
Kandidatenboek verkiezingen Provinciale Staten 2015

M.A. Rijsberman is lijsttrekker voor de Verkiezingen Provinciale Staten.

De hieronder staande volgorde betreft géén stemadvies. De volgorde is ontstaan na het trekken van

de letter ‘’N’’ door de verkiezingscommissie.
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Nijmeijer-Beijer, O.M.
Papma-Renema, M.E.G
Peeters, R.H.M.
Van der Ploeg, M.
Pot, A
Rooks, J.B.
Rötscheid, S.
Schot, P.A.
Smetsers, T.A.
Vermeulen, P.M.S.
Visser, A.H.
Van der Wal, L.D.
Winter-Rijkelijkhuizen, R.M.
Zwart, R.H.
Van Bemmel, M.E.
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Brogge, R.W.
Van Dongen, G.
Eelman, J.
Falch, C.N.
De Haan, J.P.R.
Van der Ham, A.S.
Van de Heisteeg, P.W.
Holtmaat-Drijftholt, J.
Kok, S.J.
Kortleve, C.E.
Kruisland, G.
Kuper, H.
Lesscher, T.A.J.
Van der Linden, J.E.M.
De Muynck, J.
Rijsberman, M.A.

1 Achternaam en voorletters

Nijmeijer-Beijer, O.M. 12 Roepnaam
Olga

3 Geboortedatum en – plaats
22 mei 1945, Ommen

4 Woonplaats
Dronten

5 e-mail
onijmeijer@solcon.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Gepensioneerd, niet praktiserend
verpleegkundige, Lid verzekeringsraad Achmea
Lid stichting huisvesting Odd Fellows, Lid
Maatschappelijke commissie en lid boekwinkel
werkgroep Odd Fellows, voorzitter Toon
Hermans opvanghuis voor (ex) kankerpatiënten
(i.o. in Dronten), Lid werkgroep oud-
werknemers Zorggroep Noord-West Veluwe

7 Huidige functie binnen of namens D66
Mei 2014 Lid lokaal bestuur D66, fractie-
secretaris D66 Dronten

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Mrt 1990 – mrt 1998 lid gemeenteraad D66
Dronten. Mrt 1998 – 2002 Steunfractielid
(burgerraadslid). 20101-2014 lid
Gemeenteraad Dronten en vanaf 2011
fractievoorzitter Vanaf 1980 – heden diverse
functies binnen bestuur van D66 lokaal



9 Andere maatschappelijke functies
2009 – apr. 2014 Voorzitter De Wiekslag,
vereniging voor maatschappelijk wonen
Dronten

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: geen

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan: NEE

12
Bent u lid van een vertegenwoordigend
lichaam, zo ja welke

NEE

Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Papma – Renema, M.E.G. 22 Roepnaam
Margriet

3 Geboortedatum en – plaats
26 september 1954, Winterswijk

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
meg.papma@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Senior communicatie adviseur bij
drinkwaterbedrijf Vitens

7 Huidige functie binnen of namens D66
01-04-2011 – heden: burgerlid D66 fractie PS
Flevoland. Vanaf sept. 2013: lid commissie
Ruimte& Leefbaarheid PS

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen voor 2011

9 Andere maatschappelijke functies
01-11-2013 – heden: voorzitter
Soroptimist International Club Flevoland

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen
Ruimte en Leefbaarheid, economie

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
Burgerlid Provinciale Staten Flevoland

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting M. Papma: Ik stel mij kandidaat voor lid van Provinciale Staten omdat ik in de afgelopen
statenperiode vanaf 2011 als burgerlid het werken in de fractie en de provinciale politiek goed heb
leren kennen. Ik heb er veel van geleerd en ik wil mijn opgedane ervaring en kennis graag inzetten
voor de functie van Statenlid. Ik vind het in teamverband werken in de fractie prettig en het politieke
proces en de beleidsterreinen interessant en echt een uitdaging. Mijn beroepservaring als senior
communicatie adviseur Corporate Communicatie Vitens brengt kennis en ervaring mee die goed van



pas kan komen bij het werk in de fractie en op dit moment als commissielid Ruimte en Leefomgeving.
Door mijn voorzitterschap van Soroptimist Club Flevoland beschik ik over een goed netwerk in
Flevoland. Verder is vermeldenswaard dat ik in november 2013 mijn internationale master Corporate
Communication heb gehaald.

1
Achternaam en voorletters

Peeters, R.H.M. 3
2 Roepnaam

René
3 Geboortedatum en – plaats

13 augustus 1951, Venlo
4 Woonplaats

Almere
5 e-mail

peetersrhm@gmail.com
6 Beroep of maatschappelijke functies

Wethouder te Almere
7 Huidige functie binnen of namens D66

Vanaf mei 2010 wethouder
8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66

2005 – 2010 Bestuurslid afdeling Almere
2014 Lid Denktank Jeugd en onderwijs
verkiezingsprogramma D66 Amsterdam

9 Andere maatschappelijke functies
2012 – heden Lid RvT Opvoeden.nl
2013 – heden Adviesraad International Award
for Young people
2010 – heden voorzitter Stichting Doe Dans

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
B&W Almere

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting R. Peeters: D66 hoort in het bestuur van de provincie Flevoland te komen en daar een
prominente rol te vervullen. Een evenwichtige verdeling van aandacht tussen de zes gemeenten is
van belang. Iedere stad heeft haar eigen rol binnen het grotere geheel. Een grotere rol voor de
bevolking van Flevoland m.b.t. de politieke besluitvorming is van belang. Een inhoudelijk sterk,
compact, sober en zichtbaar bestuur past bij onze politieke lijn.

1 Achternaam en voorletters

Van der Ploeg, M. 42 Roepnaam
Michael

3 Geboortedatum en – plaats
22 december 1985, Wezep

4 Woonplaats
Dronten

5 e-mail
m.vanderploeg@d66dronten.nl



6 Beroep of maatschappelijke functies:
Coördinator Beroepspraktijkvorming en
Docent Verpleegkunde ROC Flevoland

7 Huidige functie binnen of namens D66
Maart 2014 Burgerraadslid D66 fractie Dronten
Mei 2014 Voorzitter bestuur D66 Dronten

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Dec. 2013 – mei 2014 voorzitter bestuur D66
Dronten a.i.

