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

Bouwmans, L.A.C.M. (Lusanne)
Geboortedatum
Woonplaats

07-09-1988
Nijmegen

Huidige functie(s) binnen D66
2018 Gemeenteraadslid Nijmegen
Eerdere functie(s) binnen of namens D66
2014 Fractievolger D66 Nijmegen
2016 Campagnecoördinator TK17
2017 Campagnecoördinator GR18
Beroep of maatschappelijke functie
Projectleider Milieu en Energie – Provincie Noord-Brabant
Lid van een vertegenwoordigend lichaam?
D66, Gemeenteraad Nijmegen
Actief geweest voor een andere partij
n.v.t.
Toelichting kandidaatstelling
Nijmegen als groene en gezonde stad die kansen biedt voor iedereen, nu en in de toekomst.
Een bruisende stad waar het goed wonen, leven en werken is. Daar wil ik aan bijdragen.
Met veel enthousiasme stel ik me dan ook kandidaat als lijsttrekker van D66 Nijmegen voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Ik doe dat in de overtuiging dat ik de juiste
kandidaat ben om ons progressieve, sociaal-liberale geluid tijdens de volgende
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw stevig in Nijmegen neer te zetten.
Met mij als lijsttrekker krijgt D66 een kleurrijk en enthousiast politiek leider. Iemand die niet
bang is om een duidelijke visie neer te zetten en daarvoor te staan, maar tegelijkertijd altijd
bereid is om de samenwerking – binnen én buiten onze partij – op te zoeken als dat nodig
is. Dit zie je duidelijk terug in mijn debatstijl: hard op de inhoud, maar zacht op de persoon.
Ik sta voor onze principes en durf daar ook voor te vechten. Maar ik begrijp tegelijkertijd als
geen ander dat samenwerking met andere partijen soms nodig is om echt iets voor elkaar
te krijgen. Dat is niet altijd eenvoudig, want door interne afspraken lukt het niet altijd om
daarbij ook ons eigen D66-geluid duidelijk te laten horen. Hoewel ik trots ben op wat onze
partij de afgelopen jaren binnen de coalitie in Nijmegen heeft bereikt, zijn we de kleur op
onze wangen een beetje kwijt. Ik wil ervoor zorgen dat die terugkomt. Door een duidelijke
visie neer te zetten, een sterke koers te bepalen en daarin ook prioriteiten durven te stellen
door op een aantal thema’s écht het verschil voor onze stad te gaan maken. En natuurlijk,
door samen met onze waanzinnige leden, D66 de grootste partij van Nijmegen te maken.

