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Kandidaten Lijsttrekkersverkiezing gemeente Wijchen
Toelichting afdelingsverkiezingscommissie GR2022
Beste Democraat,
Leden van D66 Rijk van Nijmegen konden zich tot 5 mei kandideren als de lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen in Wijchen in 2022. De afdelingsverkiezingscommissie heeft
gecontroleerd of de kandidaten aan de vereisten voldoen. In totaal zijn 2 kandidaatstellingen
door de afdelingsverkiezingscommissie geaccepteerd.
In dit kandidatenboek vind je het overzicht van alle kandidaat lijsttrekkers die door de
afdelingsverkiezingscommissie zijn geaccepteerd, gesorteerd op alfabetische volgorde vanaf
de gelote letter J. De AVC heeft door middel van een loting een letter getrokken om mee te
beginnen. Deze volgorde geeft geen enkele voorkeur weer.
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

Lukkezen, M.J.H. (Maikel)
Geboortedatum
Woonplaats

03-11-1986
Wijchen

Huidige functie(s) binnen D66
Vanaf 04-07-2019 Raadscommissielid
Eerdere functie(s) binnen of namens D66
N.v.t.
Beroep of maatschappelijke functie
Software architect/ scrum master (CGI Nederland)
Lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Nee
Actief geweest voor een andere partij
Nee
Toelichting kandidaatstelling
Democraten, vrienden,
Het is ruim twee jaar geleden dat ik actief werd in de politiek. In een tijd waarin corona nog
geen rol speelde, maar waar kansengelijkheid al wel onder druk stond. In de afgelopen jaren
heb ik gezien hoe die kansengelijkheid steeds meer onder druk komt te staan, ook in
Wijchen. Ik erger mij hieraan, maar het maakt me ook strijdbaar.
Vandaag heb ik mezelf kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Ik zie in D66 een partij
die kritisch is en vanuit haar gedachtengoed blijft strijden voor gelijke kansen. Ik geloof dat
juist wij nu nodig zijn voor een progressieve Wijchense politiek, om ervoor te zorgen dat
iedereen in Wijchen dezelfde kansen krijgt en dat iedereen zich hier thuis voelt.
Om ervoor te zorgen dat nieuwe generaties opgroeien op een plek waar we elkaar
vertrouwen.
Waar ongelijkheid actief bestreden wordt.
Een plek waar gender, levensbeschouwing en afkomst geen rol spelen.
Dat is de gemeente die ik iedereen gun, daar ga ik voor strijden.
Samen moeten we de ontstane ongelijkheid tegengaan, en daarvoor is vernieuwing nodig.
Vernieuwing van de publieke ruimte waar meer plek moet zijn voor groen en ontspanning.
Vernieuwing in de gemeenteraad door een halt te roepen aan het rechtlijnig denken en
hokjesdenken.
Vernieuwing in de energietransitie door te gaan voor echt duurzame initiatieven.
Ik hoop samen met iedereen binnen D66 en met de steun van de mensen om ons heen te
tonen wat wij in ons hebben. Laten we gezamenlijk optrekken richting een eerlijke

samenleving, een eerlijk Wijchen waarin we niet individueel wonen, maar samen met elkaar
leven. De durf, wilskracht en het lef om dingen te veranderen zijn er van mijn kant.
Ik vraag dan ook om jouw vertrouwen en steun als lijsttrekker van D66 in Wijchen.

Van Galen, C.K. (Kees)
Geboortedatum
Woonplaats

16-1-1956
Wijchen

Huidige functie(s) binnen D66
Vanaf juni 2020 - Fractievoorzitter D66 Wijchen
Eerdere functie(s) binnen of namens D66
Sep 2019 - Raadslid
2014-2018 Raadslid
2010-2014 Raadscommissielid
Beroep of maatschappelijke functie
Privacy Officer bij MGR sociaal domein Centraal Gelderland
Lid van een vertegenwoordigend lichaam?
Gemeenteraad Wijchen
Actief geweest voor een andere partij
Nee
Toelichting kandidaatstelling
Mijn hele leven ben ik uitdagingen niet uit de weg gegaan. Ik ben generalist, heb een
achtergrond als historicus, en was meer dan 20 jaar lang ondernemer, als directeur van een
touroperator. Momenteel werk ik als privacy officer voor een samenwerkingsverband van
11 gemeenten in Centraal Gelderland. Sinds juni 2020 ben ik fractievoorzitter van D66
Wijchen en geef ik leiding aan de fractie (2 raadsleden, 2 raadscommissieleden en 3
fractievolgers). Dat doe ik met veel inzet en plezier. Graag stel ik mij beschikbaar om ook
naar GR2022 en daarna de kar voor D66 Wijchen te blijven trekken. Ik heb een ruime
ervaring. In 2010-2014 raadscommissielid en de 4 jaar erna raadslid. In juni 2019 werd er
weer een beroep gedaan om raadslid te worden en een jaar later om de fractie te leiden.
Die handschoen heb ik graag opgenomen. Binnen D66 Wijchen heb ik me met een veelheid
van onderwerpen beziggehouden en ook aan diverse raadswerkgroepen deelgenomen of
deze geleid. Binnen de raad sta ik bekend als gemotiveerd om samen met de fractie een
goed voorbereid en waar nodig kritisch geluid namens D66 naar voren te brengen. Dat
gebeurt vanuit een verbonden team met vrijheid voor de inbreng van iedereen. De laatste
tijd heb ik ook veel energie gestopt in het versterken van het team, ook richting GR2022.
Gedreven door de waarden van D66 vertaald naar de lokale politiek, een sterk team, een
goed programma en een goede campagne verwacht ik een mooie uitslag in maart 2022 en
daarna in coalitie of oppositie een nog krachtiger D66 stempel op de Wijchense politiek.

