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Philip Monas  
 

Geboortedatum 

19-09-1958 

Beroep of maatschappelijke functie 

Conrector 

Kandidaat voor gebied 

IJburg/Zeeburgereiland 

 

Als bewoner vanaf 2006 van IJburg en toekomstige bewoner van Zeeburgereiland voel ik mij 

zeer verbonden met dit jongste gedeelte van Amsterdam Oost. Ik zet me in voor een 

duurzame economische- en harmonieuze sociale ontwikkeling van de infrastructuur en de 

leefomgeving.  

De nieuwe eilanden vereisen een specifieke benadering bij het afwegen van de belangen van 

veel “stakeholders”. Verbinding vinden waar confrontatie op de loer ligt is daarbij de grote 

uitdaging. Als gevolg van de te verwachten sterke uitbreiding van het inwonertal is het 

essentieel om de perfecte mix en blend van wonen, werken, ondernemen, leren, sport, 

recreatie en zorg voor elkaar na te blijven streven. 

In de kakelverse functie van gebiedsvertegenwoordiger wordt het pittig pionieren. Dat 

betekent, dat ik bij voortduring mijn oor te luisteren zal leggen om de belanghebbenden een 

stem te kunnen geven in de besluitvorming. Transparantie, consistentie en eenduidigheid 

zijn dan noodzakelijke voorwaarden. De overheid dient op te treden als betrouwbare 

partner, ook bij de uitwerking van innovatieve initiatieven om ons democratisch gehalte te 

optimaliseren. In Amsterdam waait het lekker door op het stadhuis dankzij D66. Aan wind 

geen gebrek op IJburg/Zeeburgereiland, dus wil ik het eigen geluid van D66 graag 

versterken!  
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Sigrid Hettinga  
 

Geboortedatum   

31-5-1973 

Beroep of maatschappelijke functie   

Programmamanager bij Missing Chapter Foundation 

Kandidaat voor gebied  

IJburg/Zeeburgereiland 

 

De eerste 18 jaar van mijn leven woonde ik op een boerderij in Friesland, en daarna heb ik, 

via Amerika, Groningen en Afrika in Amsterdam mijn thuis gevonden. Alweer 14 jaar ben ik 

inwoner van Amsterdam-Oost, eerst de Indische Buurt en sinds kort IJburg. Met veel 

interesse volg ik de ontwikkelingen in beide buurten.   

IJburg is, als nieuwe wijk, boeiend in haar sociale vraagstukken. Verbinding tussen diverse 

groepen, voldoende activiteiten voor tieners. En ook vind ik dat de wijk groener kan (minder 

stoep en meer gras) en in Nederland een voorbeeld voor een klimaat-neutrale wijk zou 

moeten worden.  

Mijn werkzame leven bestaat uit het bijeenbrengen en samen laten werken van mensen. 

Van architecten die samen in Afrika gaan pionieren tot de top van abtenaren en 

ondernemers die samen nadenken over een duurzame economie. Altijd zorg ik ervoor dat 

mensen zich gehoord voelen en dat ideeën vertaald worden naar concrete plannen.  

Mijn leven bestaat uit contact met mensen. Wat drijft ze, waar maken ze zich zorgen over, 

wat zijn hun doelen, ambities, vraagstukken. Ik kijk er erg naar uit dit talent in te zetten voor 

een mooier Amsterdam-Oost.  

  



5 
 

Martine van der Veen  
 

Geboortedatum     

21-3-1983 

Beroep of maatschappelijke functie 

Legal Counsel / inhouse advocaat 

Kandidaat voor gebied  

Oud-Oost 

 

Sinds 2001 woon ik in Amsterdam en sinds januari 2011 in de Dapperbuurt in Amsterdam-

Oost. Als stadsdeelcommissielid namens D’66 wil ik ervoor zorgen dat oost die levendige, 

leefbare, groene en sociale wijk blijft die oost zo aantrekkelijk maakt. Oost is wat mij betreft 

een plek voor jong en oud, voor arm en rijk, voor studenten, alleenstaanden en gezinnen. 

