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Referendum kandidatenlijst GroenLinks Nijmegen – breng je stem uit!

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waaraan we net als vorige keren weer met

een keigoede lijst met kandidaten willen meedoen. Voor het vaststellen van die kandidatenlijst

organiseren we een digitaal referendum, waarbij de stemgerechtigde leden van GroenLinks

Nijmegen vanaf 23 oktober de volgorde op de lijst kunnen bepalen. Daarvoor ontvangen de

leden komende week een link en stemcode. Breng daarna vooral je stem uit bij het referen-

dum!

Advies kandidatencommissie

Eind vorig jaar heeft de algemene ledenvergadering een kandidatencommissie ingesteld met

de opdracht een conceptlijst op te stellen. De commissie heeft vervolgens gesprekken 

gevoerd met de kandidaten die zich hebben aangemeld en heeft nu een advies uitgebracht

over de lijst, rekening houdend met de uitgangspunten uit de opdracht van de leden -

vergadering.

In dit document vind je de conceptkandidatenlijst zoals de kandidatencommissie die heeft 

opgesteld en per kandidaat het advies van de commissie. Elke kandidaat vertelt daarnaast iets

over zichzelf.  

Digitaal referendum

Voor de vaststelling van de lijst wordt een digitaal referendum gehouden waaraan alle stem-

gerechtigde Nijmeegse leden van GroenLinks kunnen meedoen. Want uiteindelijk bepalen de

leden de volgorde van de lijst. Dat referendum start op zaterdag 23 oktober om 17:00 uur.

Ongeveer een dag daarvoor ontvang je een mail met een link naar het referendum en een

persoonlijke stemcode die je moet gebruiken om

mee te kunnen doen.

Je kunt je stem gedurende drie weken uitbrengen

voor de plaatsen 2 t/m 20 op de kandidatenlijst. De

lijsttrekker, Quirijn Lokker, is in juli al door de leden

gekozen. De nummers 2 t/m 20 zijn de direct in de

gemeenteraad verkiesbare kandidaten en de moge-

lijke opvolgers. De rest van de lijst, vanaf plek 21

t/m 50, wordt aangevuld door de kandidatencom-

missie. 

Er doen in totaal 20 kandidaten mee aan het refe-

rendum. Er doet één kandidaat mee die niet door

de kandidatencommissie bij de eerste 20 is ge-

plaatst. Bij het invullen van het referendum kun je

maximaal 19 kandidaten aanwijzen, in de volgorde

zoals ze volgens jou op de kandidatenlijst zouden

moeten staan. Je mag ook op mínder kandidaten

stemmen, of het advies van de kandidatencommis-

sie in één keer helemaal overnemen.  
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Presentatie kandidaten 

Grote kans dat je niet álle kandidaten kent, of dat je een prangende vraag aan een van hen

hebt. Of dat je wilt weten waarom de kandidatencommissie bepaalde keuzes heeft gemaakt.

Daarom kunnen de kandidaten die meedoen aan het referendum zich presenteren tijdens de

algemene ledenvergadering op zaterdag 23 oktober in de Thiemeloods. Dat gebeurt aan -

sluitend op de stemming over de amendementen voor het verkiezingsprogramma. De kan -

didatencommissie zal een toelichting geven en de kandidaten die aanwezig zijn, zullen

allemaal kort iets over zichzelf vertellen. Er is ruimte voor een enkele vraag aan elke kandi-

daat, maar na afloop van de presentatie is er de mogelijkheid om verder door te praten.

Belangrijkste data

Nog even de belangrijkste data op rij:
• Vrijdag 22 oktober: je ontvangt een mail met een link naar het referendum en je persoon-

lijke stemcode voor het referendum.
• Zaterdag 23 oktober: Presentatie van de kandidaten tijdens de algemene ledenvergadering

en start referendum om 17:00 uur.

• Zaterdag 13 november: Sluiting referendum om 23:59 uur.
• Donderdag 18 november: Algemene ledenvergadering waarop de lijst definitief wordt vast-

gesteld.

Doe mee en stem bij het referendum

GroenLinks vormt in de Nijmeegse gemeenteraad op dit moment de grootste fractie met 11

van de 39 zetels. Daarnaast zijn er twee GroenLinkse wethouders. Natuurlijk willen we ook 

komende raadsperiode weer een actieve en deskundige fractie hebben die een goed team

vormt en die er voor kan zorgen dan Nijmegen nog socialer, groener en inclusiever wordt.

Daarvoor hebben we om te beginnen een overtuigende kandidatenlijst nodig, en daar kun jij

aan bijdragen door je stem uit te brengen bij het referendum!

Namens het Bestuur van GroenLinks Nijmegen,

Ton Hirdes, voorzitter
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Toelichting kandidatencommissie

Aan de leden van GroenLinks, beste mensen,

Dit jaar hadden we maar liefst 31 aanmeldingen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een

hoog aantal waar we trots op mogen zijn als GroenLinks. We hebben dan ook veel nieuwe

mensen mogen ontmoeten in de gesprekken, zeer gemotiveerd en bevlogen, betrokken bij

Nijmegen en geïnspireerd door de kernwaarden en het gedachtengoed van GroenLinks. 

Uiteindelijk hebben vier mensen zich teruggetrokken, om diverse hun moverende redenen.

We hadden een opdracht meegekregen van de ALV: de lijst moet voldoende divers zijn, plaats

bieden aan ervaring maar ook voor vernieuwing, groen en rood moesten beide in balans 

vertegenwoordigd zijn. Die opdracht viel niet mee, want de aanmeldingen bevatten slechts

30% vrouwen, een groot deel van de zittende fractie wilde graag verder, en er bleek een over-

daad aan mensen met een rood profiel. De uitkomst van onze puzzel ligt nu voor jullie. Er

komt nog een uitgebreide evaluatie en dan kunnen we wat uitgebreider ingaan op onze 

dillema’s en keuzes die we hebben gemaakt.

