PvdA afdeling Den Haag
Ontwerpkandidatenlijst

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 stellen zich voor
1. Rabin Baldewsingh: De PvdA moet weer terug naar de basis: de mens centraal! Want mensen
maken de stad, ik sta voor de mensen en tussen de mensen. De menselijke maat is leidend voor
mijn manier van politiek bedrijven en niet voor het machtsspel of louter stenen stapelen. Ik wil
de kracht en de potenties van alle Hagenaars benutten, voor de stad, voor de inwoners en voor
onze partij. Den Haag is mijn passie en politiek is mijn passie.
2. Martijn Balster: Vol overtuiging heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Graag zet
ik me de komende raadsperiode in voor een sociale stad. Ik woon nu tien jaar in Den Haag en
ben erg verknocht geraakt aan onze mooie stad en mijn stadsdeel Laak in het bijzonder. Ik hoop
op de steun van alle partijgenoten waar ik de afgelopen tijd al zo geweldig mee heb samengewerkt. Niet alleen dinsdag op de ALV, maar zeker ook in campagne en komende raadsperiode.
Martijn Balster (32) is werkzaam bij het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer
3. Jeltje van Nieuwenhoven: Mensen moeten zich, waar ze ook vandaan komen, prettig en veilig
voelen in onze stad. Eerlijk delen, vooruitgang, toekomstgeloof en leren van het verleden. De
wereld is niet eerlijk verdeeld en dat kan en moet eerlijker. Daarom ben ik gemeenteraadslid.
Goede scholen voor onze kinderen, zorg voor ouderen, veilige fietspaden, sport voor iedereen.
Den Haag is van oudsher een stad van tegenstellingen. De stad van de scheiding tussen het zand
en het veen. Een stad van hoeden en petten. Hagenaars zullen het de komende jaren met elkaar
moeten doen en schouder aan schouder moeten werken aan een gezamenlijke toekomst. Daar
gaan we voor.
4. Lobke Zandstra: Dagelijks ben ik als raadslid bezig in en voor onze mooie stad. De stad Den
Haag beweegt, leeft en is nooit af. Als PvdA maken we daarin het verschil. Het is een eer om in
alle haarvaten van onze stad bezig te zijn, op werkbezoek te gaan, met stadsgenoten en partijgenoten het gesprek aan te gaan om vervolgens besluiten te nemen voor de toekomst van de stad.
De komende periode zullen we voor ingewikkelde keuzes komen te staan. Gezamenlijk gaan
we die uitdaging aan. Graag werk ik opnieuw vier jaar mee aan een nog socialer, duurzamer en
aantrekkelijker Den Haag.
5. Gerard Verspuij: Bij het waarmaken van ons geweldige verkiezingsprogramma hoort een tomeloze inzet met veel volhouden.Teleurstellingen slaan mij niet uit het veld. Mensen binnen en
buiten onze PvdA een steun in de rug geven om hun kwaliteiten en wensen waar te maken is
prachtig werk. Het leidt tot blijvende samenwerking en tot een rechtvaardiger stad. Dat geeft mij
de energie om daar vol voor te gaan. Elke dag. Het werkt aanstekelijk als je ziet wat we als PvdA
daarmee tot stand brengen. De idealen van de Partij van de Arbeid werken echt ! Voor mij al 38
jaar, onafgebroken als actief lid.
6. Marije Talstra: Met mijn vriend en twee kleine kinderen woon ik met veel plezier in Bezuidenhout. Als raadslid wil ik me inzetten voor goede zorg, gelijke kansen en een overheid die initiatieven van burgers mogelijk maakt, die verbindt en ondersteunt. Ik vind het belangrijk om samen
met buurtbewoners aan de slag te gaan. In de afgelopen jaren heb ik me binnen de afdeling ingezet voor de introductie van de wijkteams, de scoutingcommissie, de Haagse Schaperleergang,
de werkgroep zorg en het verkiezingsprogramma. Ik werk als adviseur en manager in de zorg en
heb stedenbouwkunde gestudeerd in Delft.

7. Wimar Bolhuis: Graag help ik mee Den Haag nog mooier te maken. Ik zat hier als jongen op
school, woonde als student in verschillende stadsdelen en woon en werk er nu met veel plezier.