Dat brengt soms ook uitdagingen mee, bijvoorbeeld op het gebied van (verkeers)veiligheid, 

woningbouw en recreatie. Met bewoners, ondernemers en andere organisaties wil ik in 

gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Met die input wil ik in de stadsdeelcommissie tot 

creatieve, praktische adviezen en oplossingen komen die het dagelijks leven in oost (nog) 

prettiger maken.  

In mijn werk als (inhouse) advocaat heb ik geleerd om inhoudelijke kennis te combineren 

met een praktische aanpak en om mensen met verschillende belangen en achtergronden bij 

elkaar te brengen. Ik ben sociaal psycholoog en jurist, heb een brede belangstelling en hart 

voor de stad en Amsterdam-Oost in het bijzonder. In mijn vrije tijd sport ik graag (hardlopen, 

hockey, wielrennen, acrobatiek), ga ik graag naar buiten en geniet ik van al het moois dat te 

zien is in de Amsterdamse theaters en filmhuizen.  

 

  



6 
 

Huub van Schaijik  

 
Geboortedatum 

12-10-1965 

Beroep of maatschappelijke functie 

Zelfstandig financieel en project manager 

Kandidaat voor gebied  

Oud-Oost 

 

Sinds 1990 woon ik in op verschillende buurten in Amsterdam Oud-Oost, zowel alleen als 

met gezin. Ik ben actief en geïnteresseerd in het realiseren van beter samen leven in de stad, 

eenlingen, collectieven en gezinnen, in het bijzonder in ons stadsdeel en gebied.  

Voor de Amstelcampus ben ik betrokken geweest bij de inspraakgroep en op dit initiatief is 

meer hoogbouw naar de Nassaukade verplaatst. Bij de herinrichting van het Oosterpark heb 

ik ingebracht om meer de sport en speelkwaliteit te behouden en ik heb in het verleden 

gesproken met de wethouder over het behoud van de gevels in de Eerste Oosterparkstraat 

als onderdeel van bijzondere historische waarde van ons stadsdeel. Ik wil een brug leggen 

tussen wat er werkelijk tussen de mensen speelt en wat we voor elkaar kunnen krijgen in het 

stadsdeelbestuur. Vertel me uw mening en we gaan ermee aan de slag... 
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Michel van Wijk  
 

Geboortedatum 

07-05-1977 

Beroep of maatschappelijke functie 

Beleidsadviseur regionale economie en erfgoed 

Kandidaat voor gebied  

Oud-Oost 

 

Van Wijk voor de Wijk  

Graag zet ik mij de komende jaren in voor Oud-Oost. Ik woon in deze buurt vanaf 2007. Eerst 

in de Oosterparkbuurt, vanaf 2014 in de Dapperbuurt (Oostpoort). Oud-Oost veranderd. 

Voor D66 wil ik mij inzetten om de groeiende stad  met toeristische druk vanuit het centrum 

én grote bouwprojecten langs de ring in balans te brengen met de mooie diversiteit van 

Oud-Oost.  Onze buurtbewoners en ondernemers moeten in staat zijn om de kansen die er 

zijn op te pakken, en ik help daar graag bij. 

Ik ben al actief in de wijk samen met andere bewoners en ondernemers in Oostpoort en met 

het stadsdeel voor de plannen van Oostpoort 2.0,  in de werkgroep horeca en groen. 

Daarnaast heb ik meegeholpen met de herinrichting van het Paradijsplein, via de 

schoolpleincommissie van de Kraal met CBK en stadsdeel. Graag zet ik die activiteiten voort 

in Oud-Oost voor de stadsdeelcommissie. 