We weten natuurlijk niet hoeveel zetels we zullen krijgen bij de volgende verkiezingen. Maar

er is een kans dat het er minder zullen zijn dan de huidige elf. Dat betekent dat het nog 

belangrijker is een sterk team te hebben, en wij denken dat we dat ook gevonden hebben in

de lijst die voorligt. Bij de keuze van de top tien hebben we dus nadrukkelijk gekeken naar de

kwaliteiten van ieder individueel en naar de samenstelling van het team, en we denken dat er

een heel sterk, enthousiast en bevlogen team klaar staat! En er staan ook veelbelovende

nieuwkomers te trappelen om mee te gaan doen. De gesprekken hebben veel energie naar

boven gebracht en we hopen dat diezelfde energie de komende maanden in de campagne

voelbaar zal blijven en de aansluitende vier jaar in de gemeenteraad.

Voor de afdeling willen we graag nog het volgende meegeven: laat de mensen die wat lager

zijn uitgekomen niet ontglippen de komende tijd. Daar zit veel talent tussen, bevlogenheid,

energie om actief te worden of blijven. Laten we met elkaar die mensen betrekken bij ons 

politieke handwerk en hen daarin zoveel mogelijk een rol geven. Zij vormen de kweek vijver

voor over vier jaar. 

Wij wensen jullie veel wijsheid voor het referendum.

Namens de kandidatencommissie,

Lenie Scholten, voorzitter
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Nummers 2-20 en ongeplaatsten

Hieronder de kandidaten 2 t/m 20. Op de volgende pagina’s lees je bij alle kandidaten een 

toelichting van de kandidatencommissie en hun eigen motivatie.

April Ranshuijsen

Marieke Smit

Abdulahi Hussen

Volkert Vintges

Joep Bos-Coenraad

Diede Beumer

Ayse Terzi

Sander van der Goes

Jouke Osinga

Jasmijn Kraaijeveld

Miranda Florussen

Maarten van den Heuvel

Joop Lammerts

Louisa Tumiwa

Carlito de Zeeuw

Kevin van der Vliet

Jet van Haitsma

Thijs Jacobs

Skip Bentum

Ongeplaatste kandidaten:

Dennis Braam

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

•
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De kandidatencommissie over April

April, 44 jaar, is een ervaren en gedreven politica die in de afgelopen

raadsperiode haar functie als fractievoorzitter met toewijding vorm

heeft gegeven. Zij kwam net één stem tekort om opnieuw lijsttrekker te

worden. Ze ziet een mooie uitdaging in de ruimte die ze daardoor krijgt voor het raads-

werk. Daar waar ze als fractievoorzitter kennis moest hebben van alle dossiers, wil zij zich

nu meer gaan verbreden in de diepte. April wil altijd leren, zij is authentiek en een goede

en overtuigende spreker. Zij is een bevlogen vertegenwoordiger van inwoners met fysieke

beperkingen.

Op tactisch en strategisch niveau kan zij verbindingen zoeken en onderhandelen. Met haar

coachende stijl kan en wil ze nieuwe raadsleden en politieke talenten graag verder helpen.

Het is voor haar ook vanzelfsprekend om zelf een sparringpartner te zoeken wanneer ze

dat nodig heeft. De kandidatencommissie zet April op plek 2.

Luisteren en in gesprek gaan

Nog te vaak zie ik dat mensen met een financiële, psychische, verstandelijke of fysieke uit-

daging elke dag moeten knokken om erbij te horen. Dat moet en kan anders. En dat weet

ik uit eigen ervaring. Het vraagt anders denken, kijken en doen. Daarom luister ik naar de

mensen om wie het gaat en vind ik het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Want 

alleen dan weet ik wat er leeft en wat de beste oplossingen zijn. Dan kunnen we samen

onze dienstverlening en de openbare ruimte zo inrichten dat iedereen gelijkwaardig mee

kan doen.

www.aprilranshuijsen.nl

2. April Ranshuijsen

De kandidatencommissie over Marieke

Marieke, 36 jaar, is een inspirerend raadslid dat vanuit haar geënga-

geerdheid en contacten in de stad ideeën ontwikkelt en uitvoert. Zij is

sterk gemotiveerd om een stem te geven aan inwoners die zichzelf min-

der goed kunnen laten horen en heeft de netwerken om dat te realiseren. Daarbij schuwt

ze het niet om lastige thema’s op te pakken zoals bijvoorbeeld het woonwagenbeleid. 

Marieke is goed in het politieke handwerk, zij werkt constructief samen op basis van argu-

menten, is een verbinder en een doorzetter met een ‘niet lullen maar poetsen'-mentaliteit.

Zij legt gemakkelijk contact en zoekt inwonersgroepen bewust op. Door een goede voor -

bereiding verzorgt zij goed uitvoerbare en gedragen initiatieven. Hierdoor heeft zij zich 

afgelopen raadperiode laten zien als een sterk raadslid met grote en diverse dossiers

waarop ze succes heeft behaald. De kandidatencommissie zet Marieke op plek 3.

3. Marieke Smit

www.aprilranshuijsen.nl
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Wonen en leven zoals bij jou past! 

Dat is mijn motto als raadslid en ik ben hier nog niet klaar mee. Juist nu moeten we funda-

mentele keuzes maken voor de toekomst en bouwen aan bruisende wijken en betaalbare,

duurzame woningen. Of dit nu een vinexwijk, woongroep of woonwagen is. 

