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Verantwoording	en	toelichting	LAC	GR2022	Nieuwegein		

	

Rol	en	opdracht	Lijstadviescommissie	 
De Lijstadviescommissie (LAC) heeft als opdracht meegekregen om bij het opstellen van een 
advies voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen rekening te houden met 
een juiste afspiegeling van de samenleving op de kieslijst. De LAC streeft verder naar een zo 
hoogstaande lijst, met een juiste balans tussen persoonlijke kwaliteiten en teamkwaliteiten.  

De LAC stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op. De leden van de afdeling worden 
door middel van dit lijstadvies geadviseerd over een mogelijke volgorde van de 
kandidatenlijst.  

Werkwijze	 
De LAC D66 Nieuwegein legt hierbij verantwoording af over haar werkwijze en het 
uitgebrachte advies voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De LAC bestaat uit:  

o Ingrid de Vries, voorzitter Lijstadviescommissie  
o Tom Verhoeve, lijsttrekker D66 Nieuwegein 
o Yvonne Kemmerling, extern deskundige  

De LAC heeft haar werkzaamheden verricht tussen 6 september en 2 oktober 2021. 
Gedurende deze periode is de LAC diverse malen bijeengekomen. Ter voorbereiding hadden 
de leden van de LAC de beschikking over diverse achtergronddocumenten:  

I. Het instellingsbesluit Lijstadviescommissie met daarin onder andere de opdracht aan 
de LAC, zoals geformuleerd en vastgesteld door de ledenvergadering van D66 
Nieuwegein 16 februari 2021.  

II. Huishoudelijk Reglement D66  
III. Selecteren zonder vooroordelen – door het College voor de Rechten van de Mens  

De LAC heeft ervoor gekozen om na een kandidaatstelling met alle verkiesbare kandidaten 
een gesprek te voeren. Het deelnamebesluit van D66 Nieuwegein met betrekking tot de 
deelname aan GR2022 geeft namelijk aan dat er een lijst van maximaal 15 kandidaten zal 
worden ingediend, waarbij er van 1 lijstrekker en maximaal 3 lijstduwers sprake zal zijn.  
In alle gesprekken zijn in ieder geval aan de orde gekomen wat de motivatie van de kandidaat 
was voor het raadswerk, voor D66 en voor de thema’s en onderwerpen die door de kandidaat 
waren aangedragen. De LAC heeft daarbij in het bijzonder gelet op de mate waarin de 
kandidaat erin slaagde de motivatie voor bepaalde thema’s om te zetten naar de concreetheid 
die het raadswerk behoeft. Daarnaast is aan de orde geweest welke voorkeur er is voor 
portefeuilles, welke rol een kandidaat in het team kan spelen en de motivatie om voor een 
volle raadsperiode raadslid te gaan. Tot slot is gevraagd naar mogelijke integriteitskwesties of 
mogelijke onverenigbaarheden. De gesprekken hebben telkens plaatsgevonden met alle leden 
van de LAC op 17, 24 en 25 september.  
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De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van de door de afdeling vastgestelde profielschets 
kandidaat raadslid en de door het Landelijk Bureau opgestelde gespreksleidraad. De door de 
kandidaat aangeleverde motivatie is ook betrokken in het gesprek. 
Op basis van de gesprekken is de LAC verheugd te constateren dat binnen de afdeling 
Nieuwegein veel talent, kwaliteit, expertise en vernieuwing aanwezig is. De LAC is van 
mening dat alle kandidaten die zijn hebben gesproken, geschikt zijn om het raadswerk uit te 
voeren.  

Dat maakt het werk van de LAC tot op zekere hoogte ook onbevredigend. De LAC is zich er 
terdege van bewust dat iedereen die zich meldt, graag op plek 2 wil staan. Vanzelfsprekend 
had de LAC meer mensen een hoge plek op de lijst gegund. Dat is helaas onmogelijk. 
Tegelijkertijd is dit ook een teken van kracht van onze afdeling dat zoveel goede mensen zich 
willen inzetten voor de stad en de progressieve idealen van D66.  