9 Andere maatschappelijke functies
Aug. 2009 – heden Int. Jurylid en dansleraar
Sept. 2006 – heden Verpleegkundige

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen
Samenleving en Cultuur (Jeugdzorg, veiligheid,
sport, Cultuur, archeologie)

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
Burgerraadslid D66 Dronten

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

D66 Dronten plaats 8

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting M. van der Ploeg: Ik ben sinds ruime tijd geïnteresseerd in de politiek op verschillende
vlakken. Vorig jaar besloot ik om hier actief mee aan de gang te gaan. Eerst als interim voorzitter
bestuur van de afdeling Dronten en later als campagneleider en kandidaat raadslid voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Na de gemeenteraadsverkiezingen ben ik de Drontense D66
fractie in gegaan als burgerraadslid. Daarnaast ben ik sinds de laatste ALV gekozen als
bestuursvoorzitter van Dronten. Het politiek inhoudelijke “spel” vind ik zeer fascinerend en ik merk
dat ik mijn expertise hierin kwijt kan. Nu kandideer ik me als Statenlid voor de provincie Flevoland.
Waarom? Ik werk sinds 9 jaar binnen de provincie en woon er sinds 8 jaar. In die tijd heb ik
Flevoland zien groeien en zich ontwikkelen. Als jonge provincie met vele kansen en mogelijkheden
is Flevoland voor mij de ideale plek om te wonen en werken. In de periode van 2009 – 2014 ben ik
zelfstandig ondernemer binnen de provincie geweest en daarnaast werk ik sinds 2007 in het Mbo-
onderwijs in Almere. Door de diversiteit aan verschillende mensen die ik sindsdien heb ontmoet en
tot mijn netwerk mag rekenen, weet ik wat er speelt binnen de verschillende lagen van de
Flevolandse samenleving. Graag bouw en stuur ik mee aan de richting die Flevoland in het
gedachtegoed van D66 op zou moeten gaan. Jong en energiek, met visie voor de toekomst van
Flevoland!

1 Achternaam en voorletters

Pot, A

52 Roepnaam
Fred

3 Geboortedatum en – plaats
16 juni 1945, Amersfoort

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
a.pot1@upcmail.nl



6 Beroep of maatschappelijke functies
gepensioneerd

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Geen

9 Andere maatschappelijke functies
2004 – 2013 Vrijwilliger Kasteel
Groeneveld,Baarn rondleidingen en educatie
2014 – heden Vrijwilliger Staatsbosbeheer

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
Beleidsonderdelen
N.V.T.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Rooks, J.B. 62 Roepnaam
Josefien

3 Geboortedatum en – plaats
17 september 1956, Eibergen

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
josefienrooks@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Reclassering Nederland, secretaris regio
Noord West

7 Huidige functie binnen of namens D66
2011- heden Bestuurslid regio Flevoland –
portefeuille scouting, opleiding en WOF
Medio 2014 – aug 2014, lid
verkiezingscommissie PS 2015

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2009 – heden Voorzitter klankbordgroep
Kunst, cultuur en sociale zaken
2010 – 2014 lijstduwer GRV Almere
2014 Programmacommissie lid GRV 2014
Almere.

9 Andere maatschappelijke functies
1999 – 2007 Manager Reclassering
Nederland, arrondissementen Flevoland en
Almelo
2007 – 2012 Locatiemanager LdH
Reclassering en Jeugdzorg Utrecht en
Lelystad
2013 – heden Regiosecretaris Reclassering
Nederland, regio Noord West, standplaats
Amsterdam.



10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: te overwegen zijn:
infrastructuur, provinciale wegen,
bereikbaarheid, vervoer en veiligheid

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een
andere bestuurlijke of vertegenwoordigende
functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie
vervuld

NEE

Toelichting J. Rooks: De jongste provincie Flevoland is klaar voor een fermer D66 geluid en met
mijn kandidaatstelling Statenlid verwacht ik hier een bijdrage aan te legveren. Graag werk ik in een
team van capabele D66-ers aan de voorbereiding en uitvoering van het programma PS en wil
verantwoordelijkheid dragen voor een transparant en toekomstgericht beleid. Mijn liefde voor
Flevoland is al vroeg begonnen, tijdens de schoolvakanties logeren op de boerderij in de NOP en de
pioniersgeest proeven van de eerste bewoners. Na omzwervingen koos ik in 2000 om ook naar
Flevoland (zuid) te komen voor een functie bij de Reclassering. Een periode waarin deze sector nog
in de kinderschoenen stond. De Rechtbank Lelystad werd gebouwd, het openbaar ministerie
weekte zich los en er kwam een arrondissement Flevoland en een veiligheidsregio. Als D66 lid
manifesteerde ik me vanaf 2006 op verschillende plekken in ondersteunende taken voor de
afdeling Almere en wat later maakte ik deel uit van het regiobestuur. Het lijkt nu tijd geworden om
de sluimerende politieke ambities om te gaan zetten naar een actieve deelname op de politieke
items van de regio. Mijn ambitie is het om in de nadere profilering van D66 in Flevoland en het
creëren van stemvolume voor onze visie, een rol van betekenis te gaan spelen. Democratie op het
niveau van de regio is noodzakelijk en maakt het verschil voor de kwaliteit van de besluitvorming op
de provinciale items. De verantwoordelijkheid van het Statenlid is het om maximale inspanning te
leveren waardoor besluitvorming in de facetten waar het de burger, de kwestie en het
maatschappelijk belang raakt, deze transparant zijn en er een waarborg voor de overeengekomen
kwalitatieve uitvoering ligt. Mijn kennis en kunde vanuit mijn professionele netwerk, de
persoonlijke (levens) ervaring, doelgerichtheid, leergierigheid, het optimisme en de consciëntieuze
werkhouding, maken dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren in de fractie van PS. D66 doet er
toe in Flevoland en er is voldoende potentieel dat ons gedachtegoed de steun krijgt waardoor er
kansen zijn om te excelleren in de nabije toekomst. Met een plek op de lijst doe ik hier graag aan
mee. Ik wil mijn netwerk en potentiële stemmers mobiliseren en motiveren om tot een fors volume
voor D66 in Flevoland te komen.

