
1 Richard Moti 
Als wethouder Werk en Inkomen werk ik aan het terugbrengen van de
menselijke maat en het succesvol naar werk geleiden van
Rotterdammers. Topprioriteit voor het komende stadsbestuur moet
zijn dat Rotterdam de bakens verzet en kiest voor een duurzame
economie. De PvdA is de partij die zulke veranderingen aandurft en
een koers uitzet waarbij Rotterdammers niet aan de kant blijven, maar
mee aan boord gaan. Aan die partij wil ik graag leiding geven.

2 Sarah Reitema
Als energieke Rotterdammer, afgestudeerd in rechten en filosofie,
werkend in de IT, wil ik nu ook via de raad strijden voor meer
vertrouwen, meer verbinding en meer waardering. Van dichtbij heb ik
gezien wat armoede en schulden met een mens kunnen doen en
daarom ga ik gedreven, innovatief en oprecht strijden voor
verandering. Wij mogen meer omkijken naar elkaar, luisteren naar de
Ander en veel trotser zijn op onze stad want wij zijn schatrijk aan
diversiteit, creativiteit en ondernemingsdrang. Ik wil onze werelden
verbinden omdat ik geloof dat iedere Rotterdammer daar sterker van
wordt.

3 Co Engberts
Niemand aan de kant! Of beter: iedereen doet mee. Dat is wat mij drijft
en waar ik voor sta. Je doet nooit tevergeefs een beroep op me, als dit
op het spel staat. Als mensen niet worden gehoord of niet worden
gezien. Omdat ik weet hoe het voelt als je er niet helemaal bij hoort. 

4 Duygu Yildirim
Ik wil graag wederom de Gemeenteraad in om het verschil te maken!
Ik wil meer basisbanen, strijden tegen armoede schulden. En opkomen
tegen de grote ongelijkheid in de stad. Ik woon in De Esch en wandel
graag in mijn vrije tijd in het bos aan het water. Groen, natuur en rust
vind ik ook belangrijk in de grote stad! In het dagelijks leven ben ik
docent Ondernemerschap aan de Hogeschool. Steun en stem jij mij de
Rotterdamse Gemeenteraad in?
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5 Dennis Tak
Samen met mijn vrouw en dochter woon ik met veel plezier in West. Ik
ben ontzettend trots op wat ik voor elkaar heb kunnen boksen in de
tijd dat ik nu raadslid ben, maar er is nog veel te doen. Ik wil
Rotterdammers laten zien dat de PvdA voorop gaat in de strijd voor
een groene en eerlijke toekomst. Dat betekent meer groen in onze
wijken, klaar staan voor onze mensen in de haven die hun baan
dreigen te verliezen en ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen.
Kortom, ik steek mijn handen uit de mouwen voor een groene
toekomst!

6 Merel Vogelaar
Ik wil wonen in een stad waar iedereen meedoet, iets voor een ander
doet en - misschien nog wel belangrijker - er toe doet. Dat geldt al
helemaal voor deze tijd vol veranderingen, zoals corona, het klimaat
en de digitalisering van onze samenleving. Ik heb het heel goed, met
mijn koopappartement in Middelland, mijn vaste contract bij de
Rijksoverheid, mijn trouwe teckel en vrienden die altijd voor me
klaarstaan. Dat gun ik niet alleen mezelf, maar juist ook mijn mede-
Rotterdammers. Daar wil ik voor knokken in de gemeenteraad. Ik ben
er klaar voor! 

7 Steven Lammering
Ik ben raadslid geworden in crisistijd maar in tijden van crisis zijn wij
sociaaldemocraten op ons best. Ik ben trots op onze ijzersterke
kandidatenlijst en vereerd dat ik wederom op plek 7 sta. In 2 jaar tijd
heb ik veel bereikt. Van forse investeringen in buurt- en jongerenwerk
tot een vaccinatiecampagne voor Kaapverdië. Altijd met 1 gouden
regel in het achterhoofd: alleen ga je hard, maar samen komen we
verder. Ik hoop dat u mij het vertrouwen geeft om vanuit de raad de
PvdA in onze stad verder te brengen.
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8 Amy de Bruijn
De afgelopen jaren heb ik bij vakbonden, stichtingen en bedrijven
mogen bijdragen aan mooie initiatieven die Rotterdammers willen
helpen bij eerlijk loon, goed werk, huisvesting en goed onderwijs. Nu
wil ik als raadslid de politiek betekenis geven voor Rotterdammers
door in te zetten op gelijkheid, bestaanszekerheid en menselijkheid.
Daarnaast gaan de onderwerpen zorg, welzijn, jeugd en onderwijs mij
aan het hart. De komende maanden hoop ik vooral de stemmen en
wensen van Zuid aan te horen, te delen en te vertegenwoordigen. Ten
slotte: links mag wat mij betreft weer wat link(s)er. Ik heb er zin in!

