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Lijstadvies en toelichting LAC D66 Oost
De lijstadviescommissie voor de stadsdeelcommissie Oost 2022 D66 Amsterdam Oost (LAC) legt hierbij
verantwoording af over haar werkwijze en het uitgebrachte advies. De LAC Oost bestaat uit:
Karim Talie, een persoon met bestuurlijke ervaring buiten D66 Oost,
Amélie Strens, een persoon met ruime politieke ervaring,
Alfred Ranzijn, een persoon met bestuurlijke ervaring in D66 Oost,
Tanja Vermeer, voorzitter deelafdeling D66 Amsterdam Oost.
De LAC Oost heeft de kandidaten gesproken op 13 en 16 oktober 2021 en op zaterdagavond 16 oktober is
de LAC tot een lijstadvies gekomen. Met één kandidaat heeft geen gesprek kunnen plaatsvinden, omdat
die zich vanwege persoonlijke redenen heeft teruggetrokken voordat de gesprekken gepland werden.
Tijdens de gesprekken met de kandidaten is er in het bijzonder gevraagd naar de volgende punten: de
wijze waarop de kandidaten in een team werken, hoe zij anderen weten te overtuigen van hun
standpunten, wat zij weten over het functioneren van de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie, hoe
zij zich verbonden weten met Amsterdam Oost en met D66 als politieke partij, hun motivatie voor de
kandidaatstelling en de politieke ambities van de kandidaat en of de kandidaat een goed beeld had van de
benodigde tijdsinvestering. Tijdens de gesprekken zijn er twee praktijkvoorbeelden besproken om de
politieke vaardigheden van de kandidaat te testen. De LAC heeft de gesprekken als bijzonder inspirerend
ervaren en is ook erg blij te constateren dat er binnen de deelafdeling Oost zoveel kwaliteit, expertise en
enthousiasme aanwezig is. Bij het vaststellen van de lijst heeft de LAC in het bijzonder laten meewegen de
maatschappelijke verbondenheid van de kandidaat met het stadsdeel Oost, de vertegenwoordiging van
de buurten in de lijst en de politieke vaardigenheden van de kandidaat zoals gebleken tijdens het gesprek.
Daarnaast heeft de LAC bij het opstellen van de lijst aandacht besteed aan de verscheidenheid in kennis,
geslacht, leeftijd, en culturele achtergrond van de kandidaten.
Alle kandidaten hebben vele talenten en als LAC hopen wij dat alle kandidaten zich na de verkiezingen
willen blijven inzetten namens D66 voor het stadsdeel en hun buurt. Wij danken hen hartelijk voor hun
interesse in de functie van stadsdeelcommissielid in Oost.
Het advies over de lijst in Oost ziet er als volgt uit, voor na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022:
Advieslijst:
1. Sigrid Hettinga
2. Pieter de Zwart
3. Nora Al Boubker
4. Jorieke van der Schaaf
5. Dimitry Grootenboer
6. Pieter Liefting
7. Huub van Schaijk
8. Pierre Kruijer
9. Boris Nienhuis
10. Jan Bert Vroege (onverkiesbaar)
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Kandidaten verkiesbare plek
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Jorieke Van Der Schaaf
Geboortedatum: 15-12-1992
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Interim manager (publieke sector) bij Stichting Intermin (Den Haag)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter Els Borst Netwerk Amsterdam (2020-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: Andere maatschappelijke functies:
Bestuurder Stichting Jonge Historici (2016-2020), Lid Ondernemingsraad Rijksmuseum Amsterdam (20162018)
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?
Ja, namelijk: Gemeenteraadsverkiezing Amsterdam, gemeenteraad voor D66 plek 24 (voorlopig/na advies
LAC)
Voorkeur beleidsonderdelen
Diversiteit en inclusie, kansengelijkheid, mobiliteit en duurzaamheid
Toelichting kandidaatstelling
Mijn naam is Jorieke van der Schaaf, werkzaam als intermin manager publieke sector en kandidaat voor
de stadsdeelcommissie Oost.
In 2011 kwam ik naar Amsterdam om te studeren. Per toeval, kwam ik op Zeeburgereiland terecht in de
studentenhuizen op een toen nog leeg eiland. Na omzwervingen via de Oosterparkbuurt, woon ik al vijf
jaar op Steigereiland. Stadsdeel Oost was dan wel een toevalstreffer, het was wel raak. Het stadsdeel
waar ik ooit kwam wonen als student, is nu thuis.