Dit betekent voor mij ook met een gezonde dosis activisme blijven strijden voor een 

progressieve stad waar iedereen zichzelf mag zijn, met goede opvang van vluchtelingen,

gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en een gezond drugsbeleid. Mijn politieke

ervaring en diverse netwerk zet ik doeltreffend in om deze idealen nog verder te bereiken.

De kandidatencommissie over Abdulahi

Abdulahi, 33 jaar, is een sterke, veelbelovende kandidaat die een brug-

functie kan vervullen naar wat hij noemt ‘de parallelle maatschappij’:

mensen die niet mee kunnen komen. Hij heeft veel aandacht voor waar-

den als rechtvaardigheid, eerlijk delen en kansengelijkheid maar ook voor hoe je daar in

de praktijk vorm aan kan geven.

Hij heeft vanuit zijn achtergrond erg moeten zoeken naar wie hij is en wil zijn. Vanuit die

zoektocht weet hij wat hij te bieden heeft en dat hij een voorbeeldfunctie heeft voor 

anderen. Hij weet contact te leggen met burgers en positieve energie aan te boren door

zijn rustige en overtuigende houding. Verder heeft hij een specifiek netwerk door jaren-

lang vrijwillig mensen bij te staan bij asielzaken. Abdulahi is actief geweest bij de

programma commissie van GroenLinks Nijmegen en heeft meegeschreven aan thema’s

rondom wonen, zorg en welzijn. Hij heeft relevante werkervaring opgedaan bij de Provin-

cie en het ministerie van SZW. De kandidatencommissie zet Abdulahi op plek 4.

Volwaardig meedoen in onze samenleving

Mijn naam is Abdulahi Hussen, geboren in Mogadishu, getogen in Ravenstein en gevormd

in Nijmegen. Begin jaren '90 kwam ik samen met mijn moeder en mijn broertje naar 

Neder land, mijn vader was er al. Ervoor zorgen dat iedere mens de mogelijkheid heeft om

op een volwaardige manier mee te doen in onze samenleving, is mijn motivatie om de 

politiek in te gaan. Ik heb zelf mogen ervaren dat dit met de juiste hulp ook kan! Ik wil 

streven naar een samenleving waarin we zoeken naar wat ons bindt en naar de overeen-

komsten, in plaats van wat ons scheidt en wat de verschillen zijn. Ik wil graag iets beteke-

nen voor Nijmegen. Met name voor diegenen die het niet zo gemakkelijk hebben. Voor

meer positieve betrokkenheid in buurten en wijken. Voor een Nijmegen dat sociaal, groen,

gezond, divers is, met vrijheid voor ieder.

4. Abdulahi Hussen
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De kandidatencommissie over Volkert

Volkert, 69 jaar, is een zichtbaar en bevlogen raadslid dat op veel groene

dossiers indrukwekkende successen heeft behaald. Hij heeft veel kennis

en ervaring op thema’s rondom groen en de energietransitie en beschikt

over een groot netwerk dat hij goed weet in te zetten. Volkert is een overtuigende spreker,

en heeft als vice-fractievoorzitter een waardevolle bijdrage geleverd aan de fractie.

Door nog een aantal jaren mee te draaien als raadslid wil hij de continuïteit van kennis en

inzet op het gebied van de groene thema’s en de energietransitie borgen. Dit wil hij doen

door zijn kennis over te dragen en door nieuwe raadsleden te coachen. 

Hij put uit zijn kennis en ervaring, onder andere opgedaan in zijn functie als directeur van

de federatie Natuur en Milieu Gelderland en zijn deelname aan lokale initiatieven (zie Wiek

II) en buurtcoöperatie. De kandidatencommissie zet Volkert op plek 5.

Volkert Vintges op vijf!

Als nestor met veel groene kennis en ervaring, waarvan vier jaar in de raad en veertig jaar

in de milieubeweging, wil ik me nog een tijd inzetten voor een duurzamere en eerlijkere

wereld. Als deskundige op het gebied van natuur (co-auteur van het boek Milieu van de

Natuur) en energietransitie (o.a. meegeschreven aan het Klimaatakkoord) heb ik het

GroenLinks verkiezingsprogramma mee vormgegeven. 

Beleid maak je samen. Daarom hecht ik grote waarde aan het betrekken van leden en niet-

leden bij het vormgeven van gemeentelijk beleid. Zo heb ik samen met GroenLinks-

projectgroepen de initiatiefraadsvoorstellen Bomen en Stadslandbouw ingediend. 

Filmpje: Zet duurzame Volkert op vijf!

5. Volkert Vintges

De kandidatencommissie over Joep

Joep, 39 jaar, is een zichtbaar raadslid op groene issues en specialist op

het gebied van de energietransitie. Hij heeft in de afgelopen raads -

periode een grote inbreng gehad met betrekking tot het thema digitali-

sering van de maatschappij en hoe de politiek zich daartoe moet verhouden. Hier wil hij

zich ook in de komende raadsperiode sterk voor maken. Verder wil hij zich ook gaan inzet-

ten voor biodiversiteit en dierenwelzijn.

Met zijn enthousiasme en grote inzet voor de partij, maar ook zijn vasthoudendheid en

concrete en direct tastbare acties, levert hij een waardevolle bijdrage aan de fractie. De

kandidatencommissie zet Joep op plek 6.

6. Joep Bos-Coenraad

https://youtu.be/K-_tlLpfNCM
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Veelzijdige Bèta

Met mij kiest GroenLinks voor een doorgewinterde natuurwetenschapper, thuis op de

harde groene dossiers zoals de energietransitie, duurzame economie en luchtkwaliteit. 

Maar ik strijd ook actief voor eerlijke en duurzame techniek. Onderwerpen die veel politie-

ker zijn dan vaak wordt gedacht. En de overheid? Die kan me niet toegankelijk en open 

genoeg zijn.

