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Voordracht kandidatenlijst voor de  
gemeenteraadsverkiezingen 2018  

PvdA Den Haag, t.b.v. ALV 31 oktober 2017  
 
 
Beste partijgenoten, 
 
Politieke dieren die werken vanuit het hoofd én het hart. Die tot in hun vezels strijden voor gelijke 
kansen voor iedereen. En die samen voorop gaan voor #1DenHaag. Dat zijn de kernwoorden 
waarmee wij de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben samengesteld. 
Uiteraard hebben wij ons in bredere zin laten leiden door de uitgebreide profielschets die u ons heeft 
meegegeven. De commissie die u voor deze opdracht heeft aangesteld, bestond uit de volgende 
personen: Mariëtte Hamer (voorzitter), Koen Baart, Maarten Sinnema, Hannie Vlug, Olivia Lin, 
Abdessamad Taheri, Dorothee van der Donk, Riet Köper en Hodo Essa.  
 
Het is een voordracht geworden waarop we als commissie trots zijn. Want wat zit er veel talent en 
energie in de Haagse afdeling van de Partij van de Arbeid! Ruim 40 kandidaten hebben wij 
gesproken. Zo’n 15 personen ook nog een tweede keer. Alles afwegend, zijn we tot een concept lijst 
gekomen met 28 namen: 14 mannen en 14 vrouwen. Startend met onze lijsttrekker Martijn Balster 
en eindigend met lijstduwer Marit Maij. De volledige concept lijst in volgorde:  
 

1. Martijn Balster (man, 1981) 
2. Mikal Tseggai (vrouw , 1995) 
3. Bülent Aydin (man, 1967) 
4. Janneke Holman (vrouw, 1990) 
5. Wimar Bolhuis (man, 1986) 
6. Lobke Zandstra (vrouw, 1979) 
7. Samir Ahraui (man, 1994)  
8. Andrea Bartman (vrouw, 1986) 
9. Kenan Dogan (man, 1988)  
10. Heleen van Luijn (vrouw, 1956) 
11. Kavish Bisseswar (man, 1993) 
12. Najla van Veen - Mirzakhyl (vrouw, 1985) 
13. Michiel Steegers (man, 1995) 
14. Chantal Linnemann (vrouw, 1975)  
15. Timo Corporaal (man, 1957) 
16. Clarie Maat (vrouw, 1983) 
17. Tomas Martini (man, 1985) 
18. Meike Bokhorst (vrouw, 1981) 
19. Ernst van Bemmelen – van Gent (man, 1967) 
20. Marijke Haisma (vrouw, 1971)  
21. Frank Slooten (man, 1986) 
22. Taetske van der Reijt (vrouw, 1971) 
23. Marko Fehres (man, 1954)  
24. Marije Talstra (vrouw, 1975) 
25. Huibert Koers (man, 1980) 
26. Jeltje van Nieuwenhoven (vrouw, 1943) 
27. Bechir Louhichi (man, 1971) 
28. Marit Maij (vrouw, 1972) 
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Op de lijst staan vele kandidaten met een bijzonder persoonlijk verhaal. Verhalen die onze 
kandidaten de verpersoonlijking laten zijn van gelijke kansen, van #1DenHaag, van werken met hoofd 
en hart. Krachtige verhalen die onze kandidatenlijst een ijzersterke lijst laten zijn. Die de grote 
opdracht van de sociaaldemocratie niet alleen uitdragen, maar zíjn. Het voert te ver om die verhalen 
hier allemaal de revue te laten passeren. Daarom hebben wij het afdelingsbestuur en het 
campagneteam de suggestie meegegeven om deze bijzondere verhalen te laten terugkomen in de 
campagne. Om daarmee onze veelzijdige en talentvolle partij en de sociaaldemocratische waarden 
waarvoor wij staan -letterlijk- gezicht te geven.  
 
