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Inc. concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 
Proces naar de lijst 
Na de ALV van 19 april is de kandidatencommissie (KC) bestaande uit Vincent Bijlo, 

Arjen Hussem, Dick Kaas en Thea Schipper, aan het werk gegaan met de opdracht 
van het bestuur als uitgangspunt (zie bijlage). De KC is 5 keer bij elkaar geweest en 
heeft daarnaast in verschillende samenstellingen gesprekken gevoerd. Tot en met 

september is de nadruk gelegd op het zo breed mogelijk inventariseren welke 
mensen belangstelling hebben voor het meehelpen vormgeven van de lokale 
leefomgeving. Dit om te voorkomen dat we mensen missen die nog niet bekend zijn 

in de politiek.  
 

Bij het zoeken naar nieuwe kandidaten hebben we gebruik gemaakt van de 
verschillende netwerken van de commissie, bestuur en betrokken leden. Daarnaast 
heeft er een oproep gestaan in het Groentje en op de website. Dit heeft tot circa 80  

(telefoon)gesprekken geleid. Daaruit zijn circa 15 verdere verder gaande gesprekken 
voortgekomen. Sommige kandidaten hebben nader kennisgemaakt met de fractie 
om zich een beter beeld te vormen.  

 
Uiteindelijk hebben de mensen op de eerste elf plekken een uitgebreid gesprek 
gehad met ten minste twee leden uit de kandidatencommissie waarin is ingegaan op 

de door de ALV gestelde eisen. De inhoud van de gesprekken is aangevuld met 
informatie die uit de netwerken en via het raadplegen van internet naar voren is 
gekomen.  

 
Naar het oordeel van de kandidatencommissie leidt dit tot geschikte kandidaten voor 
de gemeenteraad. Daarbij heeft de commissie er ook op gelet dat in de fractie voor 

alle terreinen die aan de orde komen kennis aanwezig is. Deze lijst is aangevuld met 
mensen die belangstelling hebben getoond voor (een steeds) actievere rol in de 
lokale politiek of die juist door de rol die ze nu in de dorpen spelen een goed beeld 

geven van het politieke gezicht van P21. De volgorde is bepaald door rekening te 
houden met afwisseling van vernieuwing en continuïteit, deskundigheid, leeftijd, 
geslacht en representativiteit vanuit de verschillende kernen.  

 
Erika Spil is sinds begin 2017 wethouder voor P21 en woont buiten de gemeente. 
Over haar ervaringen is regelmatig gesproken met bestuur, fractie en ALV. We zien 

haar enthousiasme, goede communicatieve eigenschappen, gedegen kennis van 
dossiers en gevoel voor politieke verhoudingen als prima eigenschappen om ook in 
een volgend college wethouder te zijn. Ze is geen kandidaat voor de gemeenteraad. 

In de gesprekken die de kandidatencommissie heeft gevoerd zijn geen andere 
wethouderkandidaten naar voren gekomen. Omdat Erika ook beschikbaar is voor de 
nieuwe periode is niet verder extern gezocht.  

 
De kennismaking met vele enthousiaste leden en inwoners heeft ook geleid tot het 
voorstel van het instellen van een scoutingcommissie. Die commissie kan de 

namenlijst die nu is opgebouwd onderhouden en zorgen dat P21 (fractie en 
vereniging) gebruik kan maken van het enthousiasme, de betrokkenheid en de vele 
beschikbare expertises. 

 
December 2017 
Vincent Bijlo, Arjen Hussem, Dick Kaas en Thea Schipper   



 

PROFIELEN eerste 7 kandidaten P21 gemeenteraadsverkiezingen 2018 

 

1. Arie Viskil (Bunnik). lijsttrekker 

 

Arie (58 jaar) heeft  8 jaar ervaring in de gemeenteraad en heeft in mei 2017 het 
fractievoorzitterschap van Paul Heijmerink overgenomen. Hij geeft in die rol de meningen in 
de fractie ruimte maar weet ook tijdig een pragmatische rol te vervullen om politieke doelen 
haalbaar te maken. Samen met  huidige wethouder Erika Spil die zich meer politiek 
profileert vormt hij een uitstekend koppel om de verkiezingen mee in te gaan. Arie heeft een 
breed perspectief en gedegen financiële kennis, onder andere opgedaan bij zijn werk op het 
gebied van het begeleiden van medewerkers in de publieke sector naar nieuw werk. Arie 
woont sinds 1972 in Bunnik. 
 