Meer Hagenezen de zekerheid en mogelijkheden geven om zelf hun levens kunnen bepalen,
dat is mijn motivatie. Met mijn ervaring bij de Tweede Kamerfractie, het JS- en PvdA-afdelingsbestuur en het ministerie van Financiën hoop ik een verschil te maken in de grote decentralisatie-uitdaging. Mijn Haagse afkomst, jonge leeftijd en financieel-economische kennis onderscheiden mij op de lijst. Daarnaast ben ik voorzitter van korfbalvereniging Futura, wie kan dat zeggen?
Wimar Bolhuis (27) is senior inspecteur bij het ministerie van Financiën en duaal promovendus
aan de Universiteit Leiden.
8. Rajesh Ramnewash: Als bewoner van hartje Transvaal ervaar ik dat de aanpak voor de krachtwijken verschil maakt voor de wijkbewoners. In deze dichtbevolkte wijk is het een stuk schoner
en veiliger geworden. De brede buurtscholen functioneren als dé ontmoetingsplekken buurtgenoten; van de voorzieningen daarin maken zij dankbaar gebruik. Samen met mijn collega’s
van de PvdA-fractie hebben we de pijn van de economische crisis kunnen verzachten en soms
hebben wij zelfs extra dingen kunnen doen. Daar ben ik trots op. En dat goede gevoel wil ik de
komende jaren weer krijgen, allereerst voor en bij de Hagenaars. Elke dag zie ik jongeren die
geen stageplek of baan kunnen vinden. We moeten ook keihard aan de slag met achterstallig
onderhoud van de sociale huurwoningen. Kortom, er is nog veel werk te verzetten in mijn geboortestad. Met een sterke PvdA wil ik ervoor zorgen dat iedere Hagenaar kan blijven meedoen.
Geen woorden, maar daden! Daar teken ik graag nog vier jaar voor. Rajesh Ramnewash, kandidaat PvdA-wethouder en thans PvdA-gemeenteraadslid en woordvoeder Leefomgeving, Krachtwijken, Integratie en Media
9. Manon van de Leur: Na drie fracties op de voet te hebben gevolgd en ondersteund, wil ik ontzettend graag zelf als jullie volksvertegenwoordiger aan de slag. Sommige concrete en oplosbare
problemen van mensen in de stad hoor ik al jaren. Ik kan niet wachten om die op mijn manier te
mogen op- en aanpakken. Altijd in samenspraak met elkaar en samen werken aan haalbare doelen. Op de juiste manier krijgen wij veel voor elkaar. Naast onze strijd voor meer werk, minder
armoede en bereikbare zorg, zijn voor mij belangrijke speerpunten goed en betaalbaar wonen
voor iedereen, gelijkwaardige kansen voor álle Hagenaars en een duurzame samenleving waarin
iedereen zich thuis en veilig weet.
10. Abderrahim Kajouane: Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit.
Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de
PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter nog grote uitdagingen voor de
komende periode. De werkloosheid is gestegen. Hagenaars maken zich terecht zorgen over o.a.
hun baan, hun buurt en de toekomst van hun kinderen. Onder de noemer van de participatiemaatschappij vinden er in de komende periode enorme veranderingen plaats! bijvoorbeeld van
zorgstaat naar participatiestad. Gemeenten krijgen nieuwe taken erbij met veel minder geld.
Van burgerparticipatie en eigen verantwoordelijkheid wordt veel verwacht. Om deze uitdagingen met vertrouwen tegemoet te treden moet de Haagse politiek dienend leiderschap tonen
en perspectieven bieden. De politiek kan kan wel zorgen voor de randvoorwaarden voor meer
creativiteit, meer vertrouwen in de toekomst en meer solidariteit. Deze politiek stijl moet ook
veranderen. Minder oplossingen van boven droppen,meer luisteren, meer dienend leiderschap,
meer burgerparticipatie, meer creativiteit en solidariteit!
11. Bülent Aydin: Ik zet mij in voor een stad waarvan ik zou willen dat iedereen zich er
thuisvoelt. Waarin het niet uitmaakt of je jong bent of oud, wat je geslacht
is of je haarkleur. Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren
is. Een stad waarin de bewoners de kansen krijgen om zich te ontwikkelen en
die kansen ook kunnen pakken. Ik woon samen met mijn vrouw en twee dochters, geboren Hagenaars, met heel veel plezier al ruim 15 jaar in deze mooie stad aan de duinen. We kunnen er
samen een nog betere plek van maken. En daar ga ik voor.