Met mijn inzet en activiteiten in de wijk en mijn baan bij de provincie Noord-Holland, past 

het nieuwe stelsel (meer adviserend en buurtgericht) goed aan en kijk ik uit naar het 

pionieren met vertegenwoordigers in Oud-Oost en met de D66’ers in de andere buurten van 

Oost.  
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Jan Jaap Knol  
 

Geboortedatum      

10-5-1963 

Beroep of maatschappelijke functie 

Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie 

Kandidaat voor gebied  

Oostelijk Havengebied/Indische buurt 

 

Al meer dan 12 jaar woon ik met groot plezier in Amsterdam Oost. Economisch gaat het 

goed met de stad en daar profiteert ook ons stadsdeel zichtbaar van. Maar naast alle 

pluspunten zijn ook de grenzen van de groei in zicht. Steeds duurdere huizen, drukker 

verkeer, grotere verschillen tussen arm en rijk.   

Hoe zorgen we dat Oost zich ontwikkelt tot een stadsdeel waar we goed hebben met elkaar? 

Waar huizen betaalbaar blijven, ook voor gezinnen en jonge starters. Waar alle kinderen 

steengoed onderwijs krijgen en volop kunnen spelen en sporten. Waar bewoners elkaar 

ontmoeten in aantrekkelijke buurten  die bruisen van cultuur.    

Om dat voor elkaar te krijgen moeten bestuurders van de stad weten wat er bij ons leeft. 

Bewoners zien als de besten waar het goed, maar ook waar het verkeerd gaat met hun 

buurt. Overlast om maar iets heel belangrijks te noemen. Bewoners willen betrokken zijn bij 

de toekomst van hun buurt. Overval ze niet met dichtgetimmerde plannen, maar gebruik 

eerst hun denkkracht en ideeën. De stad wordt er mooier en beter van.   

Binnen de stadsdeelcommissie wil ik me met veel energie inzetten voor Oost en de 

bewoners. Zodat voor iedereen kan gelden: ‘Domweg gelukkig in Amsterdam Oost!’ 
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Bart van der Linden  
 

Geboortedatum     

1-10-1969 

Beroep of maatschappelijke functie 

Docent Maatschappijleer 

Kandidaat voor gebied  

Oostelijk Havengebied/Indische buurt 

 

Regelmatig lees ik berichten over het stadsdeel en besef ik dat ik daar graag over had willen 

meepraten. Zoals bijvoorbeeld de onstuimige woningbouwontwikkelingen na een periode 

van stilstand en crisis in ons stadsdeel. Tijdens die periode was ik stadsdeelraadslid voor een 

andere partij en heb ik waardevolle politieke ervaring opgedaan.  

In het verkiezingsjaar 2014 ben ik lid geworden van D66. Na 4 jaar afwezigheid van de 

politiek zou ik mij graag kandidaat willen stellen voor D66. Een partij die inzet op de eigen 

kracht van mensen maar zich tegelijkertijd realiseert dat niet iedereen mee kan komen en 

daarvoor een sociaal vangnet creëert. Een partij die de middengroepen in de stad wil 

bedienen met betaalbare en ruime middenwoningen en de publieke ruimte sociaal, 

duurzaam en groen wil inrichten. De uitdaging voor de komende jaren is om ons Oostelijke 

stadsdeel toegankelijk te houden voor midden- en lagere groepen zodat de docent, agent, 

zorgverlener, mkb-er en ZZPer in ons midden blijven wonen en wij hun dynamiek, creativiteit 

en multiculturele veelzijdigheid niet verliezen voor ons stadsdeel.  