9 Ryan Vos
Mijn naam is Ryan Vos, 24 jaar oud en woonachtig in de
Provenierswijk. Als tiener mocht ik voetballen bij een professionele
voetbalclub. Het heeft mij veel geleerd over het belang van sport, een
goede gezondheid, het kunnen najagen van dromen en over het
omgaan met tegenslag. Mijn droom is dat iedere Rotterdammer in
staat is om te kunnen meedoen, kan werken aan een goede
gezondheid en bovenal te werken aan grote dromen. Daar wil ik me als
raadslid voor inzetten! 

10 Narsingh Balwantsingh
Ik ben geboren en getogen aan de Mathenesserweg in Rotterdam
West. In het dagelijkse leven ben ik programmamaker en presentator
bij de Publieke Omroep. Ik ben zittend raadslid en hou me bezig met
de portefeuilles Zorg, Ouderen, Welzijn en Sport. Elke Rotterdammer
verdient het gehoord te worden, daarom heb ik veel contact met
inwoners, in het bijzonder met minder zichtbare groepen. 

11 Oktay Ünlü
Al jaren ben ik zeer actief partijgenoot in Kralingen-Crooswijk. Ik zet
me al jaren in voor de Partij, eerst in de deelraad en later in de
gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk. Ook sta ik dagelijks klaar voor
mijn stadsgenoten als vrijwilliger bij onder meer Het Rode Kruis en de
Voedselbank. Als zelfstandig ondernemer run ik een kantoor in
assurantiën.
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12 Tessa Langerijs
Ik ben 38 jaar oud, moeder van de bijna 3-jarige James en wij wonen
in Hillegersberg. Als moeder creëer ik voor James een veilige
thuishaven en geef ik hem handvatten waardoor hij mee kan doen in
de samenleving, kan ondernemen en zichzelf ontwikkelen. Dat is wat
ik voor elke Rotterdammer zou willen doen: inzetten op een brede-
welvaart-samenleving met een vangnet en handvatten, zodat iedereen
kan meedoen en regie heeft over zijn of haar toekomst. Dat doe ik ook
vanuit mijn functie als regiomanager VNO-NCW Rotterdam Rijnmond.

13 Jordi Buisman
In de aankomende raadsperiode wil ik mij gaan inzetten voor meer
kansengelijkheid in de stad. Deze tijd van robotisering, digitalisering
en de klimaatuitdagingen vraagt om een sterke, groene en sociale
economische visie die werkt voor alle Rotterdammers. Daarnaast zie ik
het als een belangrijke opgave om de losgeslagen verbindingen in de
stad te herstellen en het vertrouwen van de burger in de politiek en de
(gemeentelijke) instanties terug te winnen. Met veel energie kijk ik uit
naar een mooie een succesvolle campagne!

14 Evert Verkade
Leuk dat je bij de #14 van de lijst van de PvdA bent uitgekomen, het
rugnummer waarmee Coen Moulijn zijn voetbalcarrière bij Feyenoord
begon (voordat hij jarenlang de vaste nummer 11 werd)! Ik ben 32 jaar
oud, geboren en getogen op Zuid, bewoner van Vreewijk en actief als
taalvrijwilliger in Feijenoord. 96.500 Rotterdammers hebben moeite
met lezen en schrijven en ervaren daarmee de taal niet als een middel
om hun talenten te tonen, maar als een drempel om mee te kunnen
doen. Mijn belangrijkste speerpunt is dan ook: zorgen dat
laaggeletterdheid in Rotterdam tot het verleden gaat behoren!
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15 Alvin van Dijk
Graag wil mij aan je voorstellen: Alvin van Dijk, trotse bewoner van
Delfshaven. Mijn droom is dat iedereen zich thuis voelt onze stad,
zowel in de wijk als op het werk en in de school. We moeten meer
samen optrekken en naar elkaar luisteren om problemen op te lossen.
Binnen de Raad wil ik aan de slag met kansengelijkheid en leefbare
wijken. Graag leer ik je kennen, zodat ik ook jouw stem in de Raad kan
vertegenwoordigen. Je komt mij tegen op de markt, in de Kunsthal, bij
de dierentuin, hardlopend langs de kades, met mijn kinderen in een
stadspark of koffie drinkend op de buurtvlonder. Schroom niet om mij
aan te spreken, zodat de brug tussen stadhuis en inwoners kleiner
wordt.