2. Inge Verhoef (Bunnik) 

 

Inge (41 jaar) is bioloog en is vanuit haar werk actief met het betrekken van inwoners bij 
initiatieven om energie te besparen en duurzame energie mogelijk te maken. Ze is ook  
actief bij lokale initiatieven zoals de Energiegroep Bunnik en Bunnik Natuurlijk. Inge wil 
graag de inwoners laten meebeslissen bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze zet zich 
graag in  voor groen, duurzaamheid en de energietransitie.  
 

3. Ralph Hallo (Odijk) 
 

 

Ralph (61 jaar) heeft een lange staat van dienst als adviseur en lobbyist op het gebied van 
duurzaamheid en burgerparticipatie zowel in Brussel als Den Haag. Hij is van huis uit jurist 
en inmiddels zeer breed georiënteerd. Hij heeft ruime ervaring met het zich snel eigen 
maken van problemen die spelen en die te vertalen naar politieke oplossingen. Zijn 
bestuurlijke ervaring met organisaties die zorgvuldig moeten omgaan met begrensde 
financiële middelen zet Ralph graag in voor de gemeente Bunnik, waar hij sinds 1994 woont.  
 

4. Nicky van der Voort (Werkhoven) 

 

Nicky (29 jaar) is vier jaar geleden in de raad gekomen. Nicky heeft veel ervaring opgedaan 
op het gebied van het sociaal domein en jeugdbeleid en zich ingezet voor goede 
toegankelijke zorg en behoud van openbaar groen. In haar werk buiten de politiek heeft ze 
mensen begeleid naar nieuw werk. Ze heeft geschiedenis en internationale betrekkingen 
gestudeerd. Nicky woont bijna haar hele leven in Werkhoven en ziet er naar uit verder te 
gaan met het raadswerk. 
 

5. Astrid van der Stijl (Odijk) 

 

Astrid (71 jaar) is sinds 2002 betrokken bij de gemeentepolitiek, eerst als fractie-assistent en 
nu 12 jaar in de gemeenteraad. Ze is dan ook van dichtbij betrokken geweest bij de transitie 
van zorg en welzijn van Rijk naar de gemeente. Daarnaast waren ook andere thema’s als het 
tot stand komen van de Biga,  Sporthuis Bunnik en de MFA haar onderwerp.  Binnen de 
agendacommissie bepaalde ze mee welke onderwerpen de raad aanpakt en ze is voorzitter 
van de werkgeverscommissie voor de griffie. Astrid ziet er  naar uit nieuwe onderwerpen 
aan te pakken waarbij ze bijvoorbeeld haar ervaring als vrijwilliger bij het Museum Oud 
Amelisweerd kan gebruiken. Astrid woont sinds 1986 in Odijk. 
 



 

6. Jeroen Sterk (Bunnik) 

 

Jeroen (51 jaar) was van 2006 tot 2010 en sinds mei 2017 deel van de fractie. Hij werkt als 
advocaat en zet zijn kennis en ervaring graag in voor zijn maatschappelijke betrokkenheid bij 
onze gemeente. Hij schakelt snel en heeft in de gemeente  onder meer ervaring opgedaan 
op het terrein van ruimtelijke ordening en financiën. Jeroen is opgegroeid in Bunnik en 
woont er zijn hele leven, met korte onderbrekingen in de omgeving.  
 

7. Anne Ruth Webbink (Bunnik) 

 

Anne Ruth (38 jaar) is organisatiepsycholoog en bedrijfskundige en is werkzaam als adviseur 
organisatieontwikkeling bij een financiële dienstverlener. Ze is actief in het Bunnik aan zet 
fonds. Dat fonds geeft veel initiatieven die van mensen uit de gemeente komen eenmalig 
een zetje geeft om echt van de grond te komen. Ze is 3 jaar geleden met haar man en twee 
kinderen in Bunnik komen wonen en zet zich graag in voor behoud van groen en 
voorzieningen.   
 



 

