Kandidatenoverzicht lijsttrekkers gemeente Heumen
D66 Rijk van Nijmegen
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Kandidaten Lijsttrekkersverkiezing gemeente Heumen
Toelichting afdelingsverkiezingscommissie GR2022
Beste Democraat,
Leden van D66 Rijk van Nijmegen konden zich tot 5 mei kandideren als de lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen in Heumen 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

Smelik, B. (Bernadette)
Geboortedatum
Woonplaats

04-06-1966
Malden

Huidige functie(s) binnen D66
Maart 2018 - Lid gemeenteraad Heumen (vanaf april 2018
ook fractievoorzitter)
Eerdere functie(s) binnen of namens D66
n.v.t.
Beroep of maatschappelijke functie
- Managing Director en Senior Lecturer, Institute for Computing and Information Sciences,
Radboud Universiteit
Jan 1995 -heden
Fondsredacteur Stichting Uitgeverij de Keltische Draak
Feb 2020 – Feb 2024 Lid van de Raad van Toezicht Stichting Stadsschouwburg Nijmegen en
Concertgebouw De Vereeniging
Lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Gemeenteraad Heumen
Actief geweest voor een andere partij
Nee
Toelichting kandidaatstelling
De afgelopen drie jaar heb ik als lid van de gemeenteraad Heumen en als fractievoorzitter
van D66 gemerkt dat onze fractie verschil kan maken. Door direct mee te doen in de coalitie
wist onze fractie groen en liberaal te combineren in een college met WD, CDA en
GroenLinks. Na de breuk in de coalitie heb ik mij hard gemaakt voor een groen en inclusief
coalitieakkoord met nu PvdA in plaats van GroenLinks. In het afgelopen jaar heb ik
meegeschreven aan een nieuwe strategische visie voor onze gemeente. Het is gelukt om
daar heel helder ons D66-stempel op te drukken: inclusiviteit - alle mensen zijn vrij, maar
we laten niemand vallen - is de basis waarop besluiten genomen warden op het gebied van
woningbouw, duurzaamheid en betaalbaarheid & bereikbaarheid van zorg. De komende
jaren hebben wij grote opgaven te vervullen in het fysieke domein met de wens om heel
veel woningen te bouwen en de noodzaak duurzaamheid een nog hogere prioriteit te
geven. Daarnaast vormen de financiën van de gemeente een punt van zorg. Net als veel
andere gemeenten moet Heumen bezuinigen vanwege de wettelijke uitgaven in het sociale
domein. Ik heb er veel ervaring mee om zo veel mogelijk te realiseren binnen beperkte
financiële kaders; hier wil ik mij binnen onze gemeente heel graag nog vier jaar voor
inzetten. Ik ben resultaat-gericht en goed in staat steeds nieuwe oplossingen te vinden voor
problemen op uiteenlopend vlak, waarbij ik mij baseer op een analyse van de feiten en
tevens kijk hoe inwoners de problematiek ervaren. Door te onderzoeken wat de
belangrijkste zorgen zijn van andere partijen, weet ik de brugfunctie te vervullen waardoor
wij als D66 meer bereiken dan de omvang van onze fractie doet vermoeden