1 Achternaam en voorletters

Rötscheid, S 72 Roepnaam
Shasta

3 Geboortedatum en – plaats
24 maart 1985, Amersfoort

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
s.rothscheid@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
advocaat

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf 21-12-2011 Provinciaal Statenlid

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
03-2011-12-2011 burger (commissielid(



Provinciale Staten Flevoland
03-2011 – 10-2013 Secretaris afdeling Dronten

9 Andere maatschappelijke functies
n.v.t.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen
Economie, werkgelegenheid, toerisme &
recreatie, verkeer & vervoer en cultuur

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
Provinciale Staten van Flevoland

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting S. Röthscheid: sinds de verkiezingen in 2011 maak ik met veel enthousiasme deel uit
van de Provinciale Staten in Flevoland. Eerst een half jaar als burgerlid, daarna als Statenlid. Als ik
nu terugkijk ben ik trots op wat de D66-fractie in de afgelopen jaren heeft bereikt. Ij zijn, na vier
jaar afwezigheid in de Staten, sterk teruggekomen met drie zetels en hebben ons kunnen
onderscheiden door onze constructief-kritische oppositierol. Ook al hebben wij de afgelopen jaren
al veel bereikt, het werk is nog lang niet af. Flevoland is een jonge provincie en nog volop in
ontwikkeling. Dat biedt prachtige kansen, maar daarvoor is het wel cruciaal dat de provincie
ambitie heeft en lef toont. Niet denken binnen de gebaande paden, maar openstaan voor
vernieuwing. Ik ben ervan overtuigd dat D66 de komende periode het verschil kan maken in
Flevoland. Graag wil ik de kennis en ervaring die ik in de afgelopen jaren in de Provinciale Staten
heb opgedaan, inzetten om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Hartelijke groet, Shasta
Rötscheid.

1 Achternaam en voorletters

Schot, P.A. 82 Roepnaam
Peter

3 Geboortedatum en – plaats
22 oktober 1954, Amsterdam

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
p.schot@d66lelystad.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Taxichauffeur, raadslid gemeente Lelystad

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf mrt. 2010 Fractievoorzitter
gemeenteraad Lelystad

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
n.v.t.

9 Andere maatschappelijke functies
n.v.t.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
Raadslid gemeente Lelystad

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE



14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Smetsers, T.A. 9
2 Roepnaam

Tiko
3 Geboortedatum en – plaats

5 juni 1984, Breda
4 Woonplaats

Almere
5 e-mail

t.a.smetsers@gmail.com
6 Beroep of maatschappelijke functies

Senior Interim Professional bij ArrangeGroup
7 Huidige functie binnen of namens D66

Vanaf aug. 2012 Fractieondersteuner bij D66
Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Sept. 2011 – sept. 2012: Burgerraadslid D66
Dronten
Mrt. 2011 – sept. 2011Steunfractielid D66
Dronten

9 Andere maatschappelijke functies: geen
10 Voorkeur voor de volgende een of meer

beleidsonderdelen: economie, Verkeer en
Vervoer, Bedrijfsvoering

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting T. Smetsers: de uitdagingen en ontwikkelingen waar Flevoland voor staat, vragen niet
om een beheersmatige aanpak, maar om visie, integraliteit en een toekomstgerichte instelling. Als
volksvertegenwoordiger wil ik mijn analytische vermogen gebruiken om de vele kansen voor
Flevoland optimaal te benutten en om innovatie en ontwikkeling binnen Flevoland optimaal ruimte
te bieden. In september 2011 ben ik gestart als steunfractielid (en later als burgerraadslid) voor de
fractie in Dronten. Na een, voor mijn werk noodzakelijke, verhuizing naar Almere, heb ik mij
aangesloten bij de Provinciale Statenfractie. In de afgelopen twee jaar heb ik binnen de provinciale
fractie mijn inhoudelijke en politiek bijdrage mogen leveren op het gebied van Verkeer en Vervoer,
Economie en Bedrijfsvoering. Na mijn ondersteunende rol van de afgelopen jaren, wil ik nu graag de
stap zetten om namens D66 als volksvertegenwoordiger in de Provinciale Staten van Flevoland aan
de slag te gaan.

1 Achternaam en voorletters

Vermeulen, P.M.S. 10
2 Roepnaam

Paul
3 Geboortedatum en – plaats

26 juli 1951, Ouder Amstel



4 Woonplaats
Emmeloord

5 e-mail
pms.vermeulen@tiscali.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Accountant

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf mei 2014 Burgerraadslid Gemeenteraad
Noordoostpolder (Commissie woonomgeving)

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2010 – 2014 Wethouder Financiën, Sport,
Handhaving en Cultuur gemeente
Noordoostpolder. 2002 – 2006 Raadslid D66
Noordoostpolder. 1998 – 2002 Burgerraadslid
D66 Noordoostpolder, 1990 – 1998 Raadslid
D66 Noordoostpolder, 1986 – 1990 Lid
steunfractie D66 Noordoostpolder.

9 Andere maatschappelijke functies
2002 – heden Voorzitter Pensioenfonds
Accountancy, 2014 – heden Lid raad van
toezicht St. Therapeutisch Centrum Flevoland
(GGZ), 2010 – heden Lid raad van advies
Zelfstandigenloket Flevoland, 2014 heden Lid
bestuur St. Vrienden van Hof van Schokland
(zorgboerderij)

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen
Financiën, Economische Zaken, Sport, Kunst en
Cultuur (w.o. Media)

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
Burgerraadslid D66 Noordoostpolder

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting P. Vermeulen: mijn ervaring in zowel gemeenteraad als college van B en W wil ik nu ter
beschikking stellen van de Statenfractie. Een evenwichtige verdeling van de lijst over het gehele
gebied is van groot belang en doet recht aan de democratie. De afstand van de provincie tot haar
burgers is erg groot en velen weten niet welke belangrijke taken de provincie heeft. Net als in mijn
vorige “leven”als gemeentebestuurder zie ik het als een uitdaging die kloof te verkleinen. Nu de
taken ook nog worden beperkt door overdracht aan de gemeenten en de bezuinigingen, komt het
aan op uitleg over de keuzes, transparantie in de besluitvorming en waar mogelijk
burgerparticipatie. De bezuinigingen die het Rijk de Provincie oplegt, zijn aanzienlijk. Ik heb met het
doorvoeren van bezuinigingen ervaring en ik heb 4 jaar geleden een begrotingswijzer ontwikkeld
waarbij de burgers mee konden denken over de keuzes. Mede op basis daarvan is meer dan 10% op
het gemeentebudget bezuinigd. Die ervaring kan ik inbrengen. Als wethouder handhaving kwam
mijn kennis van mediation goed uit. Ik heb mede daardoor ervaring met het sluiten van
compromissen maar heb ook de macht van de ambtenaren en de onmacht van de bestuurders
(raad en college) ervaren.