Hieronder treft u onze motivatie per kandidaat aan. Wij kijken uit naar de ledenvergadering op 31 
oktober waarop wij met u in gesprek zullen gaan over deze voordracht en waarop u uiteindelijk zult 
stemmen over deze kandidatenlijst. 
 
Met vriendelijke groet, namens de commissie, 
Mariëtte Hamer  
 
Motivatie per kandidaat 
  

2. Mikal Tseggai (vrouw , 1995) 
Mikal heeft alles in zich om dé verrassing te worden in de Haagse 
verkiezingsstrijd. Ze is een verbinder, met frisse ideeën en oprechte 
bevlogenheid. Mikal kan goed en scherp verwoorden wat haar drijfveren zijn, 
welke kant de PvdA op moet en wat de uitdagingen zijn in Den Haag. Ze rondt 
binnenkort haar studie bestuurskunde af en is trainer bij debat.nl. Mikal geniet 
brede bekendheid binnen de afdeling en de landelijke partij. In de stad zal ze 
ongetwijfeld opvallen met haar actiegerichte benadering.  
 

 

3. Bülent Aydin (man, 1967) 
Bülent is projectleider bij de politie eenheid Den Haag. Hij heeft zich in zijn 
eerste raadsperiode bewezen als een progressief en effectief raadslid. Hij is 
loyaal aan de partij en het team. Bülent heeft -met dank aan zijn 
netwerkkwaliteiten- veel voor elkaar gekregen. Hij treedt ook steeds vaker en 
steeds opvallender op de voorgrond met zijn strijd voor een sterkere publieke 
sector. Bülent heeft de kracht om op iedere portefeuille te excelleren. Een 
topkandidaat.   
 

 

4. Janneke Holman (vrouw, 1990) 
Janneke wil als raadslid de mensen vertegenwoordigen die zichzelf niet elke dag 
op het stadhuis laten zien. Luisteren naar iedereen, niet alleen naar de grootste 
aanwezige. Ze is ervaren op het gebied van zorg, onderwijs en emancipatie. Dat 
alles gaat volgens Janneke niet zonder te werken aan een duurzame 
samenleving. Oplossen en aanpakken. Als gedreven fractiemedewerker heeft zij 
hier al een flinke bijdrage aan geleverd, maar zij wil die kwaliteiten nu inzetten 
als raadslid voor iedereen in onze stad. 
 

 

5. Wimar Bolhuis (man, 1986) 
Wimar is deze raadsperiode, als fractievertegenwoordiger, van grote 
toegevoegde waarde geweest voor de PvdA-fractie. Daarnaast is hij politiek 
assistent van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wimar 
koppelt zijn Haagse wortels aan een brede dossierkennis en een sterk ontwikkeld 
politiek gevoel. Wimar is in staat om in korte tijd ieder complex vraagstuk te 
doorgronden, hierop een realistisch idee te ontwikkelen en dit – samen met  
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anderen – vervolgens in concrete daden om te zetten. Slim en daadkrachtig. 
 

6. Lobke Zandstra (vrouw, 1979) 
Lobke heeft een lange staat van dienst in de Haagse politiek, hoewel ze pas 38 
jaar is. Haar contacten met andere partijen en haar politieke instinct zijn 
ongeëvenaard. Daarmee voegt ze veel aanzien toe aan de PvdA-fractie. Lobke wil 
zich de komende periode nadrukkelijk inzetten voor actieve kennisoverdracht 
aan nieuwe politieke talenten. Vanwege haar grote enthousiasme om er nog vier 
jaar vol voor te gaan, hebben wij haar hoog op de lijst geplaatst.  
  

7. Samir Ahraui (man, 1994)  
Samir is een jong toptalent dat deze hoge plaats op de lijst verdient. Samir is een 
zeer welbespraakte, energieke en waardengedreven sociaaldemocraat. Als 
voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden maakte hij veel indruk met 
zijn toespraak tijdens de 1-meiviering bij het Troelstramonument. Nu hij zijn 
studie heeft afgerond, is hij er klaar voor om de politieke arena te betreden. 
Samir werkt als adviseur Treasury voor de gemeente Rotterdam.  
 