Waar het kan maak ik het concreet: méér watertappunten en mínder bladblazers. En ik

voer graag actie met onze afdeling.

Kies voor een betrouwbare verbinder tussen fractie, afdeling, maatschappelijke partners

en onze politieke concullega’s. Maar ook voor een energieke veelzijdige bèta met humor.

De kandidatencommissie over Diede

Diede, 27 jaar, is een enthousiaste vrouw die zich als fractievolger goed

heeft voorbereid op het raadswerk. Ze is toegankelijk en bereikbaar

voor de burger en kan zich door haar achtergrond en brede interesses

rode en groene dossiers eigen maken. Als activistische jongere, wil zij met een jonge frisse

blik met nieuwe ideeën, zich middels de lokale politiek inzetten voor de stad. Zij heeft een

rustige maar enthousiaste uitstraling.

Door haar werk bij de gemeente Arnhem neemt zij kennis mee over beleid op klimaat-

adaptatie, laaggeletterdheid en cultuur. De kandidatencommissie zet Diede op plek 7.

Strijden voor een Nijmegen waar we trots op kunnen zijn

Nijmegen is een prachtige stad waar veel goed gaat, maar waar we ook nog veel te doen

hebben om de groeiende ongelijkheid aan te pakken en rechtvaardig onze klimaatdoelen

te bereiken. Onze toekomst hangt hier van af! 

Als fractievolger zet ik me in om relevante kwesties aan te pakken, waaronder actie tegen

menstruatiearmoede. Ik wil me graag vol passie blijven inzetten om een duurzame, eer-

lijke en inclusieve toekomst te verzekeren voor iedereen in onze mooie stad. Waar we 

streven naar groene én sociale oplossingen. Ik wil strijden voor een Nijmegen waar we

trots op kunnen zijn, van iedereen en voor iedereen!

7. Diede Beumer
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De kandidatencommissie over Ayse

Ayse, 34 jaar, wil de kansenongelijkheid aanpakken; het schaadt mensen

en hun gezondheid. Zij ziet het onderwijs als een middel om kansen -

ongelijkheid te bestrijden. Met haar Turkse achtergrond, haar kennis als

senior onderzoeker (gedrags-)economie en haar bekendheid met de problemen van 

sociaal achtergestelden, kan zij een goede bijdrage leveren aan het werk van de raads -

fractie. Ook haar inzicht in financiën en begrotingen is een pre.

Zij is analytisch sterk, bevlogen, heeft een constructieve houding, brengt kennis via haar

specialisme mee en kan haar idealen vertalen naar praktische maatregelen (hoe investeer

je praktisch gezien in kansengelijkheid). Verder is zij een loyale en harde werker die zich

voor 100 % inzet voor de dingen waar ze mee bezig is. De kandidatencommissie zet Ayse

op plek 8.

Verbonden stad

Als raadslid wil ik mij graag inzetten voor een verbonden stad in de breedste zin van het

woord. Een sociaaleconomische: waar mensen grip op hun leven hebben en hier gelijke

kansen voor krijgen. Een sociaal-culturele: waar diversiteit de trots van de stad is en 

mensen naar elkaar omkijken. Een ecologische: waar de mens niet los staat van de natuur.

Ik geloof dat dit de kracht van deze stad kan worden, zodat burgers en bedrijven meer

perspectief hebben en kunnen investeren in hun toekomst.

8. Ayse Terzi

De kandidatencommissie over Sander

Sander is met zijn 23 jaar al goed thuis in de bestuurlijke en politieke

wereld. Hij heeft middels zijn opleiding politicologie, maar ook via zijn

inzet als politiek secretaris en vicevoorzitter van DWARS landelijk en

voorzitter van DWARS Gelderland, een goed beeld van hoe de politiek werkt. Zijn kennis en

ervaring wil hij graag inzetten om de vele problemen waar zijn generatie mee te maken

heeft aan te pakken. Sander is enthousiast en weet zijn verhaal heel goed te brengen. Hij

is een goede debater en heeft een constructieve en bevlogen houding. Hij heeft een grote

achterban onder studenten en jongeren in de stad, maar heeft zich voorgenomen om ook

contact te leggen met jongeren buiten zijn bubbel, daarvoor heeft hij zeker de kwaliteiten.

Graag zet hij zich in op de portefeuilles zorg en welzijn en mobiliteit, maar hij staat ook

open voor een meer groene portefeuille. De kandidatencommissie zet Sander op plek 9.

9. Sander van der Goes
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Jongeren vertegenwoordigen

De gemeente klaarmaken voor de toekomst, dat is wat ik de komende vier jaar wil doen.

Samen met jullie. Als jongere merk ik namelijk dat de politiek niet altijd verder kijkt dan de

waan van peilingen of de volgende verkiezingen. Ik denk dat dit mede is omdat jongeren

niet altijd even goed zijn vertegenwoordigd op de plekken waar de beslissingen worden

gemaakt. Dat is dan ook waarom ik me kandidaat heb gesteld voor onze Nijmeegse 

gemeenteraad. Ik kijk uit naar een prachtige periode waarin we onze goede ideeën 

kunnen uitvoeren!

https://www.instagram.com/sandervandergoes/

De kandidatencommissie over Jouke

Jouke, 49 jaar, is een stevig raadslid met een goede inhoudelijke kennis

op meerdere dossiers zoals zorg en welzijn, Corona en sport. Hij wil zich

in een volgende raadsperiode verder verbreden en zich ook gaan inzet-

ten op de toegankelijkheid van de zorg (Wmo en jeugdzorg).

