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#1 LIJSTTREKKER 
UFUK KÂHYA 
 
Per referendum gekozen als lijsttrekker door de 
leden van GroenLinks ’s-Hertogenbosch 



 

 

#2 
WIES KORVER- 
VAN WEEGBERG 
 
Mijn politieke interesse is al op jonge leeftijd 
begonnen, mijn politieke activiteiten zijn van recente 
datum. De afgelopen anderhalf jaar heb ik 
deelgenomen aan de Bossche GroenLinks 
Academie, ben ik actief geworden in het bestuur 
met de portefeuille Diversiteit & Inclusie waarvoor ik 
ook een werkgroep ben gestart en werk ik mee aan 
de programmacommissie voor de komende 
periode. Ik zet me graag in voor een leefbare, 
groene en gezonde samenleving waarin iedereen 
gelukkig kan samenleven in een betaalbare woning, 
in een klimaatbestendige omgeving met opleiding of 
werk voor iedereen en natuurlijk ook voldoende 
mogelijkheden om te ontspannen, ook in de 
culturele sector. Een grote opgave, waaraan ik 
graag mijn bijdrage lever, gesteund door mijn man 
Rob en onze drie puberzonen. 



 

 

#3 
ANTOON VAN ROSMALEN- 
VAN DEN EERENBEEMT 
 
Antoon van Rosmalen (67), ooit 
tweedehandsboekhandelaar en postsorteerder, nu 
lid van de cliëntenraad van een zorginstelling voor 
ouderen en raadslid voor GroenLinks. Bosschenaar 
van geboorte, wonend op de Muntel, getrouwd en 
(stief)vader van wel vijf kinderen. Vastbesloten om 
nog een periode te werken om Den Bosch groener 
en socialer te maken. Met daarbij bijzondere 
aandacht voor de (on)mogelijkheden van 
stadsgenoten met een handicap. 



 

 

#4 
HESSEL BOS 
 
Als leraar maatschappijleer leg ik dagelijks de 
beginselen van onze democratische rechtsstaat uit 
aan jonge adolescenten, zodat zij later volledig 
kunnen participeren in onze samenleving. Toch is 
niet alles uit te leggen, zoals de uitsluiting van 
bepaalde groepen, de sociale ongelijkheid en het 
gebrek aan klimaatmaatregelen. Ik breng in mijn 
lessen leerlingen dichter bij de maatschappij. Iets 
wat de gemeente ook moet doen met haar 
inwoners; mogelijkheden bieden aan inwoners om 
nu en in de toekomst te kunnen participeren. Na 
ervaring op te hebben gedaan in de Eerste Kamer, 
ben ik verhuisd naar Den Bosch. Ik ben met veel 
plezier lid bij Bastion Baselaar en de muziekschool 
en zou het een eer vinden om GroenLinks te 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 



 

 

#5 
STEVEN VAN SLAGEREN 
 
Sinds twee jaar lid van de commissie omgeving. 
Sinds juni van dit jaar raadslid. Scherp in het debat, 
analytisch, focus op de grote lijn. Ik ben inmiddels 
aardig thuis in voor GroenLinks belangrijke dossiers 
zoals wonen en de energietransitie. 

Naast het raadswerk ben ik adviseur van 
ondernemingsraden. Ik begeleid 
veranderprocessen binnen organisaties en 
personeelsaangelegenheden (HRM-beleid). Daar 
heb ik geleerd om kritisch, analytisch te zijn en de 
grote lijn in de gaten te blijven houden. 

En verder, ik ben 64 jaar oud en woon met mijn 
vrouw Marieke in Rosmalen. Twee zoons die allang 
het huis uit zijn en naar de boks club om fit te blijven. 



 

 

#6 
NICOLE HUIJBRECHTS 
 
Gedreven en betrokken bij ‘s-Hertogenbosch en 
welzijn van medebewoners. Streeft naar een 
rechtvaardig samenleven waarin iedereen mee mag 
doen. De urgentie van maatregelen om 
klimaatverandering stil te leggen en het belang van 
een gemeentelijke bijdrage om anderen in 
beweging te brengen, hebben een hoge prioriteit op 
mijn agenda. Ik heb ruime ervaring in de financiële 
sector, met het financieel en analytisch 
onderbouwen van beslissingen en met het 
structureren van problemen om zo tot een optimaal 
resultaat te komen. Ik zoek naar verbinding met 
medebewoners en partijgenoten om elkaar te 
inspireren en van elkaar te leren. Zo kunnen we in 
onze gemeente met vereende krachten ruimte 
bieden aan ieders initiatieven en een actieve 
bijdrage leveren aan een betere toekomst voor ons 
klimaat. 