 

8. Andrea Bartman (vrouw, 1986) 
Andrea is als jonge, vrouwelijke fiscaliste een opvallende verschijning op deze 
kandidatenlijst. Dit politieke talent verdient een hoge plaats op de lijst. Andrea 
heeft een brede ervaring binnen de partij, eerst in Amsterdam en sinds vorig jaar 
ook in Den Haag, onder andere als bestuurslid. Haar politieke drijfveer is om 
sociale verschillen aan te pakken, bijvoorbeeld tussen wijken. Ook is ze erg 
begaan met vluchtelingen. Naast specifieke kennis op het terrein van financiën 
en wonen, is ze breed inzetbaar.  
 

 

9. Kenan Dogan (man, 1988)  
Kenan was als kleine, Haagse jongen al een politicus in de dop. Hij kwam al vroeg 
op voor zijn naasten en hielp mensen, waar hij kon, een stapje verder in het 
leven. Ook de Kenan van nu is wars van beleidstaal, ondanks zijn studie 
bestuurskunde. Hij wil zichtbare, progressieve politiek bedrijven vanuit de 
basisbeginselen van de sociaaldemocratie. Kenan heeft een groot netwerk in 
Den Haag. Onderwerpen als onderwijs, werk, ouderenzorg en antidiscriminatie 
gaan hem aan het hart. Kenan werkt als leidinggevende bij een sociale dienst.  
 

 

10. Heleen van Luijn (vrouw, 1956) 
Heleen heeft grote kennis van zaken op ouderenbeleid, laaggeletterdheid, 
discriminatie, gezondheidsverschillen en toegankelijkheid van de zorg. Ze is als 
gepromoveerd cultuur- en godsdienst psycholoog onderlegd in het doorgronden 
van complexe vraagstukken. Deze kennis en inzichten zet zij in voor onze partij. 
Als voorzitter van de werkgroep ouderenbeleid heeft Heleen zich een 
toegankelijk en verbindend politica getoond.  
  

11. Kavish Bisseswar (man, 1993) 
Kavish is een waardengedreven politiek talent en werkzaam voor het ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Hij heeft de gave om mensen met diverse culturele en 
maatschappelijke achtergronden met elkaar te verbinden. Kavish zoekt als 
PvdA’er naar manieren om nieuwe zekerheden te bieden aan mensen met een 
gefrustreerd toekomstperspectief. Hij is erop gebrand dat nu het beter gaat met 
de economie, iedereen hiervan profiteert.  
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12. Najla van Veen - Mirzakhyl (vrouw, 1985) 
Najla is een ambitieus en enthousiast politica. Ze zit vol energie en is 
communicatief zeer begaafd. Als verpleegkundige heeft Nalja veel ervaring in de 
zorg. Die ervaring geeft haar veel ideeën over hoe we de zorg kunnen 
verbeteren. Nalja geeft een boost aan iedere campagne of politieke activiteit.  
  

13. Michiel Steegers (man, 1995) 
Michiel heeft alles in huis om uit te groeien tot een sterk sociaaldemocratisch 
politicus. Iedere zin die hij uitspreekt, is raak. Hij formuleert duidelijk en 
richtinggevend. Maar durft ook gewoon bij een taai vraagstuk te zeggen: we 
weten de oplossing nog niet. Met zijn open, vrolijke verschijning is Michiel in 
staat om echt gesprek aan te gaan en grote groepen mensen aan zich te binden. 
Michiel is sinds kort woonachtig in Den Haag. Hij studeert in Leiden.  
 