Advieskandidatenlijst	 

1. Tom Verhoeve (al verkozen tot lijsttrekker)  
 

2. Luuk de Vendt  
3. Valga Lamur  
4. Eric Spooren  
5. Hanny Plomp - Van Rheenen  
6. Erik van de Voort  
7. Anita van Schaik  
8. Peter Snoeren  
9. Hassan Toutouh  
10. Katharina Elbertse - Ma  
11. Pieter Kwantes  
12. Ingrid Volbeda  
13. Gert-Jan Poppink  
14. Ingrid de Vries  
15. Hans Reusch  
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Kandidaten 
 
De kandidaten worden in dit kandidatenboek gepresenteerd op alfabetische volgorde, te 
beginnen bij een door loting verkregen letter 'B' en verkiesbaar boven niet-verkiesbaar. 
 
Valga Lamur .................................................................................................................................................... 5 

Hanny Plomp-Van Rheenen ........................................................................................................................ 6 

Anita van Schaik ............................................................................................................................................. 8 

Peter Snoeren ................................................................................................................................................. 9 

Eric Spooren ................................................................................................................................................. 10 

Hassan Toutouh .......................................................................................................................................... 11 

Luuk de Vendt ............................................................................................................................................. 12 

Erik van der Voort ...................................................................................................................................... 13 

Katharina Elbertse-Ma .............................................................................................................................. 14 

Pieter Kwantes ............................................................................................................................................ 15 

Gert Jan Poppink ........................................................................................................................................ 16 

Hans Reusch ................................................................................................................................................ 17 

Ingrid Volbeda ............................................................................................................................................. 18 

Ingrid de Vries ............................................................................................................................................. 19 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid Gemeenteraad – Verkiesbaar 
 

Valga Lamur 
Geboortedatum: 28-5-1965 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Zelfstandig ondernemer 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Geen 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Geen 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Basketbaltrainer- en coach bij Basketbalvereniging Cangeroes Utrecht 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik stel mij kandidaat omdat ik maatschappelijk betrokken ben. Mensen een stap vooruithelpen is 
mijn passie. Om die reden heb ik de switch gemaakt van werken bij een arbeidsongeschiktheids-
verzekeraar naar werken in het sociaal domein. Gemeentelijke sociale diensten huren mij in om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en/of te laten participeren. De 
passie die ik hem om mensen een stap vooruit te helpen wil ik ook inzetten voor de bewoners van 
Nieuwegein. Ik wil dit doen namens D66 omdat D66 de partij is die past bij wie ik ben en hoe ik in de 
wereld sta. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Verkiesbaar 

 
Hanny Plomp-Van Rheenen 
Geboortedatum: 14-8-1956 
 
Beroep of maatschappelijke functie:  
Ondernemer - medefirmant in rentmeesterskantoor en sociaal 
betrokken vrijwilliger 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
NVT 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
NVT 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf 12-2018 tot heden: adviseur bij Kinderambassadeurs Nieuwegein, van 01-2018 tot 02-2020: 
secretaris Stichting Wijknetwerk Fokkesteeg, van 04-2012 tot 12-2016: voorzitter Stichting JobDoen 
voor Doven en Slechthorenden 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Mijn naam is Hanny Plomp-van Rheenen, ik ben getrouwd en heb drie kinderen en zeven 
kleinkinderen. Ik woon sinds 1987 in Nieuwegein, van oorsprong kom ik uit Utrecht. In het dagelijks 
leven ben ik zelfstandig ondernemer -medefirmant in ons rentmeesters kantoor en tot 2009 was ik 
daarin actief in de woningmakelaardij. Sindsdien ben ik mantelzorger geweest voor mijn meervoudig 
beperkte en inmiddels overleden kleinzoon Job en actief in het vrijwilligerswerk voor doven en 
slechthorenden, het vrijwilligerswerk in de wijk Fokkesteeg en Kinderambassadeurs Nieuwegein. 
Vanuit mijn passie voor het verbinden van mensen, instellingen en organisaties wil ik mij in de 
politiek -namens D66- inzetten voor Nieuwegein. 
Nieuwegein is een diverse stad vol mensen met verschillende kwaliteiten die allemaal hun leven op 
hun eigen manier willen leiden. Jezelf kunnen zijn in Nieuwegein de stad waar je graag thuiskomt. 
Een onmisbaar middel hiervoor is de verbinding zoeken. En dat past mij. 
Zoals ik dat ook heb gedaan bij mijn vrijwilligerswerk wil ik mijn kwaliteiten inzetten om het leven 
van anderen te verbeteren en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Met mijn positieve 
instelling, gedrevenheid, enthousiasme en ervaring ben ik ervan overtuigd dat ik veel voor mensen in 
Nieuwegein een betekenisvolle bijdrage kan betekenen. 
 