16 Justine Wildöer
Je thuis voelen in Rotterdam, daar draait het om. Een gezellig, warm
huis en veilige, schone straten. Ik zie een Rotterdam voor me waar we
de stad met elkaar delen. Dat betekent elkaar helpen als dat nodig is:
niet alleen als je minder geld hebt, maar ook als je wordt lastiggevallen
op straat. Mijn droom? Ieder kind genoeg hulp met school en een
einde aan straatintimidatie.

17 Pelle Ram
Ik ben 26 jaar en woon in Carnisse. Ik maak me erg druk om de kansen
van jongvolwassenen bij het vinden van een woning en het beginnen
van hun leven op eigen benen. Ook zie ik in mijn wijk genoeg
opdrachten op het gebied van veiligheid, integratie en
armoedebestrijding. Rotterdam is op zijn mooist als iedereen
volwaardig mee kan doen en we oog hebben voor elkaar. Samen staan
we sterk!
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18 Cor van Hulst
Ik woon in Hoogvliet en probeer al jaren de verbinding te leggen
tussen de Coolsingel en het Hoogvlietse. Eerst als lid van de deelraad
en daarna als gebiedscommissielid. Ik wil de “Coolsingel” naar
Hoogvliet halen en duidelijk te maken wat wij in het Hoogvlietse
keihard nodig hebben. Ik denk dat het lidmaatschap van de
gemeenteraad kan helpen een en ander te bewerkstelligen. Denk
daarbij aan behoud van lokale voorzieningen. In de afgelopen jaren
heb ik mij onder andere ingezet voor nieuwbouw van een basisschool,
behoud van speeltuinen, realisatie van een skate- en free run park aan
de Aveling. 

19 Mats Bergman – de Zwart
Ik woon met veel plezier samen met mijn man en onze dochter in het
Kralingse Veer. Momenteel ben ik werkzaam als basisschooldocent in
Spangen waar ik elke dag zie waarom gelijke kansen en goed
onderwijs belangrijk zijn. Daarnaast ben ik Secretaris van COC
Nederland, voorzitter van de Huurdersvereniging Alexanderpolder en
interim - voorzitter Huurdersvereniging Ommoord. Daarnaast was ik
ook bestuurslid en voorzitter PvdA Zuid - Holland. In mijn vrije tijd doe
ik aan theater, sporten en ga ik graag naar de film of een kroegje
pakken met vrienden. Als kandidaat breng ik dan ook ervaring voor
Stedelijke ontwikkeling & Buitenruimte, inclusie en Sport & cultuur
maar net zo belangrijk een zeer divers en breed netwerk door de hele
stad en zijn bewoners.

20 Koen Rijk
Ik ben 29 jaar, uit Rotterdam Feijenoord. De komende tijd wil ik mij
inzetten voor een stad voor alle Rotterdammers. Voor een stad waar
studenten en starters weer een betaalbaar huis kunnen vinden, voor
een stad waar vrouwen en LHBTI+‘ers weer veilig over straat kunnen
en voor een stad waar we de culturele sector overeind houden. De
Partij van de Arbeid is hier bij uitstek de partij voor en dat is ook
waarom ik mij kandidaat heb gesteld namens de PvdA voor de
Rotterdamse gemeenteraad. Omdat de PvdA staat voor een stad waar
iedereen mee kan doen en waar iedereen erbij mag horen.

@pvdarotterdam
@pvdarotterdam
@pvdarotterdam

http://rotterdam.pvda.nl/

ONZE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR 

Voor alle
Rotterdammers.