 

14. Chantal Linnemann (vrouw, 1975) 
Chantal is een authentiek volksvertegenwoordiger. Ze gaat dagelijks de straat op, 
om met mensen in gesprek te zijn over hun wel en wee. Ze voelt waar de pijn zit 
bij mensen. Van daaruit strijdt Chantal voor gelijke kansen voor iedereen. Ze 
vecht tegen armoede en voor goed werk, goed onderwijs en goede opvoeding. 
Chantal is benaderbaar, invoelend en down to earth.  
  

15. Timo Corporaal (man, 1957) 
Timo is een sympathieke, Haagse sociaaldemocraat. Hij is gedreven om sociale 
ongelijkheid aan te pakken. Timo is werkzaam als zelfstandig ondernemer. Hij 
ziet een rol weggelegd in de ondersteuning van (jong) talent, maar gaat met 
energie voor het raadslidmaatschap. Timo heeft veel kennis van de thema’s 
integratie, het creëren van (nieuwe) werkgelegenheid en wijkproblematiek.  
  

16. Clarie Maat (vrouw, 1983) 
Clarie is een zeer betrokken partijgenote, met een groot politiek engagement. 
Als oud-afdelingsbestuurder is ze een ervaren campagnekracht. Clarie maakt zich 
zorgen om de grote gezondheidsverschillen in de stad. De gevolgen hiervan ziet 
zij dagelijks in haar werk in het Haga Ziekenhuis. Op leefbaarheid en 
duurzaamheid zal onze stad grote stappen moeten zetten, zo is haar overtuiging. 
  

17. Tomas Martini (man, 1985) 
Tomas is een vrolijk en opgeruimd politicus, die weet waar hij voor staat. Hij is 
geboren en getogen in Den Haag en opgegroeid in een politiek nest. Tomas ziet 
een belangrijke rol weggelegd voor scholen en (sport)clubs in het versterken van 
integratie. Daarnaast heeft hij goede ideeën over hoe iedereen profiteert van 
Den Haag als internationale stad. Tomas werkt voor het Rode Kruis en heeft 
ervaring als lobbyist. In zijn vrije tijd is hij gitarist in een coverband.   
 

 

18. Meike Bokhorst (vrouw, 1981) 
Meike is werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
Daar maakt zij kennis relevant voor beleidsmakers en het brede publiek, op het 
gebied van migratiediversiteit, overheidstoezicht en intern toezicht bij 
maatschappelijke organisaties. Meike is gepromoveerd op het onderwerp ‘de 
legitimiteit van regelgeving’.   
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19. Ernst van Bemmelen – van Gent (man, 1967) 
Ernst is een gedreven sociaaldemocraat met een prettige mix van persoonlijke 
ambitie en bescheidenheid. Hij maakt zich sterk voor cultuur, onderwijs, 
bedrijvigheid en mensenrechten. Ernst heeft originele invalshoeken op 
#1DenHaag. Hij is ervan overtuigd dat de gemeente hier een belangrijke rol in 
speelt. Ernst heeft ervaring als advocaat en is sinds 2004 docent aan de Haagse 
Hogeschool. Daarnaast is Ernst al enkele jaren zeer actief in onze afdeling.  
 

 

20. Marijke Haisma (vrouw, 1971)  
Marijke is zelfstandig ondernemer. Een grote stap die ze vorig jaar heeft gezet en 
waar ze trots op terugkijkt. Haar kracht ligt in het begeleiden en bij elkaar 
brengen van mensen. Haar leidraad hierbij: iedereen heeft talenten en iedereen 
doet mee. Marijke is o.a. actief kerkenraadslid van de Doopsgezinde Gemeente 
Den Haag en vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Als politica wil ze zich hard maken 
voor samenleven in een stad vol diversiteit, duurzaamheid en fatsoenlijk wonen.  
  