Naast het onderwerp wonen is het van belang om het stadsdeel ook fysiek toegankelijk te 

houden door goede verkeersdoorstroming naar de ring A10 en brede en snelle fietspaden 

aan te leggen. Ten slotte wil ik me inzetten om de verbeterde veiligheid van het stadsdeel op 

te peil te houden en waar nodig te verbeteren. Daar zou ik mij graag namens D66 in Oost 

voor willen inzetten. 
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Pieter de Zwart  
 

Geboortedatum     

28-7-1960 

Beroep of maatschappelijke functie   

Trainer en coach op het gebied van salesmanagement, 

directeur Salesfocus 

Kandidaat voor gebied  

Watergraafsmeer 

 

Graag wil ik mij inzetten voor D66 in Oost/de Watergraafsmeer. Momenteel volg ik de D66 

Masterclass en dat maakt mij nóg enthousiaster. D66 heeft de laatste jaren veel voor 

Amsterdam betekend en veel voor elkaar gebokst.  

Nu wil ik mijn steentje bijdragen in deze pioniersfunctie om de politiek nóg dichter bij de 

mensen in mijn buurt te brengen om zo voor hén het verschil te maken. Ik realiseer mij dat 

de functie van Stadsdeelcommissie nieuw is en dat die zich nog bewijzen en ontwikkelen 

moet. Met recht een pioniersfunctie. Dat geeft juist ook een mooie uitdaging, zo kan ik mijn 

bijdrage leveren om deze functie verder vorm te geven in de alledaagse praktijk van de 

Watergraafsmeer. 

In de Watergraafsmeer heb ik voor D66 gecanvassed. Toen viel mij op hoe positief bewoners 

in de Watergraafsmeer, mijn 'buren' dus, hierop reageerden, dat zij gehoord willen worden 

door de politiek. Dit was voor mij een nuttige ervaring van iets dat je als Stadsdeelcommissie 

vaak zult doen. Hierdoor worden problemen ook concreet, gaan ze voor je leven en krijg je 

een veel beter beeld bij de oplossing. Dat motiveert mij om op deze wijze invulling te geven 

aan de nieuwe rol van Stadsdeelcommissie lid.  
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Milthon Boldewijn  
 

Geboortedatum 

19-06-1993 

Beroep of maatschappelijke functie 

Student Bedrijfskunde 

Kandidaat voor gebied 

Watergraafsmeer 

 

D66 is in mijn beleving een partij die denkt in mogelijkheden. Daarnaast staat D66 vaak open 

voor andere invalshoeken. De lokale politiek heeft mijn interesse gewekt toen ik voor het 

eerst mijn verhaal ging doen bij het spreekuur voor bewoners. Toen sprak ik kort over de 

toegankelijkheid van media content van Gemeente Amsterdam. Het sparren met de 

toenmalige gemeenteraadsleden is mij altijd bijgebleven. Mede daardoor wil ik mij inzetten 

voor Amsterdam Oost om mijn doelen te bereiken.  

Ten eerste wil ik mij inzetten om de praktische kant van het VN-verdrag op lokaal niveau 

vorm te geven en te implementeren. Ten tweede wil ik tijd besteden aan actief informeren 

van bewoners en zodoende burgerparticipatie stimuleren. Tot slot wil ik regionale 

samenwerkingen aangaan om efficiënt gemeenschappelijke doelen te bereiken. Ik geloof in 

de eigen kracht van de mensen van Amsterdam Oost en mede daardoor zie ik kansen om 

burgerinitiatieven te inventariseren en steunen. Met een frisse blik en ideeën voor 

vernieuwing en verbetering zal ik trachten een onmisbare steun te zijn. 
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Reinier Bock 
 

Geboortedatum 

31-05-1998 

Beroep of maatschappelijke functie 

Student  

Kandidaat voor gebied 

Watergraafsmeer 

 

De Watergraafsmeer is een prachtige plek om te wonen. Met leuke cafeetjes, winkels en 

met verschillende universiteiten en scholen op fiets afstand, is er voor iedereen wat. ik heb 

mijn hele leven hier gewoond en zou graag zien dat iedereen deze kans heeft. Daarom zie ik 

graag meer sociale huurwoningen en betaalbare private huurwoningen. Zodat  ook 

studenten, starters of mensen die het wat minder breed hebben kunnen genieten van onze 

leuke buurt. 

 