21 Arja den Ouden
Ik ben gebiedscommissielid namens de PvdA in het centrum. Het
mooie van het centrum is de levendigheid: van wonen, werken,
winkelen, horeca, tot sporten en cultuur... je vindt het er allemaal. Al
jaren zet ik me er voor in dat al die functies kunnen blijven samengaan.
Ook ben ik voorvechter van de toegankelijkheid van het centrum voor
iedereen en het realiseren van aanpassingen in de buitenruimte als dat
daarvoor nodig is. 

22 Johan Verbeek
De energietransitie, de klimaatcrisis, de woningcrisis, de Coronacrisis,
allemaal zaken die de huidige politiek het hoofd moet bieden. Met zijn
allen zullen we de lasten op een eerlijke wijze moeten verdelen. In de
gebiedscommissie van IJsselmonde kom ik in aanraking met mensen
die het op Rotterdam-Zuid niet zo breed hebben en soms hun
rekening niet kunnen betalen. Binnen het Waterschap Hollandse Delta
zie ik dat de kosten op de mensen worden verhaald die zich niet
kunnen verdedigen. De vervuiler betaalt, is hier nog steeds niet van
kracht. Ik zie daardoor de scheefgroei, waarbij de mensen aan de
onderkant van de maatschappij de dupe zijn. Ik wil mij inzetten voor
geheel Rotterdam.

23 Luuk Wagenaars
Waar ik me het meest over op kan winden is ongelijke behandelingen.
Voornamelijk het onderwijs gaat me aan het hart, iedereen, ieder kind,
verdient dezelfde kwaliteit. Daar wil ik me sterk voor maken. Verder
ben ik graag buiten, in de natuur, vogels, fietsen en de regen. Ik ben
altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen en kan niet tegen traineren en
stagneren.

24 Juliëtte Bindenga
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en met mijn gezin woon ik in
Rotterdam-Noord. De rode draad in mijn leven is rechtvaardigheid,
gelijke kansen creëren en verbinden. Te vaak is er sprake van
ongelijkheid in onze samenleving. Vanuit mijn werk bij de vakbond
probeer ik hier mijn bijdrage aan te leveren. De sociaaldemocratie
geeft de beste oplossingen om te komen tot samenleving waarin
iedereen kan meedoen en daarom wil ik de partij ondersteunen en
deel uitmaken van deze kandidatenlijst. 
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25 Matthijs van Muijen
Ik ben 47 jaar en woon in de Tarwewijk. Ik voetbal en ben
scheidsrechter bij Spartaan 20. Als beleidsmedewerker Wonen voor
de gemeente Den Haag werk ik aan extra woningen voor daklozen.
Met deze concrete ideeën wil ik ook in Rotterdam aan de slag.
Iedereen een betaalbaar ('t) huis! 

26 Navin Thakoer
Ik ben een getogen Rotterdammer, werk in de zorg, ben actief in het
nachtleven. Als beeldend kunstenaar werk ik vooral aan straatkunst,
als autonome kunstvorm. Ik  word dagelijks gevoed en geïnspireerd
door de stad. Dit vertaal ik vervolgens naar het politiek bedrijf.
Geluiden, indrukken, opvattingen en analyses die niet vanzelfsprekend
terechtkomen bij de beleidsmakers aan de Coolsingel maar daar wel
gehoord moeten worden.

27 Paulette Verbist
Ik ben 63 jaar en woon op mijn eentje in Nieuw-Crooswijk. In het
dagelijks leven werk in als strategische beleidsadviseur bij de
Hogeschool Rotterdam. Daarnaast ben ik lid van de Gebiedscommissie
Kralingen-Crooswijk. Mijn actieve politieke leven begon in 2006, als
raadslid in de toenmalige Centrumraad. Later werd ik daar
portefeuillehouder (wijkwethouder), en 2 jaar later werd ik
portefeuillehouder in Kralingen-Crooswijk. Sinds de opheffing van de
deelgemeenten ben ik lid van de Gebiedscommissie Kralingen-
Crooswijk. Mijn speerpunten zijn goed wonen, kansengelijkheid en
bestaanszekerheid. 

