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Voordracht functioneringscommissie GroenLinks Amsterdam West

Lene Grooten
Hoi, ik ben Lene Grooten. Ik was drie periodes actief als volksvertegenwoordiger voor
GroenLinks, zowel in Provinciale Staten van Noord-Holland als in de Amsterdamse
gemeenteraad. In de Staten vervulde ik een deel van mijn periode het fractievoorzitterschap
en in mijn laatste periode in Amsterdam was ik vice-fractievoorzitter. Ook zat ik in de
kandidatencommissie voor de huidige raadsperiode. Naast mijn werk in de politiek werk ik al
twintig jaar in de kunst- en cultuursector. Momenteel ben ik zakelijk leider van twee
theatermakers en doe ik klussen voor de sector als geheel. Ik woon in de Laan van Spartaan
met mijn man en dochter.

Christine Hoebe
Hoi ik ben Christine Hoebe, 61 jaar en werkzaam als coach. Binnen GroenLinks ben ik al
lang actief in verschillende functies. Lid zijn van de functioneringscommissie was de

afgelopen tijd een zeer rustige bezigheid . Dat er met de komst van dit bestuur weer een
nieuwe commissie komt maakt me erg vrolijk. Het is belangrijk dat we als afdeling aandacht
besteden aan het goed functioneren van onze fractie. In een veilige omgeving praten over je
eigen ontwikkeling, bespreken van lastige situaties en organiseren van je eigen feedback, dit
hoort er allemaal bij. Ik wil me graag nog een periode inzetten voor deze mooie en
belangrijke taak. En dan vooral samen met de twee anderen!

Luwam Buhane
Hi! Mijn naam is Luwam. Ik ben 29 jaar en kom uit Amstelveen. Bij de vorige fractie van
Amsterdam West heb ik een klein jaartje meegelopen in de steunfractie. Hiervoor was ik
nieuw bij GroenLinks en via deze weg wilde ik graag de lokale politiek als de partij beter
leren kennen. Het lijkt mij leuk om deze ervaring in te zetten bij de functioneringscommissie.

Momenteel ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Verder sta ik regelmatig in de sportschool en heb een enorme passie voor
dansen. Hiernaast kan ik ook ontzettend genieten van een interessant boek onder het genot
van een kop koffie.