1 Achternaam en voorletters

Visser, A.H. 112 Roepnaam
Ab



3 Geboortedatum en – plaats
24 augustus 1956, Leerdam

4 Woonplaats
Zeewolde

5 e-mail
visserab@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Trainer, coach, inspirator, interim directeur
Jeugd en Onderwijs

7 Huidige functie binnen of namens D66
Lid D66 Gemeenteraadscommissie,
ondersteunend

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

9 Andere maatschappelijke functies
geen

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: Jeugd en Onderwijs

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

1977 ARP ten tijde van Aantjes ARJOS
Friesland

Toelichting A. Visser: 1. De redenen dat ik met beschikbaar stel voor een verkiesbare plek voor de
Provinciale Statenverkiezingen van 2015 zijn: 1. Vanaf mijn 18de is het altijd mijn voornemen
geweest een bewuste positieve bijdrage te leveren aan een betere maatschappij en leefomgeving.
Sinds 2013 heb ik daar eindelijk de tijd voor gekregen. 2. Politiek is de meest directe wijze om
invloed uit te oefenen op besluitvorming. Dit wil en kan ik uitsluitend doen vanuit een synergetische
sociaal liberale visie. Het is dan niet vreemd dat je bij D66 uitkomt.

1 Achternaam en voorletters

Van der Wal, L.D. 122 Roepnaam
Luc

3 Geboortedatum en – plaats
20 augustus 1948, Beverwijk

4 Woonplaats
Dronten

5 e-mail
ldvanderwal@xs4all.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
huisarts

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf 2014 Voorzitter programmacommissie
Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
1982 – 1990 regiobestuurslid
1984 – 1986 regiovoorzitter
1990 – 1994 hoofdbestuurslid namens
Flevoland
1995 – 2003 lid Provinciale Staten Flevoland



9 Andere maatschappelijke functies
2000 – 2006 voorzitter Huisartsen coöperatie
OmniHis (Software)
2005 – heden bestuursfuncties regionale
huisartsenorganisatie

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: geen

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie:

Huidige lijst, onverkiesbaar

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Winter-Rijkelijkhuizen, R.M. 132 Roepnaam
Roos

3 Geboortedatum en – plaats
10 november 1947, Amsterdam

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
winterroos@upcmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
gepensioneerd

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Provinciaal bestuur

9 Andere maatschappelijke functies: man-vrouw
maatschappij afd. Wormer, Adviescommissie
Vrouwen in de grafische industrie, landelijke
adviesgroep handarbeid Vrouwen van Nu,
commissie textiele werkvormen

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: samenleving,
participatie*,
ruimtelijke ordening

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting R. Winter:

* participatie in het kader van landelijke ontwikkeling over samenvoegingen etc..



1 Achternaam en voorletters

Zwart, R.H. 14
2 Roepnaam

Ron
3 Geboortedatum en – plaats

14 januari 1968, Heerenveen
4 Woonplaats

Zeewolde
5 e-mail

ron.zwart@d66zeewolde.nl
6 Beroep of maatschappelijke functies

Hoofd bedrijfsvoering gemeente Heerde (ZZP-
er)

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2010 – 2014 fractievoorzitter D66 Zeewolde

9 Andere maatschappelijke functies
2013 – 2014 Projectleider gemeentelijke
huisvesting, 2008 – 2010 Projectleider
invoering basisregistratie Adressen en
Gebouwen, 2006 – 2007 algemeen directeur a.i
en hoofd samenleving a.i. 2002 – 2005
concerncontroller

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: bestuurlijke organisatie,
samenwerking, financiën, verkeer en vervoer,
onderwijs en cultuur.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

Bestuurslid VVD

Toelichting R. Zwart: “the reasonable man adapts himself to the World: the unreasonable one
persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all the progress depends on the
unreasonable man”. George Bernhard Shaw. Het is de opdracht van de politicus om de
werkelijkheid niet te accepteren zoals ze is: om onredelijke eisen te stellen aan hoe ze zou moeten
zijn en om alles in het werk te stellen om daar te komen. Binnen de lijntjes blijven is geen politiek,
niet durven dromen, niet bereid zijn om afstand te nemen van “zoals het nu eenmaal gaat” en “dat
lukt toch niet, dat willen “ze”niet”, dat allemaal is geen politiek. Het verbeteren van wat er is, dat
kunnen ambtenaren ook zonder aansporing. De rol van politicus is om uit te dagen, om kaders te
verleggen. En als er weinig te veranderen is, of de noodzaak werkelijk ontbreekt, dan kan hij beter
zwijgen dan anderen van het werk houden. Graag licht ik mijn kandidatuur mondeling verder toe.