28 Maarten Bakker
Ik heb besloten weer actief te worden voor de PvdA. Ik vind dat wij
goede kansen hebben ons te profileren het onderwerp wonen. Het
past bij onze kernboodschap solidariteit. Ik woon haast 30 jaar in
Prinsenland, een inmiddels volgebouwde wijk, maar ook een wijk waar
het gebrek aan starterswoningen wordt gevoeld. Een wijk dus die ik
wil terugwinnen voor de PvdA. 
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29 Sid Morsink
Ik ben 30 jaar, woonachtig in het Liskwartier en in het dagelijks leven
ben ik werkzaam als psychiater. Het afgelopen jaar heb ik me ingezet
voor een stevig links verkiezingsprogramma voor de afdeling. Vanaf
de lijst wil ik graag laten zien hoe belangrijk het is dat de zorg is
vertegenwoordigd in het stadsbestuur. 

30 Peter Eggink
Ik woon in de Wielewaal, een mooie wijk in Charlois op Rotterdam-
Zuid. Rotterdam-Zuid is waar ik me thuis voel en altijd heb gewoond.
Als Gebiedscommissielid van Charlois zie en hoor ik wat er leeft en zie
ik de ontwikkelingen. Rotterdam-Zuid is waar ik me voor inzet.  Mijn
focus zal liggen bij prettig wonen op Zuid met voldoende
voorzieningen, het Zuiderpark behouden, betaalbaar wonen,
duurzaamheid en werk. 

31 Dominique Jongbloed
Ik ben 23 jaar en nieuw op de lijst! Zelf kom ik uit Lombardijen, een van
de wijken die het moeilijk heeft. Jongeren hangen hier wat rond omdat
er niets te doen is en ouderen zitten maar wat achter de geraniums.
Daar wil ik wat aan doen met mijn jonge en frisse blik en uw steun!

Lijstduwers

32 Peter Pieterse
Peter Pieterse, 58 jaar, getrouwd en vader van 3 kinderen. Ik ben
geboren op Zuid en sinds 1966 woon ik in Prins Alexander. Eerst in de
wijk ’t Lage land en nu in Prinsenland. Na een periode in de
deelgemeentepolitiek doe ik nu vrijwilligerswerk o.a. bij de scouting,
ontmoetingscentrum Prinsenhof. Ik zet mij als vrijwilliger in voor
kwetsbare groepen, ouderen, bestrijding van isolement en verzachting
van armoede. Mijn belangrijkste speerpunten in deze campagne zijn,
hoe houden we de wijk leefbaar en zorgen we voor meer betaalbare
woningen.
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33 Ineke Geerdink
Ik ben in 1968 naar Rotterdam verhuisd voor studie en werk en nooit
meer weggegaan. Ik ben getrouwd, we hebben een dochter en een
zoon. Ik ben bijna 30 jaar lid van de Partij van de Arbeid. We woonden
35 jaar in het Nieuwe Westen, ik was er actief om de wijk schoner,
heler, leefbaarder en veiliger te maken. Er was veel drugsoverlast en
de spuiten lagen op straat en in de geveltuinen. Nu wonen we 6 jaar in
Alexanderpolder en ik ben actief binnen enkele groepen van de PvdA
en het Armoede Platform. Ik doe veel vrijwilligerswerk, sta positief in
het leven en werk graag samen met mensen om de wereld een beetje
mooier en leefbaarder te maken. 

34 Renske Wienen
In het dagelijks leven werk ik als opleidingscoördinator bij PvdA
Landelijk. In mijn vrije tijd ben ik competitief powerlifter en
klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Ik maak me hard voor
klimaatrechtvaardigheid, solidariteit en inclusiviteit en ben daarom ook
heel leuk op feesten en partijen. Ik ben met liefde lijstduwer voor PvdA
Rotterdam, omdat ik denk dat wij een eerlijke energietransitie kunnen
waarborgen, en keer op keer hebben aangetoond problemen gewoon
met beide handen aan te willen pakken.

35 Tarik Smaaili
Ik ben student Bestuurskunde en daarnaast bestuurslid van de PvdA
Rotterdam. Mijn hart gaat uit naar onderwerpen zoals jeugd, onderwijs
en veiligheid.

36 Ineke Vos
Het dorp Hoek van Holland is onlosmakelijk verbonden met de stad
Rotterdam. Als Hoekse ga ik mij inzetten onze belangen zo goed
mogelijk aan te kaarten in de stad. Balans tussen aantrekkelijk wonen
en recreëren moet meer maatwerk worden. De specifieke aandacht
voor dorpse kleinschaligheid speelt hierbij een belangrijke rol. 

