
 

 

Advies kandidatencommissie kandidatenlijst GroenLinks Den Bosch 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 

 

Aan alle leden van GroenLinks Den Bosch, 

In opdracht van de Algemene Ledenvergadering en het bestuur van GroenLinks Den Bosch heeft de 

kandidatencommissie zich de afgelopen maanden gestort op de vraag: Hoe stellen we een goede 

kandidatenlijst samen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022? Jullie opdracht aan ons 

was om een gemotiveerde voordracht te doen voor de vaststelling van de kandidatenlijst voor 

GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.  

Na een uitgebreide voorbereidings- en selectieperiode, waarbij in deze bijzondere tijden regelmatig 

digitaal werd overlegd, is het ons gelukt om een kwalitatieve en diverse lijst op te stellen van mensen 

die het GroenLinks gedachtegoed omarmen en uitstralen. Bij de samenstelling van de lijst hebben we 

niet alleen gekeken naar het individu: het is een weloverwogen combinatie van mensen, divers qua 

achtergrond, ervaring, kennis, interesses en kwaliteiten. De top van de lijst is een weloverwogen mix 

van diversiteit, politieke knowhow en frisse energie. Daarmee staat er een team dat elkaar goed 

aanvult, goed kan samenwerken en de aankomende raadsperiode tot een groot succes gaat maken.  

Alle kandidaten staan te popelen om campagne te gaan voeren en in maart een geweldige 

verkiezingsuitslag neer te zetten. Wij hebben er alle vertrouwen in! 

Blok 1: Verkiesbare plaatsen 

In de top van de lijst staan GroenLinksers met bergen aan ervaring als ook jong politiek talent. Met 

deze kandidaten gaat GroenLinks het groene en linkse geluid van Den Bosch vertegenwoordigen. 

1. Ufuk Kâhya 

Tijdens het lijsttrekkersreferendum hebben jullie massaal je voorkeur laten blijken voor Ufuk als 

nummer 1 voor de aankomende verkiezingen: een rol die hij in 2018 ook met groot succes vertolkte.  

Als wethouder heeft Ufuk de afgelopen periode vele successen behaald op het gebied van 

vergroening, schone en duurzame mobiliteit, talentontwikkeling en gelijke kansen. Daarmee is Ufuk 

steeds in de spotlight geweest als het groene en sociale gezicht van Den Bosch. De leden hebben 

tijdens het referendum laten zien er in te vertrouwen dat Ufuk het ook deze periode gaat waarmaken.  

 

2. Wies Korver-van Weegberg 

Wies heeft zich in korte tijd goed ingewerkt op diverse functies binnen de afdeling. Wies is 

communicatief sterk, formuleert zorgvuldig en heeft een realistisch beeld van het raadslidmaatschap. 

Voorkeur gaat uit naar sociale thema’s, maar Wies laat zien een generalist te zijn en snel te leren. De 

kandidatencommissie ziet in Wies een teamspeler die een waardevolle rol kan vervullen in de nieuwe 

fractie.  

3. Antoon van Rosmalen-van den Eerenbeemt 

Antoon is als raadslid breed inzetbaar, heeft een breed netwerk in de gemeente en is zeer ervaren. 

Antoon is een herkenbaar en aanspreekbaar raadslid voor GroenLinks. De kandidatencommissie ziet 

belangrijke rollen voor Antoon om de continuïteit in de fractie te borgen, nieuwe raadsleden te 

coachen en politieke sensitiviteit in te brengen tijdens eventuele coalitieonderhandelingen.  

 

  



4. Hessel Bos 

De kandidatencommissie ziet in Hessel een jong politiek talent met ervaring in de Eerste Kamer. 

Hessel is nieuw in ’s-Hertogenbosch en moet zijn netwerk nog verder uitbreiden. De 

kandidatencommissie verwacht dat Hessel zich snel kan ontwikkelen als raadslid en een nieuw 

uithangbord voor GroenLinks. 

 

5. Steven van Slageren 

Steven heeft ervaring als commissie- en raadslid en vervult al langer een waardevolle rol binnen de 

fractie. Steven is van de grote lijnen en houdt de fractie graag scherp door buiten de ‘bubbel’ te kijken. 

