Voordracht Bos en Lommer
1. Sharon Becker
Met veel plezier draagt de kandidatencommissie Sharon Becker (38) voor als lijsttrekker
voor Bos en Lommer. De kandidatencommissie was positief verrast met de sollicitatie van
deze nieuwkomer in de Amsterdamse politiek. Met meer dan tien jaar ervaring als
campaigner weet Sharon hoe ze mensen moet benaderen en bereiken. Sharon heeft een
initiatiefrijke, ondernemende persoonlijkheid, kan strategisch denken en straalt rust uit.
Ze is gemotiveerd om de buurt in te gaan en van de stadsdeelcommissie een plek te
maken waar de stem van buurtbewoners klinkt.
De kandidatencommissie denkt dat Sharon het in zich heeft om een bepalende rol te
spelen als het gaat om de positionering van de stadsdeelcommissies binnen het
bestuurlijk stelsel van Amsterdam en ziet in Sharon een mogelijke voorzitter van de
stadsdeelcommissie West. De commissie geeft Sharon als aanbeveling mee om de
komende tijd in te zetten op het vergroten van haar netwerk in de buurt en binnen
GroenLinks Amsterdam. Het bestuur van GroenLinks Amsterdam West kan hier mogelijk
een faciliterende rol in spelen.
2. Carlo van Munster
Carlo (32) is werkzaam voor verschillende culturele organisaties, en heeft tijdens zijn
studie Politicologie aan de UvA ervaring opgedaan in de universitaire politiek en als
studentenvertegenwoordiger.
Carlo van Munster is een bekend gezicht binnen GroenLinks Amsterdam: met zijn enorme
enthousiasme en sociale instelling is hij een graag geziene persoon binnen de partij.
Carlo is betrokken en open. De kandidatencommissie is onder de indruk van zijn
bevlogenheid, met name als het gaat om het zoeken naar verbinding met groepen waar
GroenLinks voor op zegt te komen, maar die zichzelf vaak niet herkennen in GroenLinks.
Hij is opgegroeid in de diverse Haarlemse wijk Schalkwijk. Die achtergrond en ervaring
inspireert en helpt hem om in zijn wijk Bos en Lommer met een breed netwerk om te
gaan. Hij vindt het belangrijk dat GroenLinks opkomt voor en zich verbindt met groepen
waar GroenLinks voor op willen komen maar die zelf niet in GroenLinks herkennen. De
commissie ziet in hem een sterke campaigner. En vooral in combinatie met een sterk
team resultaatgericht bezig gaat. De commissie hoopt dan ook dat hij zich voor West/Bos
& Lommer blijft inzetten.
3. Noortje Jacobs
De kandidatencommissie is onder de indruk van het enthousiasme en de gedrevenheid
waarmee Noortje zich wil inzetten voor haar gebied Bos & Lommer. En de commissie is
er dan ook van overtuigd dat zij voortvarend aan de gang zal gaan met het opbouwen
van netwerken binnen het gebied als zij gekozen zou worden als stadsdeelcommissielid.
Als persvoorlichter van GroenLinks in Den Haag is zij heel goed op de hoogte van de
landelijke standpunten van GroenLinks en de partijstructuur. Zij heeft echter nog een
beperkte visie op aanpak en mogelijke resultaten vanuit de stadsdeelcommissie. En het
krachtenveld in een gebied als Bos & Lommer en lokale politiek in de gemeente
Amsterdam. Waarschijnlijk zal zij dat met de nodige snelheid kunnen oppakken. De
commissie zou het dan ook toejuichen als zij in de steunfractie van Bos & Lommer zou
willen plaatsnemen en vandaar uit de noodzakelijke netwerken in de verschillende
buurten wil helpen opbouwen.

Voordracht Oud West / de Baarsjes
1. Anneke Veenhof
De kandidatencommissie wil Anneke (46) graag voordragen voor de eerste plaats op de
lijst van Oud West/de Baarsjes. Als bewoonster van de Bellamybuurt (al 20 jaar) heeft zij
de afgelopen jaren laten zien dat zij een hele goede netwerker is die samen met
buurtgenoten uitstekend kwesties kan agenderen. Daarnaast heeft ze bewezen een
sterke lobbyist te zijn binnen het politieke systeem. Zij weet heel goed wat er leeft in
haar buurt en wil haar aanpak en inzet graag uitbreiden naar andere buurten van Oud
West . Zij heeft veel ideeën over het verbeteren van inbreng vanuit de buurtbewoners in
de politieke keuzes en hoopt door in de stadsdeelcommissie plaats te nemen namens
een partij waarbij zij zich thuis voelt meer te bereiken op dat punt. Naast ruimtelijke
ordening en huisvesting zijn groen en onderwijs belangrijke thema’s voor haar. De
commissie heeft ook met haar besproken dat een steunstructuur vanuit GroenLinks
welkom zou zijn.