37 Leonard Pavion
Ik woon in IJsselmonde met mijn vrouw en 2 thuiswonende kinderen
(12 en 17 jr). Mijn maatschappelijk en politieke interesse gaan vooral
naar mensen die verloren dreigen te gaan door de ingewikkeldheid
van de samenleving. Daarom de Partij van de Arbeid. Hobby: klussen
en het programma “Help mijn man is klusser”.
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38 Hanny Krul
Naast de vele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur op
Voorne/Putten/Rozenburg, heb ik mijn partij vertegenwoordigd als
raadslid en wethouder in Rozenburg. Ik ben trots op de inscriptie:
“Voorvechter van de sociale democratie’, die op mijn Wolfert van
Borselepenning staat. Als actief pleitbezorgster van het Rozenburgse
belang en de Rotterdamse zaak wil ik graag mijn bijdrage leveren.

39 Ram Soekhlal
Ik ben al jaren vanuit verschillende besturen en verenigingen actief
voor het welzijn van ouderen. Ook vanuit de PvdA, onder andere bij
het project wonen, werken en zorg. De PvdA is de partij van: niemand
aan de kant! Dat moet ook gelden voor ouderen. Daar blijf ik me voor
inzetten en daarom ondersteun ik de kandidatenlijst voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

40 Rini Vermeulen
Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Naast mijn
lidmaatschap van de deelraad en gebiedscommissie zet ik me in voor
het verenigingsleven, de winkeliersvereniging en de dagbesteding van
ouderen in Delfshaven.  

41 Koen Istha
Ik woon sinds 2002 in Rotterdam Noord en werk als docent in het
voortgezet speciaal onderwijs in Delfshaven. Daarnaast ben ik vrijwillig
brandweerman in de wijk. Als wijkraadslid heb ik mij de afgelopen
jaren ingezet voor verkeersveiligheid en een groene leefomgeving in
mijn wijk. Kansenongelijkheid en het lerarentekort in de stad zijn
stedelijke onderwerpen die mij nauw aan het hart gaan. De PvdA
maakt zich hard voor deze onderwerpen en daarom ondersteun ik
deze kandidatenlijst.

42 Jannie Hack
Ik wil op de lijst omdat ik me inzet voor de Rotterdam en de PvdA. Mijn
aandacht gaat vooral uit naar de buitenruimte en wonen. Ik woon als
sinds jaar en dag in Kralingen-Crooswijk en heb me daar ook jaren
voor de PvdA ingezet.
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43 Zeki Baran
Ik woon al 41 jaar in Nederland, als welzijnswerker heb ik altijd in oude
volkswijken gewerkt en daar blijf ik werken. Betaalbare woningen,
eerlijke werk, het bestrijden van armoede en het vergroten van het
welzijn van ouderen zijn voor mij topprioriteiten. En de redenen
waarom ik het nodig vind de Rotterdammers te vragen op ons te
stemmen! Het kan en moet immers zoveel beter.

44 Barbara Kathmann
Na zeven jaar in de lokale politiek, als raadslid, fractievoorzitter en
wethouder in Rotterdam, heb ik de stap naar Den Haag gemaakt. De
coronacrisis heeft pijnlijk blootgelegd dat het huidige systeem óp is.
De mensen die we het hardst nodig hebben als samenleving worden
matig beloond of, net als onze planeet, uitgebuit. Het roer moet om en
het moment daarvoor is nu. De verandering is voelbaar: overal staan
jong en oud op tegen discriminatie, voor betaalbare huizen, een
fatsoenlijk salaris en voor een duurzame samenleving.

45 Roos Vermeij
Ik ben een echte sociaaldemocraat. Ik werkte voor het Centrum voor
Lokaal Bestuur en zat in verschillende campagneteams, onder andere
die van 1998, met Wim Kok. In de Tweede Kamer (vanaf 2006), legde
ik me op onderwerpen in het sociale domein en was lid van de
parlementaire enquête financieel stelsel na de bankencrisis. In 2017
werd ik bestuurder bij PME, pensioenfonds voor de werknemers in de
groot-metaal. In februari 2021 volgde ik Barbara Kathmann op als
wethouder economie, wijken en kleine kernen. Mijn devies: “ga naast
mensen zijn”. Geboren op Scheveningen, woon nu in het Nieuwe
Westen, ben getrouwd, heb drie kinderen en twee katten.
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