Zijn achtergrond als jurist is een plus voor de fractie. Hij is een bestuurlijke politicus met

een analytische blik en een constructieve houding. Daarbij is hij een goede spreker, over-

tuigend en sterk in het debat. Als teamspeler doet hij wat er gedaan moet worden. Je kan

op hem bouwen. De kandidatencommissie zet Jouke op plek 10.

Laten zien dat het je wat kan schelen

De dakloze die een huis kan delen met anderen. Psychisch kwetsbaren die tijdens de

avondklok meer ruimte krijgen. Sportclubs met een mooie eigen plek. Betere ringleidingen

in de Nijmeegse theaters. En we mogen weer op straat stoepkrijten in Nijmegen!

Zaken altijd terugbrengen tot het persoonlijke of juist andersom. Dat zijn de mooiste resul-

taten voor mezelf en voor GroenLinks om te boeken. En als het niet leidt tot resultaat, dan

heb je als raadslid laten zien dat het je wat kan schelen.

Ik wil mijn kennis en ervaring graag opnieuw inzetten in de gemeenteraad!

10. Jouke Osinga

https://www.instagram.com/sandervandergoes/
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De kandidatencommissie over Jasmijn

Jasmijn, 34 jaar, komt over als een echte doorzetter. Van het VMBO, naar

de HAVO, naar het VWO, en nu studeert ze filosofie. Jasmijn voelt zich

betrokken bij vluchtelingen en wil werk maken van women empower-

ment. Jasmijn is al vanaf haar jeugd bewust bezig met de milieu¬¬problematiek, bijvoor-

beeld watervervuiling. Dat er nog steeds niets veranderd is aan plastic in de oceaan, terwijl

haar moeder in haar jeugd daar al een spreekbeurt over hield, daar is ze klaar mee. Lucht-

kwaliteit is een item waar ze zich in Nijmegen voor in wil zetten. Evenals het voorkomen

van plastic afval. Jasmijn heeft daar ook concrete suggesties voor. Jasmijn heeft mee -

gelopen met de fractie en dat smaakt naar meer. Ze is heel gedreven, praat uitbundig 

zonder het contact te verliezen, en blaakt van enthousiasme. De commissie denkt dat 

Jasmijn een goede aanwinst kan zijn voor de fractie, maar eerst nog wat meer ervaring

moet opdoen als fractievolger. Wij dragen haar voor op plaats 11.

Oplossingen in kleine hoekjes

Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest. Misschien omdat een deel van mijn familie

vindt dat vrouwen niet thuishoren in de politiek. Gelukkig ben ik erg koppig, een eigen-

schap die mij veel heeft gebracht. Vanaf mijn jeugd spoor ik mensen aan om actie te 

ondernemen.

Ik haalde handtekeningen op om mijn middelbare school van beleid te laten veranderen of

ik overtuigde mensen om GroenLinks te stemmen. Mijn lokale betrokkenheid in Nijmeegse

politiek is begonnen toen ik per ongeluk alle partijen mailde over mijn frustraties met het

maaibeleid. Ik wil meedenken over kwesties als biodiversiteit en luchtvervuiling in 

Nijmegen, waar ik als astmapatiënt belang bij heb. Mijn kracht is om oplossingen te zien in

de kleine hoekjes waar men vaak overheen kijkt.

11. Jasmijn Kraaijeveld

De kandidatencommissie over Miranda

Miranda, 50 jaar, is communicatief sterk en maatschappelijk betrokken.

Zij wil graag haar rol als raadslid blijven invullen vanuit een gevoelde 

urgentie. Ze schrijft makkelijk en kan met die kwaliteit ook anderen 

ondersteunen. Dit doet ze als een echte teamspeler, ze zet zich binnen en buiten de fractie

voor anderen in. Haar werkgebied in de fractie is het sociale domein met het accent op 

armoede en kansenongelijkheid. Hier wil zij graag mee verder gaan. Ze heeft goed contact

met andere fracties en zorgt voor draagvlak op haar thema’s. De kandidatencommissie zet

Miranda op plek 12.

12. Miranda Florussen
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Daadkracht

Toelage van studenten met een beperking eerder verhoogd. ✔

Meer bijverdienen in de bijstand. ✔

Opleiding Ervaringsdeskundigheid vergoed in de bijstand. ✔

Menstruatiearmoede aangepakt. ✔

Giftendrempel van € 1200,- bij bijstandsuitkering. ✔

Jongeren met schulden sneller uit de sores. ✔

Dit is de opbrengst tot nu toe, na een half jaar (!) raadslidmaatschap. En ik wil dolgraag

nóg veel meer voor elkaar krijgen. We kunnen écht verschil maken in de levens van jonge-

ren, gezinnen met problemen, statushouders, daklozen, arme mensen en chronisch zieken. 

Ik weet hoe we Nijmegen loeilinks maken. Kennis, positieve energie en daadkracht te over. 

Zet mij veilig op 5! 

Filmpje: Miranda over mensen afsluiten van het water

De kandidatencommissie over Maarten

Maarten, 34 jaar, werkt bij het Max Planck instituut te Nijmegen. Daar-

naast is hij al acht jaar vrijwilliger bij Stip Nieuw-West, het stadsdeel

waar hij woont. Door zijn vrijwilligerswerk bij Stip komt hij in aanraking

met veel wijkbewoners en veel financiële problemen van mensen. Hij is enthousiast, maar

ook kritisch op de werking van Stip. Daar wil hij zich voor inzetten, want de cliënten van

Stip zelf doen hun mond niet open richting de politiek, ze schamen zich of hebben die

vaardigheid niet. Maarten is ook geïnteresseerd in het thema milieu en duurzaamheid,

maar heeft daar nog weinig kennis van. Maarten omschrijft zichzelf als een onder zoeker,

die eerst zaken goed uitzoekt, dat vervolgens concreet maakt en activiteiten gaat organi -

seren. Wij stellen voor Maarten de komende periode als fractievolger de kans te geven zich

verder te verdiepen in de lokale politiek en dragen hem voor op plek 13.