12. Marieke Manschot: Den Haag is een stad vol mensen met initiatief.
Mijn kracht is om deze initiatieven in wijken te versterken en te ondersteunen en de verkokering
van beleid te verminderen. Mijn motto is mouwen opstropen en ervoor gaan en dat alles binnen
je eigen mogelijkheden. SAMEN moet in onze stad vanzelfsprekend zijn.
Marieke Manschot (42) is vakbondsbestuurder bij Abvakabo FNV
13. Albert-Jan Pomper (37): Mijn PvdA is diep geworteld in de wijken en buurten van Den Haag.
Ik geloof in het directe contact tussen raadsleden en hun medebewoners. Samen plannen maken
om wijken schoon te houden, om speelplekken en groen te verbeteren, en om de veiligheid op
straat te vergroten. Verder zijn wij de partij die écht opkomt voor mensen die buiten de boot
dreigen te vallen; omdat ze moeten leven van een te krap budget, waardoor hun kinderen geen
lid kunnen worden van een sportvereniging; omdat ze het land waar ze geboren zijn hebben
moeten ontvluchten; of omdat ze simpelweg pech hebben gehad met hun gezondheid. Mijn
PvdA staat pal voor zekerheid en perspectief voor iedereen. Met mijn gezin met twee jonge
kinderen woon ik al jaren in het centrum van Den Haag. Ik leid een MKB-bedrijf waarin ik de
verantwoordelijkheid draag voor zo’n 30, vooral jonge, creatieve en ambitieuze mensen. Ik ben
opgegroeid in een echt links sociaaldemocratisch nest waar het heel normaal was om je in te
zetten voor een betere samenleving. In de PvdA Den Haag ben ik al enige jaren actief als congresvertegenwoordiger, scout en oprichter van het wijkteam Centrum-Rivierenbuurt.
14. Saeed Katiraei: Toen ik in 1995 aan mijn leven in Nederland begon, kon ik niet eens mijzelf in
het Nederlands voorstellen. Nu 18 jaar later, heb ik ontzettend veel kunnen bereiken en dat is te
danken aan het feit dat mij daartoe de kansen en mogelijkheden zijn gegeven. Niet je afkomst of
je maatschappelijke positie, maar je toekomst telt! Ik heb mij met trots kandidaat gesteld voor
onze partij en wil mij inzetten voor onderwijs, behoud van sociale voorzieningen voor de minima
en de strijd tegen jongeren werkloosheid. Samen bereiken we meer.
15. Ron van der Veer: Politicoloog met een links hart. Grote belangstelling voor mensen en wat
hen beweegt. Passie voor politiek en bestuur, maar wel met de van Den Uyl geleerde wijsheid
dat de marges in een democratie smal zijn. Wars van stoere taal, makkelijke oplossingen of ambtelijke prietpraat. Kent alle kanten van de stad: van Transvaal tot Benoordenhout, van Kijkduin
tot Zeeheldenkwartier. Is een bevlogen vakman, die zich graag inzet voor de mensen die dat het
hardst nodig hebben. Al vele jaren lid van de PvdA, maar mist daar vakinhoudelijke politieke
kwaliteit. Wil laten zien dat deskundigheid en bevlogenheid goed samen kunnen gaan.
16. Sophieke Kappers: Den Haag is mijn stad. Als bewoner, ondernemer en voorzitter van de
werkgroep Economie en Ondernemen zet ik me in voor een sterke Haagse economie. Ik wil de
economie en werkgelegenheid verbeteren en steun daarbij winkeliers, MKB, zzp’ ers en grotere
bedrijven. Als enthousiaste ondernemer werk ik aan het versterken van het MKB in ontwikkelingslanden. Dit doe ik ook graag voor mijn eigen stad vanuit de gemeenteraad samen met
ondernemers(verenigingen), onderwijsinstellingen én PvdA-leden. Ook ben ik actief voor mijn eigen stadsdeel Loosduinen: voor de leefbaarheid, winkeliers, ruimtelijke ordening en ons welzijn.