Reactie lijstadvies: 
Dank aan de lijstadviescommissie voor het vertrouwen. 
 
Ik wil me graag inzetten in de gemeenteraad om van Nieuwegein nog meer een inclusieve stad te 
maken! 
Een stad vol mensen met verschillende kwaliteiten die allemaal het leven op hun eigen manier 
kunnen leiden. 
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Nieuwegein, de stad waar elke Nieuwegeiner een plekje vindt. 
De stad waar je je prettig, veilig en gezien voelt, hand in hand lopend, fietsend, in het openbaar 
vervoer, in de auto, op school, tijdens het sporten en thuis, de stad met openbare ruimte om elkaar 
te ontmoeten. 
 
Nieuwegein een plek waar bewoners, ondernemers, organisaties en bezoekers het beste in elkaar én 
in de stad naar boven halen. 
 
Iedere Nieuwegeiner moet zich gezien voelen. 
Ik geloof in de kracht van participatie. 
Door inwoners te betrekken, zal er meer betrokkenheid in de samenleving groeien en wordt de stad -
nog meer- van ons samen. 
Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van de kennis die in de stad aanwezig is. 
Zó creëren we samen gelijke kansen voor iedereen! 
 
Ik kijk erg uit naar het voeren van campagne in de komende periode. 
Voor mij een verhaal waarbij wij constant streven naar een nog meer progressieve, verbindende stad 
waarin inclusie, kansengelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid centraal staan. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Verkiesbaar 

 
Anita van Schaik 
Geboortedatum: 15-6-1987 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Adviseur Bedrijfsvoering bij de Belastingdienst 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Raadslid 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
van nov. 2017 tot mrt 2018: commissielid, van nov. 2015 tot nov. 2017: geen officiële functie maar 
met tussenpozen de fractie gevolgd 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Geen 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Ja, Gemeenteraad van
 Nieuwegein 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Nieuwegein is een mooie stad die na haar 50-jarige jubileum nog volop in ontwikkeling is. Er zijn nog 
genoeg keuzes te maken om Nieuwegein nog mooier en leefbaarder te maken. Ik ervaar het ook als 
een eer om Raadslid in Nieuwegein van D66 te mogen zijn. Het is bijzonder leuk om je stad via het 
raadlidmaatschap beter te leren kennen. Er gebeurt verrassend veel in en om onze stad en dat houdt 
de gemoederen bezig. Met elkaar als fractie, raad en stad keuzes maken via de dialoog en het debat 
is leerzaam, interessant en leuk. Ik beschouw het raadslidmaatschap ook als een hobby die ik met 
veel plezier uitoefen. Door de groei aan raadswerk en de bekende gezinsuitbreiding merk ik echter 
dat het gaat wringen. Tijd is een belangrijke reden dat ik bij de start van de komende raadsperiode 
geen raadslid-of steunfractielidplek ambieer. Uiteraard met in achtneming van de uitkomst van de 
lijstadviescommissie, zou ik mij willen kandideren voor een lage plaats op de lijst. Op deze manier 
hoop ik D66 en de fractie, waar wenselijk, in de toekomst te kunnen ondersteunen. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad – Verkiesbaar 
 