Brug van gemeente naar de praktijk

Waarom ik GroenLinks ben:

Groen: Om goed mee te kunnen praten over natuur- en milieubeleid vind ik dat goede

kennis noodzakelijk is. Ik lees vanuit interesse veel over deze onderwerpen en heb me 

ingeschreven voor een deeltijdopleiding 'environmental engineering' om me verder te 

professionaliseren. 

Links: Bij mijn vrijwilligerswerk bij Stip Nieuw-West kom ik veel in contact met minima en

ouderen en zie ik hoe gemeentelijke regelingen voor die groepen in de praktijk werken. Ik

denk dat ik vanuit die ervaring goed de brug van de gemeente naar de praktijk kan maken.

13. Maarten van den Heuvel

https://www.facebook.com/groenlinksnijmegen/videos/836701263899405
www.facebook.com/groenlinksnijmegen/videos/836701263899405
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De kandidatencommissie over Joop

Joop -38 jaar- is afgestudeerd sociaal werker en heeft als zodanig jaren-

lang gewerkt met jongeren in Dukenburg vanuit het jongerencentrum

Staddijk. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf ontwikkeld als web -

applicatie-maker. Joop was erg betrokken bij de jongeren toen de problematiek en overlast

in Meijhorst escaleerde. Daar wil hij zich voor inzetten, waarbij de gebrekkige samen -

werking tussen organisaties een belangrijk punt is. Hij is erg enthousiast in het gesprek en

spreekt ook de taal van de jongeren. Daarnaast heeft hij jarenlang opgetreden met een

metalband. Inmiddels heeft hij ook een dag stage gelopen bij de fractie, daar is hij erg 

enthousiast van geworden om zelf de lokale politiek in te gaan. Hij wil graag beginnen als

fractievolger en de kandidatencommissie stelt voor hem te plaatsen op plaats 14.

Een beschermende en ondersteunende overheid

Ik ben Joop Lammerts uit Tolhuis, aan de goede kant van het kanaal dus. Ik ben sinds vier

jaar lid van GroenLinks omdat ik geloof in een maatschappij die er voor iedereen is. Met

gelijke kansen en mogelijkheden. 

Voor mij moet een overheid daarbij een beschermende en ondersteunende rol hebben.

We hebben een overheid die deze rol niet oppakt. Graag zet ik mij namens GroenLinks in

om in Nijmegen te laten zien dat het anders kan.

It’s not enough just to stand and stare, is it only a dream that there’ll be no more turning

away?

14. Joop Lammerts

De kandidatencommissie over Louisa

Louisa is 26 jaar en heeft al diverse jaren bestuurlijke ervaring 

opgebouwd op het terrein van de medezeggenschap. Op dit moment

volgt ze ook een masteropleiding Social Work. Tijdens haar opleiding

heeft ze stage gelopen in de wijk, met het zogenaamde boodschappenkwartier. Daarin

werden wijkbewoners gekoppeld aan andere wijkbewoners die behoefte hadden aan

meer contact. Louisa is erg enthousiast over deze contacten, ze zoekt graag contact met

mensen. Daarnaast heeft ze ook stage gelopen bij het COA; de vluchtelingenproblematiek

gaat haar aan het hart. Louisa is derde generatie van een Indische opa en is bijvoorbeeld

actief bij de organisatie van 16 augustus, de dag dat Japan capituleerde en er een einde

kwam aan WOII. Ze is heel gedreven, enthousiast, ambitieus, en wil zich inzetten voor 

studenten (meer aandacht voor hun welzijn), jongeren en inclusie. Zelf geeft ze aan dat als

ze eenmaal een dossier/project onder handen heeft daar echt voor gaat en dat op haar

eigen manier wil doen, zonder teveel bemoeienis van anderen. Dat laatste kan een aan-

15. Louisa Tumiwa
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dachtspunt zijn in de samenwerking met de fractie. We stellen voor Louisa op plek 15 te

plaatsen, zodat ze de tijd krijgt zich meer te verdiepen in het gemeenteraadswerk .

Politiek is een middel, rechtvaardigheid het doel

Rechtvaardigheid is een van de grootste thema’s in mijn leven. Door de jaren heen ben ik

die rode draad gaan herkennen en ernaar gaan handelen. Mijn dagelijkse bezigheden 

hebben eigenlijk allemaal wel iets te maken met rechtvaardigheid, vaak sociale rechtvaar-

digheid. Toen ik eenmaal merkte dat ik ook invloed kan uitoefenen rondom dit thema, ben

ik daar mijn eigen weg in gaan zoeken. Als Sociaal Werker en Master Social Worker in 

opleiding ben ik altijd op zoek naar manieren om dit thema bespreekbaar te maken en

erop te acteren. Politiek is voor mij een middel, rechtvaardigheid het doel.

Artikel: Voorzitter academieraad roept studenten op invloed te laten gelden

De kandidatencommissie over Carlito

Carlito is 25 jaar en hij studeert bestuurskunde. Geboren in Nijmegen,

getogen in Groesbeek en sinds zijn 18de weer woonachtig in Nijmegen.

Een van zijn oma's is geboren in Indonesië en de andere oma behoort

tot de Sinti, uit Italië. Carlito heeft een hele nauwe band met zijn familie. Hij beschouwt

zichzelf als een voorbeeld voor de woonwagenbewoners, waar het belang van educatie

nog al eens verwaarloosd wordt. Carlito werkt als hypotheekadviseur voor ondernemers.