Het IJburg waar ik woon is als een dorp in de grote stad. Waar we nu al confronteert worden met de
gevolgen met klimaatverandering. Windmolens, hittestress en waterberging zijn de uitdagingen die we
aan moeten gaan. Op IJburg helpen en zijn we er voor elkaar. Echter, sommige voorzieningen zijn schaars
of ontoereikend terwijl er alweer nieuwe bewoners op de stoep staan. Ook voor hun is er plek in onze
mooie buurt. Maar om de beperkte ruimte goed in te richten is er creativiteit en visie nodig. Mijn
generatie voelt de noodzaak van nu keuzes maken voor een toekomstbestendige stad. En dat moeten we
samen doen.
Ook is er nog werk te verzetten om gelijkheidwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen een realiteit te
maken. Als voorzitter van het Els Borst Netwerk Amsterdam zet ik me hiervoor in, onder meer voor
diversiteit in de politiek. Als voorzitter en als lhbti’er vind ik het belangrijk dat de mensen die de keuzes
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maken een goede afspiegeling zijn van de inwoners. De inwoners van een stadsdeel waar iedereen
gehoord wordt, waar iedereen zijn eigen waarde kan uitdragen én zichtbaar zichzelf kan zijn.
Als stadsdeelcommissielid voor D66 Amsterdam Oost wil ik mijn persoonlijke drijfkracht en energie
inzetten om ons stadsdeel een beetje mooier en gelijkwaardiger. Zodat we samen kunnen werken aan
een inclusief, duurzaam en toekomstbestendig Oost.
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Huub van Schaijik
Geboortedatum: 1-10-1965
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Econoom en Ingenieur
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Stadsdeelcommissie namens Oud-Oost
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Andere maatschappelijke functies:
Fietsersbond: Contactpersoon Amsterdam-Oost en lid Controle commissie (2018-heden), Penningmeester
multi sportvereniging Vvga in de Watergraafsmeer met 1.000 leden (2018-heden)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: SDC Oost
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Nee
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Gemeenteraad Amsterdam op plaats 43
Voorkeur beleidsonderdelen
Afval, ruimtelijke ordening, mobiliteit en financiën.
Toelichting kandidaatstelling
Na de tijdelijke en nu definitieve vervanging in de huidige periode zet ik mijn vertegenwoordigende rol
graag voort de komende vier jaar. Ik ben actief lid in lokale en landelijke werkgroepen, heb de Masterclass
Amsterdam 2018-2019 gevolgd en ben maatschappelijk betrokken. De belangen van de bewoners van
Oost wil ik beschermen en behartigen en neem daarin de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar in ons
stadsdeel mee. Aan het programma en de campagne werk ik actief mee.
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Pieter de Zwart
Geboortedatum: 28-7-1960
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Zelfstandig sales consultant, lid Stadsdeelcommissie
Oost/Watergraafsmeer
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid Stadsdeelcommissie Oost/Watergraafsmeer
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: Andere maatschappelijke functies:
Voorzitter De Zelfstandigen Tafel Koninklijke Industrieele Groote Club (2020-heden), Lid Bestuur
Koninklijke Industrieele Groote Club (2016-2018), Voorzitter/oprichter Geschiedenis Tafel Koninklijke
Industrieele Groote Club (2010-2016), Lid Bestuur Culturele Stichting Het Dok (2010-2013), Voorzitter
Medezeggenschapsraad Basisschool Olympia (2000-2006)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Stadsdeelcommissie Oost/Watergraafsmeer
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?

Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Ruimtelijke ordening (de tunnel A10-Sciencepark), Energie (WarmteNet-Windturbines), Economie, gezien
mijn ervaring met startups in Sciencepark
Toelichting kandidaatstelling
Gezien het nieuwe Amsterdamse Bestuurlijk stelsel zal de rol van de Stadsdeelcommissie sterker en nóg
relevanter worden. Hier een bijdrage aan leveren is voor mij de rede om mij voor een tweede termijn te
kandideren.
Het mooie van de rol van Stadsdeelcommissie-lid is de locale focus. Je woont en leeft midden in je
onderwerp.