Peter Snoeren 
Geboortedatum: 22-2-1959 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Adviseur mobiliteit 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Raadslid, actief lid verschillende thema-afdelingen, lid WAC Stichtse Vecht, op lijst provinciale staten 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Lid afdelingsbestuur en regiobestuur, raadslid en commissielid, lid verkiezingsprogrammacommissies 
gemeente en provincie, wethouder 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Penningmeester Stichting VreVia,  
Penningmeester Stichting Road Safety for All,  
Voorzitter landelijk bestuur Water Natuurlijk 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Ja, namelijk gemeenteraad 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Actief inzetten voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instelling in de gemeente waar je 
woont. Samen met hen Nieuwegein beter en mooier maken. Hun ideeën over hun buurt en wijk 
samen met hen realiseren. De gemeente is de gemeenschap van zo'n 63.000 inwoners, die vraagt om 
sociaal liberaal een progressief toekomstbeeld. Daar zet ik mij graag de komende vier jaar voor in. 
 
Reactie lijstadvies: 
Veel kennis, bestuurlijke ervaring en ambitie; dat zijn in essentie de drie redenen om mij voor de 
periode 2022 – 2026 opnieuw kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En deze drie 
elementen komen nog eens extra van pas, nu de nieuwe fractie voor een belangrijk deel uit, met de 
Nieuwegeinse politiek, onervaren mensen gaat bestaan. En dat betekent voor mij ook een extra 
inzet. Een inzet die gericht is op continuïteit. Om ervoor te zorgen dat D66 Nieuwegein ook na 2026 
kan leunen op ervaren en kundige raadsleden. 
Dat betekent een echt verkiesbare plaats op de kandidatenlijst, 2, 3 of 4. 
Plaats 8, met een door de LAC slechts met een standaardbriefje onderbouwde motivatie, vormt voor 
mij een onverwachte dreun. Maar ondanks die dreun wil ik mij ook de komende jaren namens D66 
inzetten om Nieuwegein duurzamer, socialer, leefbaarder en groener te maken, met betrokken 
inwoners op weg naar de toekomst. 
 
Immers: “Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.” 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Verkiesbaar 

 
Eric Spooren 
Geboortedatum: 25-11-1961 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Ondernemer 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
N.v.t. 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
N.v.t. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Geen 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik ben Eric en mijn carrière kun je gerust gevarieerd noemen. In de 80’er jaren was ik gymleraar en 
tot 2016 heb ik in Amstelveen en Aalsmeer aerobic lessen gegeven. In de ninetees ben ik als IT’er aan 
de slag gegaan, eerst bij Fokker en later bij ABN AMRO. Als projectmanager op het snijvlak van 
business en ICT ben ik nu al zeven jaar zelfstandig professional, sinds ruim een jaar bij de Nationale 
Politie. In 2019 heb ik een kapsalon overgenomen; mijn team doet er alles aan om onze klanten het 
beste te bieden op het gebied van schoonheids- en haarverzorging! 
Ik woon nu drie jaar in Nieuwegein en wil met mijn energie en veelzijdigheid graag de lokale 
gemeenschap dienen. Ik wil mij sterk maken voor het oplossen van tekorten aan betaalbare 
woningen en het vergroten van de veiligheid mede door innovatieve ICT-oplossingen. 
Het begin van een politieke carrière. Ik vertrouw erop dat ik met mijn nieuwsgierigheid, leergierige 
en hulpvaardige instelling een goed raadslid kan worden. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad – Verkiesbaar 
 

Hassan Toutouh 
Geboortedatum: 19-3-1976 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Sociaal beheer 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
fractie lid 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
fractie lid 
 
Andere maatschappelijke functies: 
sociaal beheer 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Ja, 
 namelijk: Ja, SP statenlid (Provincie Utrecht) 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Omdat ik al lid ben van de gemeenteraadsfractie en actief ben bij het campagneteam in Nieuwegein, 
stel ik mij verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nieuwegein. 
Ik ben een gedreven, gemotiveerd, strijdbaar, aanwezig waar ik ook ben, kan voor veel invloed 
zorgen in de politieke arena. 
 