Daarnaast speelt hij op hoog niveau voetbal, hoofdklasse. Carlito is actief bij Dwars in de

educatiecommissie. Met de voorlichting in het middelbaar onderwijs probeert hij de 

verrechtsing in het denken van jongeren te keren. Verbondenheid met bewoners, dat 

motiveert hem voor de lokale politiek. Carlito moet zich nog wel verder verdiepen in het

lokale raadswerk en in thema’s die hem liggen om zich voor in te zetten. De kandidaten-

commissie draagt Carlito voor op plaats 16.

Met een goede opleiding kun je het ver schoppen

Ik ben Carlito de Zeeuw, 25 jaar en inwoner van Lindenholt en momenteel ben ik bezig

met afstuderen van de studie Bestuurskunde op de Radboud Universiteit. Ook speel ik

voetbal in het 1e bij Juliana’31 in het nabijgelegen Malden. GroenLinks staat voor diversi-

teit en inclusie. Ikzelf heb via moeders kant een Indonesische achtergrond en via vaders

kant een Italiaanse-Sintizigeuner achtergrond. Via deze achtergrond identificeer ik me met

mensen die op een woonwagenkamp wonen en wil ik hen laten zien dat je, met een goede

opleiding, het heel ver kan schoppen. Tot snel!

16. Carlito de Zeeuw

https://medium.com/sambyhan/voorzitter-academieraad-roept-studenten-op-invloed-te-laten-gelden-b991498c6c44
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De kandidatencommissie over Kevin

Kevin, 28 jaar, heeft eerder op de lijst voor Nijmegen gestaan, maar is de

afgelopen jaren, na zijn verhuizing, tijdelijk actief geweest bij GroenLinks

Den Bosch, waar hij een hele communicatiestrategie heeft opgezet. Hij

werkt al een paar jaar bij een woningcorporatie, weet inmiddels veel van huisvestings-

vraagstukken op lokaal niveau, vandaar zijn interesse in de portefeuille huisvesting. Kevin

wil graag aan de slag in de fractie, hij houdt van debat waarbij hij de 

confrontatie niet schuwt. Ook vindt hij het belangrijk dat de fractie duaal opereert. Hij

heeft zich aangemeld voor het campagneteam, streeft naar een activistische aanpak, en

verheugt zich erop met mensen in gesprek te gaan. Hij noemt zichzelf een dossiervreter,

en spreekt graag in het openbaar. Omdat hij nog geen concrete ervaring als fractievolger

of raadslid heeft en omdat het ons inziens goed zou zijn als hij zich eerst inwerkt in de 

Nijmeegse politieke cultuur en de fractie, stellen wij voor hem op plaats 17.

Tackelen van de wooncrisis vergt expertise

GroenLinks heeft meer onbevreesde volksvertegenwoordigers nodig die de kaas niet van

hun brood laten eten. Nijmegen moet weer toegankelijker worden voor inkomens tot

€42.000,- en de buitenwijken verdienen veel meer (financiële) aandacht. 

Zo lossen we de wooncrisis niet op op het gemeentehuis op, maar met onze klauwen in de

modder. Ik zal (sociale) huurders, woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwende partijen

vertegenwoordigen. Tackelen van de wooncrisis vergt expertise en is niet een gewoon te

verdelen portefeuille. 

Ook wijzelf als GroenLinks kunnen toegankelijker. Ik zal me hard gaan maken voor pendel-

diensten, maaltijden en kinderopvang tijdens onze bijeenkomsten. Inclusiviteit bereik je

ook met je klauwen, niet met je mond. 

17. Kevin van der Vliet

De kandidatencommissie over Jet

Jet, 55 jaar, is sinds kort werkzaam als docent social work aan de Hoge-

school Arnhem Nijmegen. Daarvoor heeft ze diverse banen gehad op

het terrein van huiselijk geweld en jeugdzorg. In het verleden is ze ook

actief geweest op het terrein van de mensenrechten. Ze is al 30 jaar lid van de partij, een

GroenLinkser in hart en nieren, en heeft daarnaast wat ervaring opgedaan met de lokale

politiek in Nijmegen via toentertijd De Groenen. In haar vrije tijd is ze onder andere bezig

een voedselbostuin te ontwikkelen. Jet is nu niet verkiesbaar, maar over een paar jaar wil

ze graag de stap zetten naar fractievolger en raadslid. Wij dragen Jet voor op plaats 18.

18. Jet van Haitsma
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Nijmegen staat voor een aantal uitdagingen

Sinds drie jaar woon ik weer met mijn gezin in het groene, rustige en gezellige Nijmegen. Ik

studeerde hier Ontwikkelingsstudies en ben al zo’n dertig jaar actief voor GroenLinks. 

Tegenwoordig werk ik voor de HAN als docent Social Work. Nijmegen staat voor een aantal

uitdagingen zoals wonen, zorg en jeugdzorg, kloof tussen arm en rijker, infrastructuur en

de klimaatproblematiek. Laten we, in samenwerking met de andere partijen, hiervoor zo

groen, eerlijk en duurzaam mogelijke oplossingen vinden! En ik streef ernaar dat Nijmegen

altijd zo gastvrij moge blijven voor mensen in nood uit andere landen!