De afgelopen jaren heb ik mij sterk gemaakt voor:
-

Aanleg van de tunnel van de A10 naar Sciencepark ter ontlasting van het verkeer op de Middenweg
en de Galileïplantsoen-buurt.
Keuzevrijheid van de bewoners t.a.v. WarmteNet.
Beëindiging van overlast veroorzaakt door scholieren in de Albert Heijn/Helmholtzstraat.
Vermindering van overlast veroorzaakt door daklozen uit het Richard Koch Huis.
Realisatie van een betere openstelling van ouderenvoorzieningen, in vakantietijd, door Dynamo.
“Jouw telefoontje heeft veel in gang gezet.” Aldus Zorgmanager Dynamo.
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Wie ben ik als lid Stadsdeelcommissie?
- Eigen visie. Bijvoorbeeld het belang van een goede infrastructuur voor fietsers in Amstel kwartier
ter aanvulling op het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente.
- Overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheid, die combi geeft draagvlak over partijen heen.
- Netwerk gericht, verbinding met andere partijen, burgers en lokale initiatieven.
- Innovatief, realiseren van keuzevrijheid voor bewoners t.o.v. het WarmteNet-monopolie door het
lokale initiatief, MeerEnergie, te combineren met WarmteNet.
- Humor en relativeringsvermogen waardoor zware onderwerpen luchtiger behandeld kunnen
worden.
- Geduldig waardoor ik andere mensen ruimte en respect geef.
- Proactief en actiegericht, vasthoudend in pleidooi voor realisatie van de tunnel A10-Sciencepark
tegen Rick Vermin (DB’r GroenLinks) in, stimulering van lokale activiteiten; Dynamo, Albert
Heijn/MeerCollege en het Robert Koch Huis.
- Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken in ambtelijke stukken te scheiden en verbeterpunten
aan te geven.
Zeer actieve campagner, bij elke verkiezingscampagne ben ik er om aan te bellen, in gesprek te gaan
en/of flyers uit te delen.
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Nora Ait Boubker
Geboortedatum: 10-12-1999
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Student Rechtsgeleerdheid, Assistent sectie Nederlands Wiskunde
op het Damstede College
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid kennisgroep Mensenrechten Veiligheid
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Jongerenambassadeur TeamKaag/JongvoorKaag (2020)
Andere maatschappelijke functies:
Gastdocent Mensenrechten – Amnesty International (2019-heden), Vo-Prep,GamechangersAcademy Met
een groep studenten en young-proffesionals heb ik om de zondagen Marokkaans-Nederlandse groep 7
leerlingen lesgegeven. (2018-2019), Amnesty Changemaker, Amnesty Inernational Samen met meer dan
50 jongeren heb ik mij tijdens Checkpoint Changemakers 2019 ingezet voor de geschonden
mensenrechten van Nasu uit Lagos en zijn lotgenoten. (2019-heden)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Ja, bij1
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?

Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Mensenrechten, onderwijs, veiligheid, participatie, sociale domein
Toelichting kandidaatstelling
Amsterdam-Oost is het stadsdeel waarin ik ben geboren en getogen, en waar ik nog steeds woon. Het is
het stadsdeel waarin ik mij heb ontwikkeld tot de persoon die ik nu ben. Het is het stadsdeel waarin ik
altijd omringd ben geweest door mensen met verschillende achtergronden, identiteiten, seksuele
voorkeuren etc. Dit stadsdeel heeft mij geleerd elkaars verschillen niet te zien als iets negatiefs, maar als
een kans om van elkaar te leren.
Ook heb ik het stadsdeel zien veranderen. Zo zijn velen huizen opgeknapt, is de Javastraat ‘hipper’
geworden, maar kunnen de oorspronkelijke bewoners van het stadsdeel hier vaak niet meer wonen. Vaak
stel ik mijzelf dan de vraag: Wie krijgt de kans te profiteren van deze ‘opknappingen’? Voor wie doen we
het? Ook zie ik hoe de pleintjes die vol zaten met spelende kinderen en ‘chillende’ jongeren, steeds leger
zijn geworden. Ook dan stel ik mijzelf een vraag: In tijden van digitalisering en sociale media, doen we wel
genoeg om sociale activiteiten aantrekkelijk te maken voor de jeugd? En zo heb ik meer vragen waar ik
mij mee bezig wil houden.
