
 

 
 
 
 

 
Advieslijst CDA Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen ter 

vaststelling op de ALV van maandag 20 november 2017 
 

1. Karsten Klein 
Lijsttrekker en Wethouder sinds 2010. 

2. Daniëlle Koster 
Voorzitter van de Haagse fractie en beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie. 

3. Michel Rogier 
Geboren en getogen Hagenaar, sinds 2010 lid van de fractie en werkzaam voor Hofstad 
Lyceum. 

4. Desh Ramnath 
Ondernemer in Den Haag en sinds 2014 raadslid.  

5. Cees Pluimgraaff 
Scheveninger, ondernemer en voormalig voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland in Den 
Haag. Sinds 2010 lid van de fractie. 

6. Astrid Frey 
Al vele jaren actief bij CDA Vrouwen en heeft internationale bestuurlijke ervaring die past bij 
Den Haag. 

7. Kavish Partiman 
Ondernemer en betrokken bij diverse ondernemersverenigingen o.a. in Regentes en Transvaal. 

8. Magda Spaans 
Fractievolger sinds 2015. Geboren in Polen en woont sinds jaar en dag in Den Haag. In haar 
vrije tijd zet ze zich in voor maatschappelijke organisaties. 

9. Alphons Jacobs 
Geboren en getogen in Den Haag. Fractievolger sinds 2015 en heeft zich beziggehouden met 
het Haags Klimaatakkoord. Helikopterpiloot bij de Koninklijke Luchtmacht. 

10. Ismet Bingöl  
Woont bijna 40 jaar in de Schilderswijk, ondernemer en voorzitter van bewonersorganisatie 
De Paraplu. 

11. Henna Mathura 
Docente zorg en welzijn bij ROC Mondriaan en voorzitter Stichting Vrouwenorganisatie 
Sarita voor vrouwenemancipatie in de multiculturele samenleving van Den Haag. 

12. Lukas van Fessem 
Oud-woordvoerder van diverse Tweede Kamerleden voor het CDA. Nu persvoorlichter bij één 
van de grootste energiebedrijven in Nederland. 

13. Daniël de Groot  
CDA’er die zich professioneel bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken en al langer actief in 
de advieswerkgroep Mobiliteit van de Haagse CDA-fractie. 

14. Janneke Wierikx 
Juriste die zich inzet voor ouderen en wonen. Afgelopen jaren actief in de Adviescommissie 
Bezwaarschriften van de gemeente Den Haag.  

15. Mustafa Bal 
Oud-Statenlid voor CDA Zuid Holland. Werkt bij de Koninklijke Marechaussee. 

 



 

16. Robbie van der Veen 
Rasechte Hagenaar, geboren in de Schilderswijk. Ondernemer op de Haagse Markt en 
Leyweg. Zet zich met diverse belangenorganisaties voor Den Haag in. 

17. Marc Frans 
Jonge ondernemer en student Bestuurskunde. Zet zich al jaren in voor het CDA en was één 
van de jongste kandidaten bij de Europese verkiezingen. 

18. Renjie Luo 
Bestuurskundige met Chinese achtergrond met grote steun van een aantal Chinese 
organisaties.  

19. Giel Kok 
Komt uit de jongerenafdeling CDJA, was in 2015-2016 Praeses bij de Haagse  
Studentenvereniging Navigators en is nu beleidsmedewerker bij de fractie van CDA Den Haag 

20. Yadin Karabulut 
Sociaal ondernemer, voorzitter van het Dialooghuis dat midden in het Regentes- 
Valkenboskwartier ligt en zorgt voor een ontmoetingsplek waar professionals en vrijwilligers 
zich inzetten voor een betere buurt en leefomgeving. 

21. Daniël Fuks 
Poolse Hagenees sinds 2006 werkzaam in de uitzendbranche. Geeft in zijn vrije tijd 
Nederlandse les aan nieuwkomers. 

22. Wytske de Pater 
Ypenburgse is kandidaat Tweede Kamer en wist zeer veel mensen te overtuigen om op haar te 
stemmen. Bij de ANWB werkt zij voor de afdeling die zich bezighoudt met vrijwilligers.  