1 Achternaam en voorletters

Van Bemmel, M.E. 152 Roepnaam
Martine



3 Geboortedatum en – plaats
14 maart 1986, Tiel

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
mevanbemmel@almere.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Raadslid D66 Almere, medewerker
publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie
D66

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf mrt. 2014 Raadslid D66 Almere

8 Vroegere functie(s) binnen of namens
D66: 01-11-2013 tot 22-05-2014
Campagne coördinator D66 Almere GR en
EP, 22-09-2013 tot 01-05-2014 Secretaris
regiobestuur, 16-05-2010 tot 01-11-2013
Fractiesecretaris D66 Flevoland, 01-05-
2012 tot 01-09-2012
Campagnecoördinator D66 Flevoland
Tweede Kamerverkiezingen. 16-08-21010
tot 31-01-2011 Stagiaire D66
Gemeenteraadsfractie Den Haag

9 Andere maatschappelijke functies
2008-2009 Studentenlid Opleidingscie BSc
Politicologie, 2006-2009 Vrijwilliger St. de
Opkikker, 2007 – 2009 Puppywalker
blindengeleidehond KNGF, 2001 – 2002
?Voorzitter (regent) Leerlingenraad
Amsterdams Lyceum, 2000-2001
Penningmeester leerlingenraad
Amsterdams Lyceum.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: Economie, wonen,
duurzaamheid, communicatie

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te
staan

NEE

12 Bent u lid van een vertegenwoordigend
lichaam

Lid D66 fractie Gemeenteraad Almere

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

Kandidatenlijst 2014 Gemeenteraad D66
Almere

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een
andere bestuurlijke of
vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie
vervuld

NEE

Toelichting M. van Bemmel: bij dezen stel ik mij kandidaat voor een onverkiesbare plek op de
kandidatenlijst van D66 Flevoland. Sinds maart jl. zet ik mij met veel plezier in als gemeenteraadslid
voor D66 Almere. Met portefeuilles als economie, wonen en een deel van zorg ben ik hier zeer druk
mee. Voordien was ik al enige jaren nauw betrokken bij D66 Flevoland. Een van de klachten die ik
regelmatig hoorde van leden uit de andere afdelingen, was dat Almeerders met hun gezicht naar
Amsterdam staan en daarmee automatisch met de rug naar de rest van de provincie. Amsterdam is
zeker belangrijk voor Almere (en de rest van Flevoland), maar Flevoland is dat ook. Met mijn kandi-
daatstelling benadruk ik mijn steun aan de verkiesbare kandidaten en straks de nieuwe fractie.
Daarnaast onderstreep ik mijn betrokkenheid bij Flevoland. Ik roep u op om mij vooral laag op uw
lijst te zetten. Laten we er gezamenlijk een 1e klas campagne van maken met een mooi resultaat!



1 Achternaam en voorletters

Brogge, R.W. 162 Roepnaam
Roy

3 Geboortedatum en – plaats
19 mei 1983, Gouda

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
r.brogge@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Bedrijfsleider Horeca

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

9 Andere maatschappelijke functies
02-2014 tot 05-2014 Vrijwilliger Stichting Free a
Girl

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Van Dongen, G. 17
2 Roepnaam

Gerard
3 Geboortedatum en – plaats

16 april 1952, Den Haag
4 Woonplaats

Almere
5 e-mail

g.vandongen@gmail.com
6 Beroep of maatschappelijke functies

Financieel adviseur
7 Huidige functie binnen of namens D66

n.v.t.
8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66

n.v.t.
9 Andere maatschappelijke functies

n.v.t.
10 Voorkeur voor de volgende een of meer

beleidsonderdelen
Geen voorkeur

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE



12 Bent u lid van een vertegenwoordigend
lichaam, zo ja welke

NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting G. van Dongen: nu het eind van mijn werkzame leven in zicht is en ik meer vrije tijd tot
mijn beschikking krijg, wil ik graag meer politiek actief zijn. Ik stel me nu beschikbaar voor een
onverkiesbare plaats maar ben ook bereid Statenlid te worden.

1 Achternaam en voorletters

Eelman, J. 182 Roepnaam
Jaap

3 Geboortedatum en – plaats
16 februari 1957, Amsterdam

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
eelman.jaap@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Docent geschiedenis en staatsinrichting

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2011-2014 Burgerlid Provinciale Staten
Flevoland

9 Andere maatschappelijke functies
2010-heden lid MR en BBMR
(personeelsgeleding) Buitenhout College
Almere, 2007-2012 lid MR (oudergeleding)
Scholengemeenschap Lelystad, 2006-heden
Instellingscontactpersoon AOB Buitenhout
College Almere, 2003-2009 Bestuurslid
Archeologische Werkgemeenschap voor Ned.
Afd. Flevoland.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting J. Eelman: helaas heb ik momenteel te weinig tijd voor een meer actieve rol bij de
verkiezingen voor Provinciale Staten, maar op deze manier wil ik wel mijn steun laten blijken voor
onze partij, speciaal als inwoner van Lelystad.



1 Achternaam en voorletters

Falch, C.N. 192 Roepnaam
Niels

3 Geboortedatum en – plaats
21 maart 1960, Bussum

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
nfalch@xs4all.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Adviseur en toezichthouder

7 Huidige functie binnen of namens D66
2014-heden lid werkgroep Governance, Thema
Afdeling Economie D66

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2004-2010 lid bestuur D66 Lelystad, 2005-2007
lid landelijk Platform Cultuur & Media D66

9 Andere maatschappelijke functies
2007-heden Lid Raad van Toezicht De Meerpaal
Dronten, 2004-heden Lid Gemeenschapsraad
Joods Maatschappelijk Werk, 2014-heden
Beheerder LinkedIn groep Ned. Orde van
Commissarissen en Toezichthouders, 2011-
2012 Politiek Vertegenwoordiger Bewoners-
groep Buitenplaats, 2008-2009 Lid Landelijke
Adviescommissie Bezoldiging Directeuren
Kunsteducatie

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: Culturele infrastructuur,
regionale economie, verkeer en vervoer

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting N. Falch: de provincie Flevoland neemt binnen Nederland een speciale rol in. Het is de
jongste provincie en heeft daardoor een minder lange historie. Flevoland is een provincie van
pioniers, die hun zekerheden op het Oude Land verruilden voor de vele kansen en uitdagingen op
het Nieuwe Land. Maar mensen die ook moeten vechten voor de bedreigingen zoals de relatief
hoge werkeloosheid. Flevoland is een provincie van doeners en creatieve mensen. In het korte
bestaan heeft Flevoland al veel bereikt. Vanaf het begin ben ik een uitgesproken tegenstander
geweest van de door minister Plasterk beoogde provinciefusie. Vooral onder het motto: “geen
visie, geen fusie”. De plannen waren te mager en onvoldoende uitgewerkt. Zonder duidelijk visie op
het bestuur van de andere provincies, zou een dergelijke fusie uiteindelijk leiden tot het
verwezenlijken van de ambities van Noord-Holland (lees Amsterdam). Flevoland verdient beter! Als
betrokken D66 lid ben ik trouw aanwezig bij bijeenkomsten van de partij. De provincie Flevoland
staat niet stil en ontwikkelt zich nog steeds. Ik wil als Statenlid voor D66 mij hier heel graag voor
inzetten om zodoende mijn steentje bij te dragen.