Maar wat ik vooral wil doen, is in gesprek gaan met mijn mede-buurtbewoners. Ik wil ervoor zorgen dat
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hun stem echt vertegenwoordigd wordt. Luisteren naar waar zij behoefte aan hebben. Wat volgens hun
goed gaat en wat beter kan. En ervoor zorgen dat hier écht naar geluisterd wordt.
De afgelopen jaren heb ik mij veel beziggehouden met activisme en politiek op (inter)nationaal niveau.
Maar ik weet dat ik de grootste impact kan hebben in mijn eigen buurt. Mijn eigen stadsdeel. En dat is
wat ik graag wil doen.
Amsterdam-Oost heeft veel voor mij betekent, en nu wil ik wat betekenen voor Amsterdam-Oost.
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Dimitry Grootenboer
Geboortedatum: 3-11-1997
Woonplaats: Amsterdam
Beroep of maatschappelijke functie:
Software Consultant bij ChipSoft en student informatiekunde aan
de Universiteit van Amsterdam
Huidige functie(s) binnen of namens D66: Vroegere functie(s) binnen of namens D66: Andere maatschappelijke functies:
Aftredend voorzitter van studievereniging (2021)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?

Nee
Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Woning, (hoger) onderwijs, kansengelijkheid, klimaat en digitalisering
Toelichting kandidaatstelling
Al sinds ik als kleuter in de speelhoek speelde ben ik bezig geweest met eerlijk verdelen en zorgen dat
iedereen tot z’n recht komt. Waar dat daar neerkwam op eerlijk de blokken en plekken om te bouwen
verdelen, uit zich dat nu in de manier hoe ik werk en kijk naar de maatschappij. Voor iedereen een veilige
plek om zich te uiten en ontwikkelen is een diepgewortelde passie waar ik me graag voor in wil zetten.
Exact dat is dan ook waar ik me graag voor in wil zetten voor mijn mede-Amsterdammers.
Als student wonende in Amsterdam Oost zie ik om me heen van alles waarvan ik me afvraag of dat niet
beter of eerlijker kan. Van duidelijk zichtbare troep in de Dapperbuurt, tot vrienden om me heen die als
gevolg van het tegen gaan van verkamering, hun huis in Amsterdam Oost verliezen en als enige uitzicht
terug naar hun ouders hebben.
Waar de oplossingen voor dit soort problemen soms voor de hand lijken te liggen, besef ik me juist dat er
per probleem veel belanghebbende zijn. Naar deze belanghebbende wil ik actief op zoek, het gesprek aan
gaan en horen wat voor hen de gevolgen zijn. Ik ben ook niet bang om nieuwe methodes aan te wenden
om deze verhalen te horen en te delen. Met mijn jonge leeftijd en gevoel voor sociale media wil ik graag
werken aan het benaderen van groepen die we normaal moeilijker spreken, zoals de jongeren in de
Transvaalbuurt. Met deze verhalen, mijn sterke gevoel voor eerlijkheid en sociaal-liberale waardes op zak,
wil ik doen waar mijn passie ligt: voor iedereen een plek creëren om zichzelf te zijn en te ontwikkelen. Op
die manier laten we iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Sigrid Hettinga
Geboortedatum: 31-5-1973
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Freelancer. Hoofdopdracht Projectmanager Duurzame Landbouw
Friesland Campina (Freelancer)
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Voorzitter kennisgroep duurzaamheid provincie (nu alleen actief
op landbouw vanwege corona) (2019-heden), Lid werkgroep duurzaamheid Amsterdam (2017-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Lid thema afdeling duurzame economie en wg energie en klimaat (nu niet actief lid), Kandidaat GR 2017,
Meegeschreven aan verkiezingsprogramma PS (2018), Kandidaat PS 2019
Andere maatschappelijke functies:
Raad van Advies Sustainable Talent (2020-heden), Werkzaam voor Transitie Coalitie Voedsel (deel
betaald) (2019-heden), Lid Kascie van VvE ‘s (2014-heden), Lid Commissie Fondsenwerving Nederlandse
Rode Kruis (2004-2013)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?

Nee
Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Energietransitie, Gezonde en duurzaam eten en drinken (voedselomgeving)
Toelichting kandidaatstelling
Eind 2019 mocht ik Philip Monas vier maanden vervangen als stadsdeelcommissielid. Een unieke kans
kennis te maken met het werk van de SDC. Natuurlijk vond ik het hele eer dat ik namens de SDC
Sinterklaas mocht verwelkomen, belangrijker vond ik het de bewoners van de Cas Oorthuiskade te helpen
met veilig wonen en de stadsdeelbestuurder ons juist te laten informeren over gescheiden afval en mee
te denken over de uitbreiding van IJburg.