De kandidatencommissie over Thijs

Thijs, 43 jaar, geeft les in het produceren van elektronische muziek en

hij werkt daarnaast ook nog drie dagen in een muziekwinkel. Hij maakt

zelf ook muziek. De afgelopen jaren is hij betrokken geweest bij diverse

culturele evenementen in de regio Arnhem/Nijmegen, hij beschikt inmiddels dan ook over

een groot netwerk in de culturele sector in Nijmegen. Onlangs is hij ook begonnen met de

productie van podcasts. Thijs is een rustige, innemende man, een verbinder die zich goed

voorbereidt. Thijs wil zich bij voorkeur inzetten voor de culturele sector, maar ook het 

sociale domein heeft zijn aandacht. Als ervaringsdeskundige is hij zeer kritisch geworden

op het beleid en de bejegening van mensen die tussen de wal en het schip vallen. Daar wil

hij zich sterk voor maken. Laat Thijs groeien in het politieke werk, dan wordt hij een

waarde volle aanvulling op ons team. Wij dragen Thijs voor op plek 19.

Mensen helpen, in plaats van controleren

Meer dan de helft van mijn leven woon ik met veel plezier in Nijmegen. De laatste tijd

merk ik dat ik meer betrokken zou willen zijn bij de besluitvorming binnen deze stad,

daarom heb ik me aangemeld voor de lijst van GroenLinks. 

GroenLinks was een vanzelfsprekende keuze omdat deze partij staat voor een vrij 

Nijmegen waar cultuur niet elitair is en creativiteit bijdraagt aan een bruisende stad. 

Ook wil GroenLinks een vuist maken tegen het wantrouwen van de overheid naar haar

burgers. Mensen helpen, in plaats van controleren. Ik zie ernaar uit om me hiervoor in te

zetten.

19. Thijs Jacobs
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De kandidatencommissie over Skip

Skip is 28 jaar en momenteel trainee bij de provincie Gelderland op het

onderwerp kwaliteit van openbaar bestuur. Hij heeft politicologie 

gestudeerd, plus geschiedenis op de HAN en zou het liefst voor de klas

staan. Na wat omzwervingen bij andere linkse partijen heeft hij voor GroenLinks gekozen.

Naast zijn huidige werk is hij ook bewindvoerder geweest, waardoor hij goed inzicht heeft

gekregen in de bureaucratie van regelingen en het grote wantrouwen bij gemeentes ten

aanzien van schuldenaren. Zo pleit hij ook voor minder regels en meer mandaat bij wijk -

initiatieven van burgers. Hij is een generalist die makkelijk thema’s oppakt. Zijn kennis zit

vooral op het sociale domein. Hij gaat graag met mensen in gesprek, en wil graag eerst

fractievolger worden en lokaal dicht bij burgers komen, om later de stap naar volwaardig

raadslidmaatschap te maken. Hij is ook kandidaat bestuurslid voor GroenLinks Nijmegen.

Wij dragen Skip voor op plaats 20.

Lange termijn niet uit het oog verliezen

Mijn droom is dat Nijmegen een stad is waar iedere inwoner zich kan ontplooien, maar 

helaas is dit nog geen werkelijkheid. Thema’s die me daarom aan het hart gaan zijn: het 

lerarentekort, de wooncrisis en kansengelijkheid.

Mijn ervaring als leraar, politicoloog en ambtenaar helpt mij om deze onderwerpen aan te

pakken. Dit kan ik als jonge hond niet alleen, ik doe dat graag samen met jou. Ook mijn

energie en leergierigheid komen hier goed bij van pas.

Ten slotte vind ik het zeer belangrijk dat raadsleden de lange termijn niet uit het oog ver-

liezen en zeggen waar het op staat. 

www.linkedin.com/in/skipbentum

20. Skip Bentum

De kandidatencommissie over Dennis

Acht jaar geleden heeft Dennis, 33 jaar, een ernstig auto-ongeluk gehad,

wat hem een blijvend hersenletsel heeft bezorgd. Vanuit die ervaring wil

hij zich ook graag inzetten voor de inclusieve samenleving, en voor de

belangen van mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Kwaliteiten en talen-

ten, geen beperkingen. Hij wil graag die voorbeeldfunctie zijn. Dennis is sociaal heel sterk,

hij praat gemakkelijk, praat met empathie en overtuiging. Hij is ook lid/actief binnen de

cliëntenraad van begeleid wonen. Op gemeenteniveau kun je praktische zaken regelen die

voor het dagelijks leven van mensen met NAH essentieel zijn, zoals bereikbaarheid en aan-

gepaste voorzieningen, ed.. Dat spreekt hem aan. Om zijn energie efficiënt te gebruiken,

Dennis Braam

www.linkedin.com/in/skipbentum
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plant hij zijn dagen goed in. De kandidatencommissie vindt een opvolgersplaats een te

grote stap nu voor Dennis. Dennis zou de komende 4 jaar wel op een andere wijze invul-

ling kunnen geven aan zijn voorbeeldfunctie, ook binnen GroenLinks, en wij stellen voor

dat iemand van het bestuur of fractie samen met hem de mogelijkheden daarvoor bekijkt.

Dennis staat er voor open om vanuit die voorbeeldfunctie op plaats 25 op de lijst van

GroenLinks te staan.

Ieder mens is een mens

Jaren ongewilde negatieve ervaring van niet inclusieve “ikke cultuur” kan ik als raadslid

GroenLinks Nijmegen gebruiken om een positieve bijdrage te leveren aan een Inclusieve

Maatschappij waarin we samen leven. 

Geen beoordeling op afkomst, beperking, cultuur, uitkering of groep waar men wel/niet

onder valt. Ieder mens is een mens, diegene waar het om gaat. Op maat afgestemd krijgen

waar je recht op hebt. 

Onbenutte talenten en ambities van iedereen dienen te worden benut. Samen zorgen wij

daar voor. Mijn kennis en communicatieve vaardigheden gecombineerd met ambitieuze

eerlijkheid, recht voor de raap zijn goed om sociaal in contact te komen en te blijven. 

www.linkedin.com/in/dennis-braam

www.linkedin.com/in/dennis-braam