Mijn motto: een sterke economie voor een sociale samenleving. Sophieke Kappers (52 jaar) is
ontwikkelingseconoom en ondernemer van Kubita Economic Empowerment.
17. Sahar Shirzad: In Friesland opgegroeid en ontplooid in de randstad, kan ik nu als 22 jarige
studente op de Haagse Hogeschool, de stad Den Haag mijn thuisbasis noemen. Een stad dat
dierbaar voor mij is geworden, door de grote diversiteit. Den Haag is niet typerend, het is geen
studenten stad, geen toeristische stad, Den Haag is een stad waarin veel verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Dit is de charme en tevens de uitdaging ervan. We moeten de
dynamiek creëren tussen generaties en groeperingen. Ik ben een politica die daar naar streeft,
met wilskracht en houd vast aan de daad bij het woord!

18. Wouter Booij

19. Marko Fehres: Geboren 1954 Scheveningen. Woonachtig in het Regentessekwartier. Zelfstandig ondernemer in culturele projecten, waaronder het begeleiden van vrijwilligers die zich
bezighouden met Wijk TV in Schilderswijk en Transvaal, projectleider Buurtsportvereniging de
Mussen, medewerker van het lectoraat grootstedelijke vernieuwing van de Haagse Hogeschool,
freelance verslaggever van weekkrant De Posthoorn. Vrijwilligerswerk: Voorzitter Haags Dichtersgilde, coordinator Haagse Culturele Parade, medewerker Burenhulpcentrale, mede organisator
jaarlijkse 1 mei viering, lid van de PvdA werkgroep Veiligheid. Eerder raadslid voor de PvdA Den
Haag als opvolger in de periode 2009 – 2010 met de portefeuilles Jeugdbeleid en Krachtwijken.
Kernbegrippen: Creatief, betrokken, vasthoudend, praktisch, loyaal, mensenmens, Hagenees
(goed bekend in het Haagse vanwege mijn achtergrond als opbouwwerker in diverse wijken).
20. Vinesh Lalta: Mijn ouders hadden een goedlopende zaak, maar toen ze op m’n vierde gingen
scheiden, kwam mijn moeder plotseling met twee kinderen in de bijstand terecht. Door haar
inzet, Gods zegen, maar geholpen door het beleid van de PvdA heb ik toch een leuke jeugd
gehad. Door bijvoorbeeld de Ooievaarspas kon ik lid worden van een sportclub en af en toe naar
de film. Ik heb een universitaire opleiding kunnen volgen en ben inmiddels in het bezit van een
eigen woning (Morgenstond). Ik zal er dan ook altijd voor strijden dat iedereen een eerlijke kans
krijgt om iets van zijn/haar leven te maken, ongeacht je afkomst, ongeacht je postcode!
21. Jop Hellegers: Junior projectleider gemeente Delft en secretaris landelijke netwerk voor
jonge amtenaren Futur. Het oplossen van problemen en het aangaan van nieuwe uitdagen vraagt
om een goede samenwerking tussen de jongere en oudere generatie. Het bedenken van de beste oplossing en in gesprek gaan met beide generaties maakt mij enthousiast en inspireert mij.
Mijn persoonlijke doel is jongeren de kans geven op goed onderwijs en persoonlijke ontwikkelingen en werk en hen de kennis op laten doen van oudere, samen versterken we elkaar. Den Haag
kan zoveel mooier, doe mee!
22. Liesbeth Alferink

23. Rutger Boot: Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor de menselijke maat en om rekening te houden met de behoeften en de mogelijkheden van alle inwoners van ‘t mooie Den
Haag. Zelf doe ik dat in het Zeeheldenkwartier met het organiseren straatfeesten, een geldinzamelingsactie voor de stichting ALS en met de buren samen het groen onderhouden. Voor mij zijn
dit soort heel kleine zaken van groot belang. Samen maken wij de buurt en samen versterken we
de stad. Daar draag ik graag aan bij als kandidaat raadslid.
24. Thom Meens: Den Haag is de stad waar mijn hart ligt. Ik wil werken aan een veilige en schone, milieuvriendelijke stad waar iedereen zich thuis voelt, jong, oud, man of vrouw, allochtoon of
autochtoon. Samen kunnen we Den Haag sterker en socialer maken. We moeten gebruik maken
van onze sterke kanten, van onze aanwezigheid in de wijken. Zo kan de PvdA een eigen gezicht
laten zien en het verschil maken.