2. Sjoerd van Bekhoven
De kandidatencommissie heeft een zeer open en prettig gesprek gevoerd met Sjoerd.
Sjoerd (26)is jong, intelligent en iemand die zich materie snel eigen kan maken. Hij heeft
zich de afgelopen jaren gestort op zijn studie, het studentenleven (bestuur
studentenvereniging) en ondernemerschap en heeft nu een baan bij een innovatieve
onderneming. Nu zijn studie afgerond is en hij een bezinningsperiode achter de rug heeft
wil hij zich meer maatschappelijk inzetten. Hij heeft een paar kleine stappen gezet in die
richting. Politiek heeft hij geen ervaring en zijn netwerk binnen GroenLinks en met name
de buurt is zeer beperkt. Hij zal dat zelf als eerste beamen. De kandidatencommissie
denkt dat hij politiek wat meer ervaring op moet doen en meer wortels in de
samenleving zal moeten krijgen. De kandidatencommissie ziet echter , ook gezien zijn
achtergrond en referenties, veel potentie en beveelt hem van harte aan voor plek 2 van
de lijst Baarsjes/Oud-West.
3. Matthias de Jong
Matthias de Jong (27) is student Filosofie aan UvA en suppoost van het Concertgebouw.
Daar heeft hij geleerd gezaghebbend en empathisch met diverse mensen om te gaan
(“helaas het is vol”). Hij is politiek gemotiveerd door de vluchtelingencrisis en wil nu
lokaal actief worden. De commissie vind hem leergierig en creatief. Hij is gemotiveerd om
dingen te doen met deliberatieve democratie en zo het geluid van buurtbewoners naar
de gemeenteraad te brengen. Thema’s die hij noemt zijn veiligheid, verkeersdruk
(scooters) schone vuilniswagens, versterken opbouwwerk.
Hij heeft echter nog geen enkele ervaring in vertegenwoordigende functies en heeft geen
duidelijk beeld van de rol van de stadsdeelcommissie en hoe het systeem in de stad
precies werkt. De commissie oordeelt dat hij op dit moment nog te weinig ervaring heeft
om in een kleine fractie te werken. Hij is bereid ook in een eventuele steunfractie mee te
werken, De commissie beveelt dat van harte aan.

Voordracht Westerpark
1. Tirza Gevers
De kandidatencommissie draagt met veel plezier Tirza Gevers (21) voor als lijsttrekker
voor het gebied Westerpark. Tirza is een bevlogen masterstudente Midden Oostenstudies
die niet bang is om kritische vragen te stellen en zich in het publieke debat te mengen.
Ondanks haar jonge leeftijd brengt Tirza veel ervaring en kennis met zich mee die haar
van pas kunnen komen in de stadsdeelcommissie. Naast haar studie is Tirza op dit
moment onder andere actief als bestuurslid van GroenLinks Amsterdam West en als
studiebegeleider op een middelbare school. Als schrijver van en acteur in diverse
(internationale) theatervoorstellingen heeft zij intensief samengewerkt met mensen van
allerlei verschillende achtergronden. In het Westerpark is Tirza al druk bezig met het
opbouwen van een netwerk. Haar open en toegankelijke uitstraling komt haar hierbij
goed van pas. De kandidatencommissie ziet in Tirza een veelbelovend lid van de
stadsdeelcommissie, die een spilfunctie kan vervullen als het gaat om het betrekken van
de bewoners uit Westerpark bij wat er speelt in hun buurt. Als nieuweling in de
Amsterdamse politiek denkt de kandidatencommissie dat Tirza veel baat zal hebben bij
een coachingstraject door een ervaren GroenLinks-vertegenwoordiger.
2. Michiel Pijpers
Michiel Pijpers (31) is een betrokken en nuchtere beleidsmedewerker bij de gemeente
Velsen met ruime ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en het organiseren
van evenementen. Hij heeft bestuurservaring opgedaan bij GroenLinks Breda en is daar
ook lid geweest van een wijkraad. Michiel heeft de kandidatencommissie laten zien dat
hij verantwoordelijkheid durft te nemen, initiatiefrijk is en realistisch is over te behalen
resultaten. Hij heeft een aangenaam gevoel voor humor en is zeer prettig in de omgang.
Michiel vindt het belangrijk dat de stadsdelen relevant blijven en is gemotiveerd om met
buurtbewoners in gesprek te gaan, zeker als het gaat om de inrichting van de openbare
ruimte. Op dit moment is Michiel nog erg gericht op zijn eigen specialisme en heeft hij
nog onvoldoende beeld van andere vraagstukken die spelen in de buurt. De
kandidatencommissie ziet in Michiel een goede kandidaat voor een opvolgplek en een
uiterst waardevol lid van een eventuele steunfractie, zowel vanwege zijn vakkennis van
ruimtelijke ordening als vanwege zijn nuchtere en betrokken persoonlijkheid.