 

 

#7 
DAAN SCHOLTEN 
 
In de komende periode wil ik me graag inzetten voor 
het verduurzamen en leefbaarder maken van Den 
Bosch. De belangrijkste stappen en besluiten 
moeten in deze periode namelijk genomen worden 
om de klimaatdoelen van 2030 te kunnen halen. Dat 
vraagt van ons allen een inspanning en deze zou ik 
graag als raads-of commissielid voor GroenLinks 
willen leveren. 

Daarnaast blijft het belangrijk om groepen te 
verbinden en elkaar tegen te laten komen om 
verharding te voorkomen. Er is immers niemand 
beter dan een ander in deze wereld. 

Kies je voor duurzaamheid en tolerantie, dan kies je 
voor mij! 



 

 

#8 
LARS MEIJER 
 
Beste leden, 

Mijn naam is Lars en ik ben 21 jaar oud. In het 
dagelijks leven studeer ik filosofie in Utrecht en ben 
ik werkzaam als docent assistent op een middelbare 
school in Nijmegen. Ik ben geboren en getogen in 
Den Bosch en ben op dit moment samen met mijn 
vriendin en kitten woonachtig in Den Bosch Oost. Ik 
geef daarom ook enorm om deze stad en al haar 
inwoners. Ik wil me met name inzetten voor de 
bescherming van werknemers die rond het 
minimumloon (of soms helaas daaronder) 
verdienen, voor het includeren van LHBTI+ers en 
voor de belangen en de rol van jongeren in onze 
stad. Om deze redenen ben ik ontzettend blij om op 
de kandidatenlijst te staan voor GroenLinks. 



 

 

#9 
YELIZ DOGAN 
 
Ik ben Yeliz Dogan, 34 jaar oud, geboren en 
getogen in onze prachtige stad ’s-Hertogenbosch. 
Momenteel ben ik Raadslid (commissie sociaal) en 
werkzaam als bezwaar en beroep medewerker in 
Waalwijk binnen het sociaal domein. Ik zet me in 
voor mensen die het lastig hebben in onze 
samenleving (armoede, uitsluiting, discriminatie, 
bureaucratie etc.). Ik wil dat iedereen mee kan doen 
en zich prettig voelt in onze stad. Dat kinderen hun 
talenten kunnen blijven ontwikkelen en later kunnen 
worden wat ze willen worden. Mij is het gelukt maar 
het is niet altijd vanzelfsprekend als je een andere 
achtergrond hebt. Daarom is het belangrijk om dit 
soort onderwerpen te blijven aankaarten en een 
rolmodel te zijn voor de nieuwe generatie. We zijn 
er nog niet en juist daarom wil ik mij blijven inzetten 
voor een betere toekomst! 



 

 

#10 
ANOUSCHKA TE LINTELO 
 
De affectie voor GroenLinks is er altijd al geweest, 
maar ik ben blij dat ik deze groene en sociale 
idealen inmiddels door lid te zijn geworden en 
kandidaat raadslid zijnde ook op anderen over kan 
brengen. Na tien jaar te hebben gestudeerd 
(Journalistiek en Islamstudies) ben ik inmiddels nu 
twee jaar fulltime aan het werk. Ondanks ik alleen 
met mijn katten woon, zou ik mezelf niet als het 
stereotype kattenvrouwtje omschrijven. Naast mijn 
baan als hoor- en beslismedewerker bij de IND heb 
ik namelijk een druk sociaal leven. Dat is ook 
precies wat ik als gemeenteraadslid zou willen 
bewerkstelligen: meer verbinding tussen mensen. 
Als kosmopoliet zijnde ben ik altijd enthousiast om 
nieuwe culturen en mensen te leren kennen. 
Globalisering vereist echter wel meer groen denken 
en dat daarvoor wil ik me dan ook op lokaal niveau 
inzetten. 
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