In het najaar van 2020 raakte ik betrokken bij de discussies over windmolens. Met energie en plezier
bereidde ik met Philip een motie voor die pleit voor voldoende afstand tussen windmolens en huizen, en
kon ik met de woordvoerder energie Dehlia Timman tot gedegen standpunten voor D66 komen.
Al mijn hele werkende leven hou ik mij bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Naarmate de druk hoger wordt om resultaten te behalen, ben ik van mening dat
vasthouden aan de wetten van democratie, al dan niet in vernieuwende vormen, essentieel is. Daarbij
hoort inspraak en luisteren naar verschillende meningen, belangen, opinies. Komen tot oplossingen waar
vele partijen zich in kunnen vinden, is onderdeel van mijn werk en zet ik graag voor de politieke
uitdagingen van deze tijd. Het adagium ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’ past erg bij wie ik ben.
Daarbij hoort strijden voor de individuele vrijheid om te zijn wie we willen zijn, ingebed de gedachte dat
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wij als collectief het stadsdeel vormen en met elkaar samenwerken tot een levendig, leefbaar en oneindig
levend Oost.
Over mij.
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 18 jaar ben ik inwoner van Amsterdam
Oost, eerst de Indische Buurt en sinds 2017 op IJburg.

Reactie lijstadvies
Verrast en met trots aanvaard ik de positie op nummer 1 van de conceptlijst voor SDC Oost en ik
dank de Lijst Advies Commissie voor het vertrouwen.
Aan de LAC vertelde ik dat ik in mijn werk graag net onder de (project)leider functioneer. Een plek in
een schaduw geeft mij de mogelijkheid te observeren, te luisteren, goed te kijken en vertrouwen te
winnen van mensen met andere denkbeelden of overtuigingen. En plek op nummer 1 kwam dan ook
als verrassing.
Tegelijkertijd vind ik dat deze tijden vragen om deze eigenschappen in de politiek: Luisteren,
observeren, vertrouwen winnen. Niet overtuigen door hard te roepen, juist door open te staan voor
andere meningen en tot een gedragen standpunt te komen.
We zitten in een verandering van tijdperk zei Jan Rotmans, en in deze tijd is het van belang kalm te
blijven en rustig, en moedig, de weg voorwaarts te zoeken. Daarbij geloof ik in dat je alleen wel snel
gaat, maar samen verder komt. Juist in deze tijd is het nodig dat we samen op weg gaan.
Met het team D66 Oost hoop ik samen te werken aan een mooi en levendig Oost. Een stadsdeel
waar inwoners gehoord worden, zich veilig voelen, waar het groen is en fijn wonen. Een stadsdeel
waar de stadsdeelcommissie, het bestuur en ambtenaren zich in dienst stellen van een prettige
leefomgeving voor alle 142.000 bewoners.
Ik zal gedurende de vier jaar dat ik, hopelijk, in de stadsdeelcommissie mag zitten mij inzetten voor
een gelijkheid, fijn wonen en de transitie naar een duurzaam stadsdeel. En ik kijk er naar uit om dat
samen met vele D66 collega’s, fractie, steunfractie, bestuur en alle leden te mogen doen.
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Pierre Kruijer
Geboortedatum: 17-5-1988
Woonplaats: Amsterdam
Beroep of maatschappelijke functie:
DevOps Engineer bij HEMA
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Fractieondersteuner Oost (2020-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: Andere maatschappelijke functies: Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Nee
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee

Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Democratische vernieuwing, Digitalisering, Vergroening
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden:
Ik zou tevreden terugkijken op mijn termijn als Oost een hogere biodiversiteit kent en een kleinere
tweedeling heeft op digitaal en democratisch vlak. Ik zal deze drie speerpunten in die volgorde kort
toelichten.
Fietsend door Amsterdam word ik meteen opgebeurd door een Ydille of een bloemenlint. Behalve
noodzakelijk zijn dergelijke initiatieven ook populair. In onze Oost appgroep werd een oproep om een
initiatief te steunen om bijen te redden enthousiast opgepakt. De ‘Groenvisie 2020-2050’ is ambitieus en
ziet een grote rol weggelegd voor de stadsdelen en de bewoners. D66 Oost zal zich moeten laten horen
voor biodiversiteit bij beleidsvorming en bij zijn inwoners.