De kandidatencommissie ziet in Steven een kandidaat die in meerdere rollen uit de voeten kan en 

scherp de principes van GroenLinks kan uitdragen. 

 

6. Nicole Huijbrechts 

Nicole is een analytisch sterke kandidaat die stevig in haar schoenen staat. Vanuit haar werk brengt 

Nicole financiële expertise in bij de fractie. Nicole heeft een realistisch beeld van het 

raadslidmaatschap en de waarde van successen die te behalen zijn. De kandidatencommissie 

verwacht dat ze zich ook niet-financiële onderwerpen snel eigen kan maken. 

 

7. Daan Scholten 

Daan is een kandidaat die makkelijk praat en veel kennis van zaken heeft. Risico is wel dat het te 

technisch of gedetailleerd wordt. Daan heeft inmiddels al ervaring opgedaan met het ondersteunen in 

de commissie Omgeving. Als het lukt om technisch, inhoudelijke argumenten om te zetten in 

begrijpelijke voorstellen, zal Daan met zijn enthousiasme en kennis een waardevolle rol in de fractie 

kunnen vervullen.  

 

8. Lars Meijer 

Lars is een idealist en filosoof. Tijdens de gesprekken liet Lars zien een sterk reflectievermogen te 

hebben. Lars moet nog leren om zijn theoretische ideeën om te zetten in praktische voorstellen voor 

de lokale politiek. Dan kan Lars zich volgens de kandidatencommissie ontwikkelen tot een aanvulling 

voor de fractie. 

 

9. Yeliz Doĝan 

Yeliz heeft vier jaar ervaring als raadslid, maar geeft aan nu geen hoge plek op de lijst te ambiëren. 

De kandidatencommissie ziet in Yeliz een kandidaat die zichtbaar is op specifieke thema’s zoals 

armoede, schulden en diversiteit. Yeliz wil de ervaring als raadslid inzetten op een opvolgplek, zodat 

ze kan inspringen als dat nodig mocht blijken. 

 

10. Anouschka te Lintelo 

Anouschka is enthousiast en toegankelijk en wil graag met inwoners in gesprek om meer mensen te 

betrekken bij de politiek. De kandidatencommissie denkt dat Anouschka nog tijd nodig heeft om zich 

ook in inhoudelijke onderwerpen te verdiepen. Dan is er op termijn potentie om door te groeien tot 

commissie- of raadslid. 
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Saïd Ibnoujala 

Toine van der Ven 

Gemmy Gladdines 

André Bannink 

Aldo Kivits 

 



Blok 2: de ‘steunlijst’ 

GroenLinks biedt ruimte op de kandidatenlijst aan leden die (nu) niet de gemeentepolitiek in willen 

maar wel trots zijn op de partij en willen laten zien waar ze voor staan. Deze leden bieden we een plek 

aan op de lagere plekken op de lijst. Hier vervullen zij de belangrijke rol van ‘stemmenkanon’ in eigen 

netwerk, laten ze hun idealen zien en tonen ze aan dat GroenLinks een gezonde partij is met veel 

betrokken leden.  

11. Sinyuan Zhu  

12. René Vonk  

13. Elly van Noorden  

14. Eva van Schijndel  

15. Aad Smid  

16. Saïd Ibnoujala  

17. Martha Wisse  

18. Patrick Leenders  

19. Truuske Smits  

20. Jan Dirx  

21. Ank Bolier-de Vries  

22. Jan Lendfers  

23. Noortje van den Eerenbeemt  

24. Aldo Kivits  

25. Gemmy Gladdines  

26. Charles Cox  

27. Hagar Roijackers  

28. Tom Ludwig  

29. Lucas Stevens 

30. André Bannink 

31. Bart Eigeman  

32. Esther de Ruijter (op de afsluitende plek)  

 

(volgorde nog vast te stellen, lijst nog aan te vullen [loopt momenteel]) 

3 november 2021  

Bestuur GroenLinks Den Bosch 

 

 