Ik hoop dat jullie JA zeggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hassan Toutouh 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad – Verkiesbaar 
 

Luuk de Vendt 
Geboortedatum: 23-2-1996 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Consultant 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Campagneteam JD Rotterdam,  
Landelijk campagneteam JD,  
Commissie Rotterdam JD,  
Projectcoördinator JD 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Campagneteam JD Rotterdam 
 
Andere maatschappelijke functies: 
NVT 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Na een aantal jaar in Rotterdam actief te zijn geweest voor mijn werk en studietijd is het nu tijd om 
terug te keren in de gemeente waar het voor mij allemaal begonnen is. Waar ik in Rotterdam actief 
deel heb kunnen nemen aan verschillende discussies binnen de JD en mijn eerste stappen gezet heb 
in de lokale politiek wil ik deze lijn door gaan trekken binnen de gemeente Nieuwegein. 
 
De gemeente kan enorme stappen gaan maken op een aantal punten waaronder meer 
sportmogelijkheden voor jongeren, de horeca die uitbreiding nodig heeft na deze moeilijke periode, 
en de verduurzaming van onze gemeente kan en moet sneller. Maar vooral wil ik de jongeren binnen 
onze gemeente een stem geven en luisteren naar wat hun te zeggen hebben over de keuzes en 
beslissingen die wij maken. 
 
Ik stel mij dan ook verkiesbaar om met een frisse blik en nieuwe ideeën Nieuwegein de komende vier 
jaar naar een hoger niveau te tillen! Want de politiek lijkt misschien een ver van mijn bed show voor 
sommige mensen. Toch ga ik juist graag met jullie in gesprek om te luisteren naar de meningen en 
actuele onderwerpen die spelen in de wijken! Want ik ben er voor iedereen die onze stad naar een 
hoger niveau wil tillen! 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad – Verkiesbaar 
 
Erik van der Voort 
Geboortedatum: 18-2-1952 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Gepensioneerd 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Bestuurslid afdeling Nieuwegein, campagnecoördinator 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Raadslid, voorzitter afdeling, campagnecoördinator 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Voorzitter Wereldwinkel Nieuwegein, Voorzitter SDN 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik wil me graag inzetten voor het onze stad Nieuwegein op basis van de richtingwijzers van D66. Met 
name op het gebied van Klimaat, woningbouw en samenleving zijn er veel uitdagingen waarbij de 
D66 inbreng noodzakelijk is. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 
 

Katharina Elbertse-Ma 
Geboortedatum: 3-8-1987 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Sales Account Support 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Lid 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Commissielid 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Nvt 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik wil graag met mijn naam en mijn diverse achtergrond de stemlijst van D66 verrijken en daarmee 
de vereniging ondersteunen. Wel wil ik bij deze bekend maken dat ik vanwege persoonlijke 
omstandigheden geen verkiesbare plek ambieer maar gedurende de komende vier jaar zal blijven 
steunen en meewerken.  
Over mezelf: Ik ben 34 jaar, expat (origine Oostenrijk) en moeder van twee kleine kinderen. Ik werk 
in de Zuivel en heb sinds kind af belangstelling in politiek en maatschappij. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 
 

Pieter Kwantes 
Geboortedatum: 20-12-1945 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Pensionado 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
vanaf 2014 tot heden: fraktie assistent/Steunfractielid 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Geen 
 