1 Achternaam en voorletters

De Haan, J.P.R. 20
2 Roepnaam

Rachel
3 Geboortedatum en – plaats

18 mei 1951, Arnhem
4 Woonplaats

Lelystad
5 e-mail

jprdehaan@xs4all.nl
6 Beroep of maatschappelijke functies

Studie- en beroepskeuze adviseur
7 Huidige functie binnen of namens D66

2013-2014 Voorzitter Verkiezingscommissie GR
8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66

Diversen vanaf 1985-heden. 1990-1994
Raadslid D66 Lelystad

9 Andere maatschappelijke functies
1994-2002 en 2011-heden Secretaris St.
Kunstuitleen Flevoland. 2006-2010
Participatieteam Lelystad coördinator
werkgroep werkgelegenheid. Voorzitter
stembureau Lelystad-Haven vanaf 1990-heden

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

JA GR 2014-2018, onverkiesbaar

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Van der Ham, A.S. 21Roepnaam
Fons

3 Geboortedatum en – plaats
12 juli 1964, Drunen

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
fons@fonceur.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Zelfstandig ondernemer

7 Huidige functie binnen of namens D66
Mei 2014-heden Bestuursvoorzitter D66
Almere

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
1986-1988 Plv. voorzitter D66 Arnhem, 1990
kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen Alphen
aan den Rijn

9 Andere maatschappelijke functies: n.v.t.
10 Voorkeur voor de volgende een of meer

beleidsonderdelen: economie



11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Van de Heisteeg, P.W. 222 Roepnaam
Patrick

3 Geboortedatum en – plaats
20 december 1969, Naarden

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
heisteeg@hotmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Milieukundig ingenieur bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi- en Vechtstreek, zijnde
regisseur Toezicht Natuur en Landschapsbeheer
Provincie Flevoland

7 Huidige functie binnen of namens D66
Mei 2014-heden Lid mailgroep programma-
werkgroep regio Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

9 Andere maatschappelijke functies
Nov 2012-heden Bestuursvoorzitter landelijke
oudervereniging Pharos, sept. 2014-mrt 2015
gedetacheerd als Griffiemedewerker gemeente
Lelystad

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: natuur, ruimtelijke
ordening, water en bodem, bestuur en
financiën.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting P. van de Heisteeg: ik ben zeer geïnteresseerd in een actuele agenda, verbinden,
politiek en met name het liberale gedachtegoed. Mede daarom ben ik een detachering/stage
aangegaan bij de griffie van de gemeente Lelystad van 1 september 2014 tot 1 maart 2015. Omdat
ik ook nog een scriptie wil schrijven waarmee ik in juni 2015 in Natuurwetenschappen wil
afstuderen, stel ik mij graag kandidaat op een onverkiesbare plek om als zodanig toch een steentje
bij te dragen aan een hopelijk succesvolle campagne. Veel succes en vriendelijke groet: Patrick van
de Heisteeg.



1 Achternaam en voorletters

Holtmaat-Drijftholt, J. 232 Roepnaam
Johanna

3 Geboortedatum en – plaats
14 december 1964, Vries

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
holtmaat@planet.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
aankoopmakelaar

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf 2012 Lid regiobestuur D66 Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
diverse

9 Andere maatschappelijke functies
n.v.t.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen
n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Kok, S.J. 242 Roepnaam
Jeroen

3 Geboortedatum en – plaats
2 juni 1969, Parow Bellville

4 Woonplaats
Lelystad

5 e-mail
j.kok@flevoland.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Ambtelijk secretaris ondernemingsraad en
cliëntenraad Merem Behandelcentra, lid
Provinciale Staten Flevoland, lid financiële
regiocommissie Utrecht en Flevoland van Fonds
Verstandelijk Gehandicapten

7 Huidige functie binnen of namens D66
Sept 2012 – heden Lid Provinciale Staten
Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

9 Andere maatschappelijke functies
2009-2011 voorzitter st. Gehandicapten
Overleg lelystad, 1998-2010 Gemeenteraadslid
Lelystad, 2003-2010 Penningmeester St. de



Spagaat, noodopvang dakloze asielzoekers
Lelystad, 1998-2003 lid commissie
bezwaarschriften namens gemeenteraad
Lelystad

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: financiën, bestuur,
economie, (zorg)innovatie, Europa, cultuur

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
Provinciale Staten Flevoland

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

Gemeenteraad Lelystad D66, plek 7

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

JA: voor Groen Links ben ik
Gemeenteraads- en Statenlid geweest.

Toelichting J. Kok: Flevolandse Democraten. Graag zou ik jullie ook vertegenwoordigen in de
komende statenperiode. Ik wil mij sterk maken om met mijn 15 jarige politiek-bestuurlijke ervaring
ons sociaal liberale geluid krachtig te laten doorklinken in het Flevolandse bestuur. Dat wil ik doen
met een open houding door samenwerking en een transparante en verantwoordelijke wijze van
besturen. Samen met mijn collega’s in de Statenfractie heb ik de afgelopen periode hard gewerkt:
D66 Flevoland heeft een duidelijk profiel. Binnen het team heb ik mij vooral beziggehouden met het
op orde krijgen van de provinciale financiën en een goede overdracht van de jeugdzorg naar de
gemeenten. Beide dossiers liggen op schema, hoewel ik waakzaam blijf. De Statenfractie van D66
kenmerkt zich door een open houding die plezierig werkt. Graag wil ik deze lijn voor de toekomst
helpen vasthouden. Ik zie ook mogelijkheden om de fractie verder te versterken. D66 heeft het
Flevolandse bestuur veel kwaliteit te bieden. Met D66 wil ik mij inzetten voor meer banen, hoger
onderwijs, innoveren, nieuwe natuur, ruimte voor initiatieven van mensen en uiteraard een
gezonde financiële positie van Flevoland. De Statenfractie staat als een huis. D66 Flevoland is
gereed om aan het college van Gedeputeerde Staten deel te gaan nemen. Ik sta te popelen om mijn
bijdrage te leveren. Hartelijke groet Jeroen Kok.

