de wetenschap dat er ervaring eventueel 

beschikbaar is.  

Zoals eerder al aangeven loopt mijn zelf gekozen termijn als voorzitter van de IJmond na de komende 

verkiezingen af. 

Arjen Uytendaal wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 Huishoudelijk 

Reglement) 

  



 

 

Robbert Wagensveld 

- 

Robbert Wagensveld wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 

Huishoudelijk Reglement) 

  



 

 

Michel Witteman 

Michel Witteman wil op een niet verkiesbare plaats geplaatst worden (Art. 6.18 

Huishoudelijk Reglement) 

 

  



 

Henk Wijkhuisen 

Ik ben al vanaf mijn middelbare schooltijd een D’66. Sociaal-liberaal in hart en nieren. Europeaan, die 

o.a. accenten legt op het verbeteren van de democratie, besturen op inhoud, voorrang voor 

onderwijs, optimale aandacht voor groen en milieu en uitgaan van de kracht van mensen. 

Politiek bedrijven is voor mij een missie en een passie. Politiek vind ik zo leuk dat ik zelfs politieke 

wetenschappen heb gestudeerd in Leiden. Maar voor deze academische vorming heb ik 12 jaar in het 

hart van de samenleving gestaan als verpleegkundige, onder meer in de psychiatrie en 

ambulancehulpverlening. 

En niet onbelangrijk, vader van twee kinderen, dus ook voor hen probeer ik de toekomst weer een 

beetje beter te maken. 

Sinds 2006 ben ik met veel plezier fractievoorzitter. Met een samenbindende en relaxte 

leiderschapsstijl waarin stabiliteit en teamplay voorop staat met zoveel mogelijk ruimte voor de 

fractieleden op hun dossiers en portefeuille. En daarnaast een onvoorwaardelijke steun voor onze 

voortreffelijke wethouder om de D66 belangen in het college te dienen. D66V is een fractie met 

inhoud, gezag en stabiliteit.  

Vanaf 2006 zijn we elke keer groter geworden en met de verkiezingen in 2014 zelfs de grootste partij 

geworden in de gemeenteraad van Velsen. Ik ben er trots op om vanuit mijn fractievoorzitterschap 

daar aan te hebben bijdragen. 

Meedoen in een coalitie betekent compromissen sluiten. En met vijf partijen in een college ben ik het 

ene moment een oliemannetje, dan weer diplomaat en een ander moment de  onwrikbare 

onderhandelaar. Het doel is uiteindelijk om het collegeprogramma dat we met elkaar hebben 

afgesproken én de D66 punten daarin tot uitvoering te brengen.  

We hebben als D66V veel bereikt. Onze moties en amendementen worden vrijwel altijd gesteund en 

zowel de fractie als onze wethouder heeft een positief profiel in de raad en in de samenleving. 

Graag zou ik wederom van de leden een mandaat krijgen om verder te gaan als lid van de 

gemeenteraad en door te gaan met de succesformule die fractie Democraten66Velsen heet. 

 