23. Felix Gruijters 
Actief in het bedrijfsleven waar hij zich bezighoudt met groene energie en hernieuwbare  
energiebronnen. 

24. Margreet van Hemert 
Voorzitter van stichting Stichting Mafuganova Regentes- en Valkenboskwartier die zich de 
afgelopen jaren heeft ingezet voor de leefbaarheid in Haagse buurten en is daarmee inspirator 
voor andere bewonersorganisaties. 

25. Arnesen Troenoredjo 
Hagenaar uit de Javaanse gemeenschap. Werkzaam bij een detacheringsbureau voor technisch 
personeel. Tevens bekend als DJ. Sociaal maatschappelijk betrokken op het terrein van 
jeugdwerkloosheid. 

26. Marie-Anne van Erp 
Actief voor het MOC, ontmoetingscentrum in de Schilderswijk waar ze kook- en taallessen 
verzorgt, maaltijden bereidt en een voedselbank runt.  

27. Allie Simonis 
Dé vishandelaar van Den Haag en Scheveningen. Iedere Hagenaar kent de familie Simonis of 
één van vele viswinkels of restaurants in de stad en in de haven. 

28. Yijuan Zhang  
Zeer maatschappelijk betrokken Chinese kandidate die zich in haar wijk inzet voor de mensen  
die ondersteuning nodig hebben.  

29. Gert-Jan Bakker 
Voormalig fractievoorzitter van CDA Den Haag die de Haagse fractie nog regelmatig advies 
geeft voor de begroting van Den Haag en bij grote ruimtelijke ordeningsplannen 

30. Hans van der Zijden 
Sociaal ondernemer en bedenker van de inmiddels bekende groen-gele Haagsche Stadsfiets. 
Ras echte Hagenaar die zich dag en nacht inzet voor onze stad. 

31. Ron Kleijn 



 

Voorzitter van SVV Scheveningen en maatschappelijk zeer actief. 
32. Dimi de Jong 

Olympisch snowboarder en ondernemer. 
33. Lucille Barbosa  

Actief in het onderwijs, docent frans aan het Gymnasium Haganum 
34. Jacqueline Biesheuvel  

Oud-griffier van de Tweede Kamer en oud-fractievoorzitter van het CDA Den Haag. 
35. Lia van Kippersluis 

Jurist en verpleegkundige. Jarenlang actief op vele terreinen in de zorg.  
36. Marlies Heerema 

Werkzaam als rijksambtenaar bij het ministerie van Landbouw. 
37. Henk Groen 

Directeur van Rederij Groen, een begrip op Scheveningen en Den Haag betrokken bij 
verschillende maatschappelijke initiatieven. 

38. Peter Arensman 
Haags ondernemer en voorzitter van de CDA Businessclub.  

39. Emile Gassler 
Maatschappelijk betrokken ondernemer die zich inzet voor tal van initiatieven in onze stad 
zoals het Museum Kwartier. Eigenaar van hotel Corona.  

40. Ina Pronk 
 Rasechte Scheveningse, stond model voor het standbeeld op de boulevard Scheveningen 
(vissersvrouw van Scheveningen).  

41. Petra Brekelmans 
Initiatiefneemster van het burgerparticipatieproject Buitenplaats Ockenburg. 

42. Wietze Smid 
Stadionspeaker bij de wedstrijden van ADO-Den Haag. 

43. Hannah Mitra Rambaran 
Oud-raadslid CDA Den Haag 

44. Riet van Beveren 
Werkzaam als vrijwilliger bij de wijkwinkel Scheveningen waar ze onder andere wekelijks 
voor ouderen kookt.  

45. Bram Poons 
Actief bij HVV Laakkwartier.  

46. Leo Olffers 
Actieve bewoner in Laak. Oprichter van het ouderenproject de Laakse Lente. 

47. Jeannette Doll 
Oud-raadslid gemeente den Haag, oud-voorzitter van de afdeling CDA Den Haag en voorzitter 
Stichting Nationale herdenking ’s-Gravenhage. 

48. Wilbert Stolte 
Oud-wethouder in Den Haag en oud-voorzitter van CDA Den Haag.  

49. Chris van Dam 
Tweede Kamerlid voor het CDA. 

50. Lex Schoenmaker 
Mr. ADO.  

 

 

 