‘Een Digitale Stad voor én van iedereen’ is ook ambitieus, maar gelukkig ook bewust dat de digitalisering
mensen kan buiten sluiten en niet zonder gevaren is. Niet iedereen die een geveltuintje wil aanvragen kan
goed overweg met een computer en niet ieder probleem heeft een SmartCity nodig. Als SDC-lid wil ik
helpen uitvinden hoe de Amsterdamse en nationale open data initiatieven D66 Oost kan helpen om
betere en snellere beslissingen te maken, en hoe burgers hiervan gebruik kunnen maken om meer impact
te maken op hun omgeving.
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat de lokale politiek open en benaderbaar is. In het begin was ik
hierdoor met stomheid geslagen maar al snel begreep ik dat dit heel normaal moet zijn. Ik voel dat mijn
ideeën en zorgen serieus worden genomen, en dit gun ik iedereen. Ik wil dit voortzetten en activerende
politiek bedrijven. Het vergemakkelijken van politieke participatie betekent niet alleen de deur open
zetten vanuit de politiek want burgers moeten ook de drempel over durven. Een goed SDC-lid neemt een
goed initiatief of een welwillende inwoner echt aan het handje mee, maar met de initiatiefnemer voorop.
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Pieter Liefting
Geboortedatum: 25-10-1979
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
ZZP adviseur Compliance
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Secretaris Afdeling Amsterdam-Oost (2019-heden), Secretaris
Kennisgroep Duurzaamheid Amsterdam (2019-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: Andere maatschappelijke functies:
Secretaris VvE Amstelterrein 1 Blok 2 (2014-heden)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Ja, Gemeenteraad Amsterdam 2022, plaats 33 (lijstadvies)

Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Duurzaamheid, MKB, digitale zaken
Toelichting kandidaatstelling
Als secretaris bij D66 Oost ben ik nauw betrokken bij de wijk. Ik woon sinds 2012 in Amsterdam Oud-Oost.
Tijdens de lockdown heb ik veel gewandeld door het stadsdeel en dan merk je hoe fijn groene parken zijn
en zie je de kansen voor lokaal ondernemerschap! Dan waardeer je de expertise van de winkelier op de
hoek. Ik heb de buurt positief zien veranderen zoals de verbetering van het Oosterpark en het
duurzaamheidsinitiatief met blauw-groene daken. Maar er is nog veel te doen op het gebied van
duurzaamheid en ondernemerschap.
Als zelfstandig ondernemer help ik banken en andere instanties met het opstellen van hun Compliance
beleid. Voor banken is klimaat een belangrijk thema geworden en moet duurzaamheid worden
meegenomen in hun overwegingen voor het verstrekken van leningen. Binnen mijn
appartementencomplex heb ik een duurzaamheidscommissie opgericht. Door deze ervaringen, en als lid
van de kennisgroep Duurzaamheid van D66, heb ik goede ideeën opgedaan over hoe de politiek de
Amsterdammer kan helpen om zich een weg te vinden bijvoorbeeld bij het verduurzamen van hun
woning.
Ik kom uit een winkeliersfamilie. Duurzaam betekent voor mij ook ruimte voor de kleine ondernemer. Zo
is er nog een ijzerwarenwinkel in Oost waar je goed advies krijgt. Het zou enorm zonde zijn als dit soort
winkels verdwijnt.
Ik vind dat de stadsdeelcommissie makkelijk bereikbaar moet zijn en goed moet luisteren naar de wensen
van de buurt om draagvlak voor belangrijke onderwerpen zoals duurzaamheid te krijgen. Buurthuizen en
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bibliotheken zijn hiervoor een onmisbare schakel om contact te houden met elkaar. Hier kunnen mensen
laagdrempelig samenkomen voor informatievoorziening over de buurt en cursussen volgen over
verduurzaming en digitale vaardigheden.
Als bestuurslid van Oost heb ik ervaring opgedaan met het voeren van een campagne en meegeschreven
aan het verkiezingsprogramma van Oost. Deze ervaring wil ik graag inzetten als kandidaat!