1 Achternaam en voorletters

Kortleve, C.E. 252 Roepnaam
Kees

3 Geboortedatum en – plaats
25 april 1975, Bunnik

4 Woonplaats
Zeewolde

5 e-mail
k.kortleve@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Managing Director

7 Huidige functie binnen of namens D66
2010-heden Penningmeester D66 Zeewolde en
Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
n.v.t.

9 Andere maatschappelijke functies: n.v.t.
10 Voorkeur voor de volgende een of meer

beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE



13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Kruisland, G. 262 Roepnaam
Gemana

3 Geboortedatum en – plaats
30 juni 1976, Paramaribo Suriname

4 woonplaats
Lelystad

5 e-mail
gkruisland@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Compliance Assistant

7 Huidige functie binnen of namens D66
Mei 2014 – heden, Fractie assistent

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
geen

9 Andere maatschappelijke functies
geen

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: Kunst & Cultuur,
Werkgelegenheid, Jeugdzorg, Gezondheid,
Veiligheid en Milieu

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

1 Achternaam en voorletters

Kuper, H. 272 Roepnaam
Hester

3 Geboortedatum en – plaats
15 oktober 1947, Zwolle

4 Woonplaats
Ens

5 e-mail
kuperenvandervecht@kpnplanet.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
Gepensioneerd. Op afroep trainer-
beleidsmedewerker vroegere werkgever CMO

7 Huidige functie binnen of namens D66
2010-heden penningmeester



8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
1982-1986 Steunfractie assistent, 1986-2002
Raadslid gemeente NOP, 2002-2006
Burgerraadslid gemeente NOP

9 Andere maatschappelijke functies
2008-heden v.z. Zonnebloembestuur regio
NOP, Urk en Brederwiede, 2008-heden
Bestuurslid Openbaar onderwijs, AVES,
identiteitscie. 2012-heden Bestuurslid SPN
(Peuterspeelzaalwerk) 2010-heden Bestuurslid
SBBK-NOP (st. Beheer voormalig Bouwwerken
Kruiswerk, 2009 heden lid ROCOVF namens 10
Dorpen NOP.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen:
nvt. Onverhoedse wendingen kiezers: Cultuur,
ruimtelijke ontwikkeling.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam
N.V.T.

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

N.V.T.

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

N.V.T.

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

Never

Toelichting H. Kuper: onverkiesbaar, verruiming lijst met een kandidaat uit de Noordoostpolder.

1 Achternaam en voorletters

Lesscher T.A.J. 282 Roepnaam
Ton

3 Geboortedatum en – plaats
15 juni 1981, Almelo

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
ton.lesscher@gmail.com

6 Beroep of maatschappelijke functies
Adviseur Beheer en Data

7 Huidige functie binnen of namens D66
geen

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Mei 2007- mrt. 2010 secretaris Afdeling Almere
en fractiesecretaris fractie Almere. Mrt. 2010 –
mrt. 2012 Fractieassistent D66 fractie Almere.
Apr. 2012-mrt. 2014 Gemeenteraadslid D66
Almere, jun. 2011-mrt 2014 Lid klankbordgroep
Duurzaamheid. Milieu en Groen. Sept. 2013 –
mrt. 2014 lid campagnecommissie
Gemeenteraadsverkiezing



9 Andere maatschappelijke functies
Febr 2014 – heden Voorzitter VvE Groenhof IV
Almere

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: ruimtelijke ordening,
natuur & landschap, infrastructuur.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting T. Lesscher: de afgelopen 7,5 jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezing 2014 heb ik mij
dagelijks ingezet voor D66 in Almere. Vanuit verschillende rollen en functies (en als laatste
gemeenteraadslid) heb ik stad en partij behartigd. Na mijn ziektetijd in de eerste helft van 2013
heb ik besloten mij niet meer te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezing 2014 en de
komende jaren mij te richten op mijn baan en gezondheid. Welnu na een paar maanden sabbatical
mis ik het partijactief zijn toch best wel. Om mij toch te kunnen richten op mijn baan en
gezondheid en weer wat voor de partij te betekenen door mijn ervaring van de afgelopen jaren in
te zetten, stel ik bij als lijstduwer beschikbaar voor de Provinciale Statenverkiezing.

1 Achternaam en voorletters

Van der Linden, J.E.M. 292 Roepnaam
Ernest

3 Geboortedatum en – plaats
19 augustus 1948, Amsterdam

4 Woonplaats
Almere

5 e-mail
evdlinden@finess.biz

6 Beroep of maatschappelijke functies
Ondernemer, Bedrijfsadviseur duurzaam en
maatschappelijk ondernemen

7 Huidige functie binnen of namens D66
02-2005 lid werkgroep economie Metropool
Regio Amsterdam, 06-2009 Lid landelijke
Thema-afdeling Economie, 05-2013 Lid
landelijke Thema-afdeling Duurzaam, 04-2014
lid programma commissie PS 2015 Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
11-2008 bestuurslid D66 Almere – opzetten en
ontwikkelen van het DAK, 03-2011
ondersteuning College onderhandelingen op
financieel economisch terrein, 03-2004 – 12-
2008 Steunfractielid en vervolgens duo raadslid
Amsterdam Bos en Lommer, 04-1974-10-1986
Diverse functies op lokaal, regionaal en
landelijk terrein, w.o. steunfractie lid Naarden
(1976-1984) en diverse adviesgroepen en
campagneteams voor D66-Naarden; D66 Gooi-
en Vechtstreek en Landelijk



9 Andere maatschappelijke functies
01-2012 – 11-2013 Voorzitter Vrienden van het
CascadePark in Almere Poort

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: economie, financiën,
onderwijs, duurzaamheid en participatie.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

