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Kandidaten Lijsttrekkersverkiezing gemeente Beuningen 
 
Toelichting afdelingsverkiezingscommissie GR2022 
 
Beste Democraat, 
  
Leden van D66 Rijk van Nijmegen konden zich tot 5 mei kandideren als de lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in Beuningen in 2022.  De afdelingsverkiezingscommissie 
heeft gecontroleerd of de kandidaten aan de vereisten voldoen. In totaal is 1 
kandidaatstelling door de afdelingsverkiezingscommissie geaccepteerd. 
 
Het is nu aan de leden om een lijsttrekker te verkiezen. Op 18 mei zullen de kandidaten zich 
presenteren op de AAV van onze afdeling. De dag erna op 19 mei zal de e-voting voor de 
verkiezing geopend worden. De stemming zal op 1 juni sluiten, daarna zal de 
afdelingsverkiezingscommissie de uitslag vaststellen en bekend maken.   
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De afdelingsverkiezingscommissie, 
 
Anne-Margreet van Putten (voorzitter) 
Marian de Kraaij (secretaris) 
Hans Driessen 
Moana van IJsseldijk 
Maarten Veld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Steeg, A.M. (Alwin) 
 
Geboortedatum 24-08-1989  
Woonplaats Beuningen  
   
Huidige functie(s) binnen D66 
06-2018 Raadslid 
09-2015 Commissielid Ruimte 
 
Eerdere functie(s) binnen of namens D66 
09-15 - 3-18 Commissielid Financiën en Algemene Zaken 
 
Beroep of maatschappelijke functie 
2021 - heden  Accountant / Inspecteur Belastingdienst 
2019 - heden Assistent-scheidsrechter eerste divisie 
2021 - heden Lid kascontrolecommissie Beuningen 
 
Lid van een vertegenwoordigend lichaam?  
N.v.t.  
 
Actief geweest voor een andere partij 
Nee  
 
Toelichting kandidaatstelling 
Ik ben 31 jaar oud en heb altijd in Beuningen gewoond. Met mijn vriendin waarmee ik 16 
jaar samen ben vormen we een gezinnetje.  Onze familie woont grotendeels in Beuningen, 
Ewijk en Winssen (drie van de vier dorpen in onze gemeente). Ik ben actief lid van 
voetbalvereniging Beuningse Boys met circa 1.000 leden. Hierdoor heb ik ”feeling” met 
wat er in onze gemeente speelt. 
 
Op 11 september 2015 ben ik lid geworden van de D66 en de Jonge Democraten. De 
keuze voor de D66 in de gemeente Beuningen was een bewuste omdat D66 t.o.v. van 
enkele andere partijen in onze gemeente een optimistische houding heeft naar de 
toekomst waarbij individuele vrijheid van de inwoners van onze gemeente erg belangrijk 
is. Ik vind het goed voor de ontwikkeling van onze gemeente dat de inwoners de ruimte 
krijgen om hun kwaliteiten te laten zien. Hiervan kun je als gemeente veel profijt uithalen 
zowel qua ontwikkeling van onze gemeente maar ook de inwoners voelen zich dan meer 
betrokken. De gemeente kan dit stimuleren door duidelijke, maar soms minder regels aan 
de voorkant met vervolgens goede handhaving.  D66 ondersteunt bovenstaande en is 
tevens een partij dat streeft naar gelijkwaardigheid van alle mensen zowel in afkomst, 
achtergrond maar ook financieel. Ik ben nu ruim 5 jaar politiek actief als raads- en 
commissielid. In deze tijd heb ik al veel kunnen leren van onze wethouder Hans Driessen 
en partijvoorzitter Roel Kuppens. Het lukt mij om ook goede contacten te hebben met de 
oppositiepartijen. Ik ben een verbinder en heb altijd een luisterend oor voor andere 
meningen. Ik maak graag tijd vrij om over politieke en maatschappelijke onderwerpen te 
praten. Ik denk dat ik daarom een geschikte kandidaat ben als lijsttrekker. 



 
 