25. Maarten Geel: Ik ben een enorme voorstander van gelijke kansen voor een ieder om zich
ten volle te kunnen ontplooien. In deze tijd van economische teruggang sterker dan voorheen.
Dit vraagt een PvdA Den Haag die met haar beide benen niet alleen in het maatschappelijke
middenveld staat, maar ook in het bedrijfsleven. Het streven van de PvdA Den Haag moet zijn
om te komen tot een zo hoog mogelijke werkgelegenheid voor haar burgers. Dit vergt ondernemerschap, netwerkvaardigheden, mensenkennis, doorzettingsvermogen, enthousiasme en een
portie realisme.
26. Maarten Sinnema: Mijn PvdA richt zich op een politiek en een overheid die mensen een
perspectief biedt, via werk, vanuit ontplooiing, met goede zorg en in een prettig leefklimaat. Een
politiek die verschil maakt. Juist nu de woorden ‘crisis’ en ‘bezuinigingen’ in ieder gesprek vallen
en in ieder debat terugkomen. Juist nu het in de mode is om te wijzen naar de ander, om andermans initiatieven af te branden en fouten uit te vergroten. De PvdA durft daar tegen in te gaan
en verantwoordelijkheid te nemen. Als kandidaat zal ik met trots en energie mijn bijdrage leveren om de verkiezingen op 19 maart een groot succes te laten zijn voor onze PvdA, en daarmee
voor het perspectief van alle Hagenaars.
27. Najla van Veen-Mirzakhyl (28): Als intensive care verpleegkundige in het Medisch Centrum
Haaglanden zie ik dagelijks mensen heel ziek binnenkomen, terwijl opname voorkomen had
kunnen worden. Ik hoor van deze mensen hoe ze in de knel zijn gekomen. En ik weet dat we het
leven van mensen beter kunnen maken als we mensen tijdig helpen. Bijvoorbeeld door een sociaal netwerk te creeren en te behouden en tijdig ondersteuning en zo nodig zorg te bieden.
Als raadslid wil ik mensen opzoeken, luisteren en mijn creativiteit inzetten om te zorgen dat Den
Haag voor iedereen prettig is om in te wonen, leven en ontspannen. Niet langs elkaar, maar met
elkaar. Daarom wil ik met de PvdA campagne voeren met mijn motto ‘samen zorg(en) voor den
haag’!.
28. Desiree Curfs: De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor mensen die een extra steuntje in de
rug verdienen. Ik heb ervaren hoe belangrijk deze zorgstructuur is. Daar wil ik me dan ook graag
voor blijven inzetten. Kwetsbare Hagenaars moeten op onze steun kunnen rekenen. Ondanks de
sociale bezuinigingen, moeten wij er voor zorgen dat de Hagenaars die dit nodig hebben, beschutting kunnen vinden. Voor goede zorg, voor goede scholing, voor voldoende kansen op de
arbeidsmarkt. Toegankelijk zijn voor álle bewoners van de stad. Betrokken en bereikbaar. Alleen
samen kunnen we aan een sterker Den Haag bouwen. Daar hoort ook het elkaar aanspreken op
verantwoordelijkheden bij: ondernemers, ouders, instellingen en de buurtbewoners. Desiree
Curfs (43), Directeur Patijnenburg (sociale Werkvoorziening Westland), MKB voorzitter Westland.
29. Jos de Jong: 100% Haags. Als de lijstduwer, kandidaat-wethouder en specialist op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening zal ik mij de komende periode voor de PvdA
inzetten. Meer werk, aanpak van armoede, onderhoud aan woningen, een zorgoffensief en het
verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken. De gemeente zal meer dan ooit
met álle inwoners van onze stad moeten samenwerken. De mens en zijn of haar belangrijkste
levensbehoeften moeten weer centraal staan. De huidige tijd vraagt daar om en daar wil ik voor
strijden. We gaan back to basic! De PvdA moet een team zijn. Een team dat schouder aan schouder, iedere dag, werkt aan een socialere stad.

lay-out: Rob van Doeselaar