NEE

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE

Toelichting E. van der Linden: creatief, innovatief, inspirerend, veranderaar, vasthoudend,
maatschappelijk integer, mensen mens, sociaal liberale democraat. Financieel economisch
opgeleid, jaren werkzaam geweest in de grafische en internationale High Tech industrie. Houdt zich
sinds ’92 bezig met de begeleiding van bedrijven op weg naar succesvol maatschappelijk en
duurzaam ondernemen. Sinds 1972 in verschillende rollen, denkend, durvend en doend voor D66
bezig met initiatieven, waarbij lastige economische situaties werden omgevormd naar
winstgevende. Flevoland als jongste provincie, kent een prachtige leefomgeving, biedt uitstekende
mogelijkheden om zichzelf internationaal op het gebied van agro-cultuur, Fish farming, nieuwe
kennisintensieve maakindustrie, toerisme en recreatie, op de kaart te zetten. De invloed van
digitalisering en internet zal de komende jaren veel van werkenden, maar ook van de mensen die
nu helaas langs de kant staan, vragen waar het gaat om bij- en omscholing. Er zullen nieuwe banen
moeten worden gecreëerd in een economie die klaar is om de veranderingen op te vangen. Ik vind
dat het nu aan de provincie is, hiermee coördinerend, initiërend en faciliterend, met de gemeenten
en aangrenzende provincies samen aan de slag te gaan. Of het nu onze provinciale productie is, het
om het aantal banen en de werkloosheid vooral onder jongeren en ouderen in onze provincie gaat:
het wegwerken van leegstand in bedrijfs- en winkelruimten, het versterken van onze interne
koopkracht betreft. We moeten er voor zorgen dat we met elkaar de achterstanden ten aanzien
van wat gemiddeld in Nederland mogelijk is, omzetten in een voorsprong. Dit vraagt om een
integrale benadering waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken. Daar wil ik mij
voor inzetten, door verantwoord en inventief om te gaan met de middelen waarover we als
inwoners en provincie beschikken. Eens met deze zienswijze? Zet mij dan hoog op de kieslijst.

1 Achternaam en voorletters

De Muynck, J. 302 Roepnaam
Johan

3 Geboortedatum en – plaats
7 december 1941, St. Laurens

4 Woonplaats
Zeewolde

5 e-mail
Johan.demuynck@d66zeewolde.nl

6 Beroep of maatschappelijke functies
geen

7 Huidige functie binnen of namens D66
Secretaris D66 afdeling Zeewolde

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
Bestuursfuncties D66 Maassluis, Secretaris D66
regio Flevoland

9 Andere maatschappelijke functies
n.v.t.



10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: n.v.t.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan NEE
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
NEE

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

JA, plaats 4 gemeenteraadsverkiezingen
Zeewolde

14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere
bestuurlijke of vertegenwoordigende functie

NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NOOIT

1 Achternaam en voorletters

Rijsberman, M.A. 00
2 Roepnaam

Michiel
3 Geboortedatum en – plaats

16 december 1970, Heerjansdam
4 Woonplaats

Almere
5 e-mail

michiel@rijsberman.nl
6 Beroep of maatschappelijke functies

Senior beleidsadviseur bij Hoogheemraadschap
van Delfland

7 Huidige functie binnen of namens D66
Vanaf mrt. 2011 Fractievoorzitter Provinciale
Staten van Flevoland

8 Vroegere functie(s) binnen of namens D66
2010-2011 Lijsttrekker D66 Flevoland voor
PS2011 en Lid programmacommissievoor PS
2011

9 Andere maatschappelijke functies
200-2013 Zelfstandig adviseur water- en
programmamanagement (ZZP’er). 2005 – 2011,
voorzitter medezeggenschapsraad basisschool
Het Kristal, Almere, 1998 – 2003 Toegevoegd
onderzoeker TU Delft, watermanagement en
bestuurskunde.

10 Voorkeur voor de volgende een of meer
beleidsonderdelen: ruimtelijke ordening,
water, milieu, infrastructuur – het fysieke
domein en economie en werkgelegenheid – het
economische domein.

11 Is bereid op een verkiesbare plaats te staan JA
12 Bent u lid van een vertegenwoordigend

lichaam, zo ja welke
Provinciale Staten van Flevoland

13 Staat u op de kandidatenlijst van een
vertegenwoordigend lichaam

Tweede Kamer 2012, plaats 37
Gemeenteraad Almere 2014, plaats 18

(lijstduwer)
14 Heeft zich kandidaat gesteld voor een andere

bestuurlijke of vertegenwoordigende functie
NEE

15 Heeft voor een andere partij dan D66 een
vertegenwoordigende of partijfunctie vervuld

NEE



Toelichting M. Rijsberman: vier jaar geleden werd ik lijsttrekker voor de verkiezingen van 2011. En
met succes: we kwamen van niets met drie zetels in de Staten. Sindsdien hebben we met de fractie
hard gewerkt: onder mijn fractievoorzitterschap is een hechte fractie ontstaan, waarmee we door
constructief oppositie voeren het sociaal-liberale geluid goed laten horen. We weten ook de weg
naar de media goed te vinden. We halen op een positieve manier de kranten en ik sta regelmatig
voor de microfoon van Omroep Flevoland. Onze inbreng wordt serieus genomen, in de Statenzaal
en daarbuiten. En dat is nodig ook. In 2011 kwamen we niet in de coalitie doordat andere partijen
ons niet kenden, niet wisten wat ze aan ons hadden. Dat is nu anders: ze kennen mij als
fractievoorzitter en met uw steun ook als lijsttrekker. Een lijsttrekker die D66 stevig wil neerzetten
en heeft bewezen dat te kunnen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om een positie te
verwerven. De andere partijen kennen ons. Nu moeten wij die positie verzilveren. Ik wil
doorpakken, gebruikmakend van wat ik de laatste jaren met de fractie heb opgebouwd. Ik heb het
lef en de drive om er voor te gaan. Voor een effectieve provincie en een transparante
bestuurscultuur. Voor een duurzame provincie met de focus op de provinciale kerntaken, op
werkgelegenheid en ruimtelijke ontwikkeling. Ik wil verzilveren, voor Flevoland en voor D66.
Daarom vraag ik uw steun en vertrouwen om me weer vier jaar vol te kunnen inzetten voor D66 in
Flevoland, als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015!