Nr Naam Woonplaats 

1 Arie Viskil Bunnik 

2 Inge Verhoef Bunnik 

3 Ralph Hallo Odijk 

4 Nicky van der Voort Werkhoven 

5 Astrid van der Stijl Odijk 

6 Jeroen Sterk Bunnik 

7 Anne Ruth Webbink Bunnik 

8 Alie van Veenendaal Bunnik 

9 Cor van den Berg Odijk 

10 Koen van Gulik Bunnik 

11 Wypke Zuidweg Werkhoven 

12 Afeef Aldoubosh Bunnik 

13 Thea Schipper Bunnik 

14 Lambert Martens Odijk 

15 Henny Mourits Bunnik 

16 Alex Kaat Bunnik 

17 Els Otterman Bunnik 

18 Arjen Hussem Odijk 

19 Jonna Gjaltema Bunnik 

20 Agnes Laurens Bunnik 

21 Jan Willem Noordenbos Odijk 

22 Paul Heijmerink Bunnik 

23 Connie Tukker Odijk 

24 Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen Bunnik 

25 Emiel Helmich Odijk 

26 Martien Das Bunnik 

27 Aantje Leeuwis Odijk 



28 Henk Meerdinkveldboom Odijk 

29 Mariska Reijmerink Bunnik 

30 René Walburgh Schmidt Bunnik 

31 Meinte Blaas Bunnik 

32 Jaap Dekker Odijk 

33 Yvon Hoogendijk Odijk 

34 Erik Alsema Bunnik 

35 Cor Jorna Odijk 

36 Peter Don Bunnik 

37 Gerrit den Uyl Odijk 

38 Rob Zakee Bunnik 

39 Vincent Bijlo Bunnik 
 



Bijlagen: 
 
PROFIELSCHETS GEMEENTERAADSLID PERSPECTIEF 21  
  
Persoonlijkheid: 
  

 Heeft affiniteit met “groene” en “rode” onderwerpen; 
 Is communicatief ingesteld; 
 Heeft een proactieve manier van optreden; 

 Heeft relativeringsvermogen en gevoel voor humor; 
 Heeft gevoel voor politieke verhoudingen; 
 Kan goed prioriteiten stellen; 
 Heeft doorzettingsvermogen 

 
Vaardigheden: 

  
 Voelt zich betrokken bij vraagstukken in de samenleving en kan visie ontwikkelen hierbij; 
 Spreekt en schrijft begrijpelijke taal; 

 Voel zich betrokken bij vraagstukken in de samenleving en kan visie ontwikkelen hierbij; 
 Beschikt over een breed netwerk of is in staat dit als raadslid op te bouwen;  
 Kan luisteren naar burgers en politiek vertalen wat bij hen leeft; 
 Wil en kan nieuwe, politiek relevante, kennis vergaren; 

 Heeft voldoende energie en tijd; weet waar en hoe ondersteuning te halen;  
 Is in staat om te incasseren en kan omgaan met kritiek; 
 Is in staat tot goed teamwerk/ kan goed samenwerken; 
 Heeft ervaring met verschillende vormen van overleg. 

         
    
En verder: 

  
Is lid van P 21 of bereid dat te worden. 



OPDRACHT AAN KANDIDATENCOMMISSIE DOOR BESTUUR P21 

 

Het bestuur van P21 stelt de ALV voor om een nieuwe kandidatencommissie (KC) te 
benoemen ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.  
 

De KC heeft als opdracht het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor het 
bekleden van de functie van wethouder, lijsttrekker en raadslid. De KC wordt gevraagd om 
bij het opstellen van de lijst met kandidaat-raadsleden rekening te houden met de 
navolgende criteria (in willekeurige volgorde): 

 De mate van ervaring van de kandidaten met lokale of regionale politiek 
 Een  gelijkmatige verdeling van mannen en vrouwen 
 Te streven naar een niet eenzijdige leeftijdsopbouw van de fractie 
 Waar mogelijk een vertegenwoordiging uit alle drie de kernen van Bunnik 
 Een combinatie van ervaren en nieuwe kandidaat-raadsleden, met het oog op de 

continuïteit van de fractie na de raadsperiode 2018-2022 
 De communicatieve vaardigheden van de kandidaat-raadsleden en hun uitstraling 

naar de Bunnikse bevolking 
 Een mix van (politieke) achtergronden en interesses qua thema's in de 

gemeentepolitiek  
 De potentie van een sterk team door de mix van verschillende competenties van de 

kandidaten 
 

De KC wordt verzocht zo mogelijk minimaal 10 geschikte kandidaat-raadsleden te selecteren 
die bereid zijn in de raad zitting te nemen en minimaal twee wethouderskandidaten.  
 

Verder wordt de KC verzocht de kandidatenlijst na plaats 10 aan te vullen met zo veel 
mogelijk niet verkiesbare kandidaten (totale lijst ongeveer 30 personen) gericht op een zo 
breed en divers mogelijk sociaal netwerk van alle kandidaten samen.  
 

Qua planning wordt toegewerkt naar de verkiezingsALV in november/december 2017, waar 
de KC verslag doet aan de leden, en het bestuur de kandidatenlijst voorlegt aan de leden ter 
vaststelling. Daarna zal het bestuur de lijst tijdig indienen bij de gemeente voor de 
verkiezingen in Maart 2018. 
 

De KC en het bestuur werken de details van de taak, het proces en de planning in goede 
onderlinge samenwerking uit.  
 

Afhankelijk van het aantal te voeren gesprekken wordt mogelijk nog een aantal anderen 
gevraagd een deel van de gesprekken bij te wonen.  
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