Andere maatschappelijke functies: 
1981 tot 1989, 1991 tot 1996: Voorzitter Utrechtse roeivereniging Viking, 5500 leden,  
1998 tot 2005: Vice-voorzitter Koninklijke Nederlandse Roeibond,  
2010 tot heden: Docent voor de KNRB 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik ben zeer gemotiveerd om de komende jaren als steunfractielid te functioneren. Gezien mijn 
ervaring van de afgelopen 8 jaar lijkt mij dat een goede investering van de partij. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 
 

Gert Jan Poppink 
Geboortedatum: 3-6-1976 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Teammanager Indigo Midden Nederland 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Lid 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Algemeen secretaris afdeling Nieuwegein,  
Voorzitter algemene verkiezingscommissie 
 
Andere maatschappelijke functies: 
geen 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Mijn steentje bijdragen aan een nog beter Nieuwegein kan wat mij betreft op vele manieren. Lid 
worden van de gemeenteraad is een van de betere. Ik heb de ambitie om mijzelf verkiesbaar te 
stellen, alleen de komende paar jaar heb daar nog niet de vereiste gaten in mijn agenda voor. De 
AAV heeft zich ten doel gesteld om tenminste een lijst van 15 kandidaten te presenteren. Daar draag 
ik op deze wijze graag aan bij. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 

Hans Reusch 
Geboortedatum: 8-11-1946 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Gepensioneerd met diverse bestuursfuncties 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Geen 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
01-09-1979 tot 01-05-1986: Voorzitter afd. Nieuwegein,  
01-05-1986 tot 01-05-2010: Lid van de Raadscommissie Financiën 
(wellicht onder verschillende namen zoals FEZ, FEP, ABZ etc). 13 jaar als Raadslid en 10 jaar als niet-
raadslid,  
1990 tot 1998, 2004, 2006 tot 2010: Raadslid en Fractievoorzitter,  
2010 tot 2014: Wethouder 
 
Andere maatschappelijke functies: 
01-09-2007 tot heden: Penningmeester VvE De Terrastuinen,  
05-10-2010 tot heden: Voorzitter Bestuurders Vereniging Nieuwegein (BVN) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Na deze voorgeschiedenis en het voldoende aantal capabele kandidaten vind ik lijstduwer zijn 
passend! 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 

 
Ingrid Volbeda 
Geboortedatum: 29-1-1967 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Ambtelijk Secretaris Examencommissie in het HBO 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Secretaris 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Secretaris 
 
Andere maatschappelijke functies: 
geen 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik stel mij kandidaat op een niet-verkiesbare plaats voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, 
omdat ik denk dat ik ook op deze manier een bijdrage kan leveren aan D66 binnen Nieuwegein. 
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Kandidaatstellingsformulier voor Lid 
Gemeenteraad - Niet verkiesbaar 
 

Ingrid de Vries 
Geboortedatum: 10-6-1953 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
gepensioneerd met diverse bestuurs functies 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
voorzitter bestuur afdeling Nieuwegein 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
mrt 2014-mrt 2018: raadslid gemeente Nieuwegein,  
mei 2018-mei 2021: penningmeester bestuur afdeling Nieuwegein,  
mei 2021-heden: voorzitter bestuur afdeling Nieuwegein 
 
Andere maatschappelijke functies: 
nov 2019-heden: bestuurslid Stichting Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht,  
nov. 2019-heden: voorzitter werkgroep Marketing en Communicatie Stichting Gemaal De Hooge 
Boezem achter Haastrecht,  
juni 2020-heden: 2e secretaris Nederlandse gemalen Stichting,  
nov. 2020-heden: management ondersteuner Raad van Advies Waddenzeehavens,  
juni 2021-heden: penningmeester bestuur Stichting Wijknetwerk Batau-Zuid, Nieuwegein 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik vind het belangrijk om actief te zijn en te blijven binnen D66. Maar hoef niet zo nodig meer te 
acteren in de gemeenteraad. Zoals er altijd een eerste kandidaat is, moet er ook een laatste zijn. En 
die rol wil ik nu op mij nemen. 
 