21. Frank Slooten (man, 1986) 
Frank is adviseur bij Bouwend Nederland, penningmeester van onze afdeling én 
fietsenmaker in Moordrecht. Hij staat voor een sociaaldemocratische politiek die 
verschillen in de stad tegengaat en die zorgt voor ondersteuning waar mensen 
op kunnen rekenen. Frank krijgt energie en ideeën door intensief contact met 
inwoners en organisaties. Een buitengewoon talentvol politicus.  
  

22. Taetske van der Reijt (vrouw, 1971) 
Een ervaren kandidaat. Taetske was eerder voorzitter van de PvdA-fractie in Den 
Haag. Ze is werkzaam bij de afdeling Veiligheid en Bestuur van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Ze houdt zich hier bezig met de onderwerpen zorg & 
veiligheid en voetbal & veiligheid. Graag draagt Teatske anno 2018 weer een 
steentje bij aan de lokale afdeling.  
  

23. Marko Fehres (man, 1954)  
Marko is een bevlogen man, die zich sinds jaar en dag, met hart en ziel inzet voor  
voor de stad Den Haag. Hij voelt zich schatplichtig aan de vrouwen en mannen 
vóór ons die de verzorgingsstaat mogelijk hebben gemaakt. Als geboren en 
getogen Hagenaar kent Marko de stad als zijn broekzak. Zijn handen jeuken om 
met de campagne te beginnen.  
  

24. Marije Talstra (vrouw, 1975) 
Marije heeft zich deze fractieperiode getoond als een verbindend en zeer 
gedreven politica. Haar drijfveer is om sociale ongelijkheid op te heffen door 
concrete problemen van mensen die hulp nodig hebben, aan te pakken. Ze ziet 
een partij voor zich, die (weer) in alle Haagse wijken geworteld is.  
  

25. Huibert Koers (man, 1980) 
Huib is waarden gedreven en durft zich uit te spreken over moeilijke 
onderwerpen. Hij is al geruime tijd werkzaam als docent in het 
beroepsonderwijs. Daarnaast is Huib gastdocent bij Amnesty International en is 
hij actief betrokken bij een Haagse voetbalvereniging. Huib staat voor een sociaal 
progressieve politiek. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar thema’s als 
mensenrechten, onderwijs en sport. 
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26. Jeltje van Nieuwenhoven (vrouw, 1943) 
Jeltje heeft een grote staat van dienst in de politiek. Zo was ze 23 jaar Kamerlid, 
waarvan vier jaar Kamervoorzitter. Op 74-jarige leeftijd sluit zij haar 
indrukwekkende carrière af, na acht jaar gemeenteraadslid in Den Haag. Met 
liefde blijft ze haar partij ondersteunen, zoals met deze plek op de 
kandidatenlijst. Haar ideaal is dat mensen zich, waar ze ook vandaan komen, 
prettig en veilig voelen in onze stad. En er sprake is van eerlijk delen, 
vooruitgang, toekomstgeloof en leren van het verleden.  
   

 

27. Bechir Louhichi (man, 1971) 
Bechir is afgestudeerd in het internationaal recht en zelfstandig ondernemer in 
de detailhandel. Hij weet met zijn gedrevenheid en enthousiasme mensen 
eenvoudig aan zich te binden. Bechir is zeer gemotiveerd om de sociale en 
economische ongelijkheid in de stad aan te pakken.  Met zijn energie is hij de 
perfecte kandidaat om deze mooie lijst te ondersteunen.  
  

28. Marit Maij (vrouw, 1972)  
Marit was tot voor kort Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze voerde het woord op 
asiel & migratie en Europese samenwerking. Daarnaast is ze al jarenlang actief 
lid binnen de Haagse afdeling. Nu is Marit speciaal gezant Migratie voor het 
ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze ziet Den Haag als een prachtige stad, 
waarin een progressieve linkse politiek onontbeerlijk is om de kloven die hier zijn 
ontstaan, tegen te gaan. Marit is zeer gemotiveerd om onze lijst te 
ondersteunen.  

 