Reactie lijstadvies
Dank aan de lijstadviescommissie voor het vertrouwen om mij op de lijst te plaatsen. Nu vraag ik
jullie stem, mede-D66'ers in Amsterdam Oost, om mij nog 1 of 2 plaatsen te laten stijgen op de lijst.
Ik wil heel graag werken aan onze sociaal-liberale en duurzame idealen als Stadsdeelcommissielid. De
afgelopen jaren heb ik me als bestuurslid ingezet voor D66 Oost en intensief meegewerkt aan de
verschillende verkiezingscampagnes. Ik ken bijna elke brievenbus in Oost en heb met veel inwoners
gesprekken gevoerd. Kan ik op uw stem rekenen? Daarmee kan ik de komende jaren namens u me
inzetten voor een duurzaam Oost!
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Boris Nienhuis
Geboortedatum: 25-11-1981
Woonplaats: Amsterdam
Beroep of maatschappelijke functie:
Beleidsadviseur gemeente Amsterdam
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Lid kennisgroep economie (2016-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Kennisgroep drukte in de stad (2016-2018), Meegeschreven aan programma voor stadsdeel West (20132014)
Andere maatschappelijke functies:
Coach voor jongeren (2021), Coach voor jongeren (2011-2013)
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan?
Ja, namelijk: Ik sta ook op de lijst voor de gemeenteraad

Nee
Nee

Voorkeur beleidsonderdelen
Economie, ruimtelijke ordening, kunst en cultuur, bestuurlijk stelsel, openbare ruimte, veiligheid toezicht
en handhaving, groen.
Toelichting kandidaatstelling
Geboren en getogen in Amsterdam, gestudeerd in Amsterdam en ruim 13 jaar werkzaam voor de
gemeente Amsterdam. Ik maak het wel en wee van de stad van dichtbij mee, op alle niveaus. Heb
verschillende bestuurders gediend, maar voor mijn gevoel nooit direct invloed kunnen hebben op hoe de
stad zich ontwikkeld. Mijn ambitie is om dichter bij het vuur te zitten, of nog beter zelf aan het roer te
kunnen staan en mede vorm te geven aan hoe de stad er nu en in de toekomst uit komt te zien. Ik hoop
via de stadsdeel commissie te kunnen doen. Ook wil ik via de stadsdeel commissie van Oost ervoor
zorgen dat dit deel van de stad weer de aandacht krijgt van de gemeente raad, die het verdient. Sinds de
herziening van het bestuurlijke stelsel in 2014 is naar mijn gevoel de blik van de gemeenteraad teveel
gericht op de binnenstad. Zo was er weinig interesse in de gemeenteraad voor het feit dat er pal naast de
meest kinderrijke buurt van Nederland, IJburg, de grootste biomassa centrale van Nederland gepland
werd. Pas na protest van bewoners, onder andere van ondergetekende, nam de gemeenteraad dit
serieus. Volgend jaar wordt het bestuurlijk stelsel weer opnieuw herzien. Maar, de plannen hiervoor
geven weinig reden om aan te nemen dat de bewoners uit de stadsdelen ook worden gehoord in de
gemeenteraad. Als lid namens D66 van de stadsdeel commissie Oost wil er voor zorgen dat Oost ook
daadwerkelijk gehoord wordt in de stopera en de volgende onderwerpen worden opgepakt:
Betere OV verbinding tussen IJburg en de rest van de stad
Meer aandacht voor onderwijs
Geen biomassa centrale naast IJburg
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Kandidaten niet-verkiesbare plek
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Jan-Bert Vroege
Geboortedatum: 25-2-1975
Woonplaats: AMSTERDAM
Beroep of maatschappelijke functie:
Huidige functie(s) binnen of namens D66:
Raadslid Amsterdam (2014-heden)
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:
Deelraadslid Amsterdam Oost (2010-2014), Campagnemanager D66 Amsterdam (2010), Voorzitter D66
Amsterdam Oost (2006-2010), Campagneleider D66 Amsterdam Oost (2006), Penningmeester D66
Amsterdam Oost (2003-2006)
Andere maatschappelijke functies:
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?
Ja, namelijk: PS Noord-Holland #34

Toelichting kandidaatstelling
Graag meld ik me voor de 5e keer wederom voor een onverkiesbare/lijstduwerplek voor de lijst van D66
in Oost.
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