
 

 
 

 
Lijst van PvdA-kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen gemeente De Bilt 2018 

Zoals vastgesteld door de afdelingsvergadering van de PvdA gemeente De Bilt op 15 november 
2017. 

 

1. Krischan Hagedoorn 
Reeds 4 jaar ervaring als fractievoorzitter. Bij de vorige raadsverkiezingen al lijsttrekker. Gezicht van de 

PvdA in De Bilt.  Beschikt over uitgebreid netwerk in De Bilt, zowel binnen als buiten de PvdA. 
Communicatief en sociaal zeer vaardige en gedreven sociaaldemocraat in hart en nieren. Weet mensen 

voor zich in te nemen en te verbinden. Daarnaast in staat om mensen te activeren en enthousiasmeren. 

Sterk in het opbouwen en onderhouden van relaties, zowel met mensen binnen als buiten de partij en 
zowel met de oppositie als met de coalitie. Ziet als leider de kwaliteiten van anderen en zet hen daarop 

in. Weet standpunten van de partij onder alle omstandigheden helder en begrijpelijk naar voren te 
brengen. Heeft al deze kwaliteiten in de praktijk bewezen als fractievoorzitter. 

 
2. Erik van Esterik 

Ervaren, allround volksvertegenwoordiger (niet alleen de afgelopen jaren in De Bilt) met sterke motivatie 

voor raadslidmaatschap en sterk ontwikkeld politiek inzicht. Voelt zich thuis in vrije rol van het raadslid. 
Intelligent, analytisch, initiatiefrijk. Weet te overtuigen en complexe materie helder en begrijpelijk te 

maken. Wil zich als raadslid hard maken voor een sterk en modern Sociaal Domein in De Bilt. 
 

3. Fons van Overbeek 

Reeds 4 jaar ervaring als commissielid, waarin hij op onderscheidende manier deel uitmaakte van de 
fractie. Getalenteerde, intelligente en gedreven jonge kandidaat die gaat voor de inhoudelijke kant van 

het raadslidmaatschap. Maakt zich snel dingen eigen, werkt zich snel in en kan verantwoordelijke taken 
goed aan. Communicatief vaardig. Wil zich als raadslid inzetten of op een andere manier een eventueel 

kleine fractie ondersteunen. 
 

4. Gija Schoor 

Ruime ervaring als commissielid in de huidige fractie. Zelfbewust, rustige en analytisch sterke 
teamspeler. Typische bruggenbouwer en ‘het groene geweten’ van de fractie. Pragmatisch en 

oplossingsgericht. Gericht op vinden van consensus zonder het sociaaldemocratische belang uit het oog 
te verliezen. Wil zich als raadslid in een grotere fractie inzetten of als commissielid een kleinere fractie 

ondersteunen. 
 

5. Susanne Maessen 
Staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, niemand wordt uitgesloten. Ruim 5 jaar 
bestuurslid van de afdeling De Bilt en lid van het Ombudsteam. Zet zich met name in om te zorgen dat 

er in De Bilt een goede jeugdzorg is.. 

 
6. Jeannette Katgert 

Komt uit een duidelijk rood nest en heeft het sociaal democratische gedachtegoed met de paplepel 

ingegoten gekregen. Al geruime tijd actief lid van PvdA De Bilt, onder meer als campagnecoördinator en 
als oprichter en coördinator van het Ombudsteam. 

 
7. Sipan Menco 

Enthousiaste en gedreven jongere die het hart duidelijk links heeft. Geen gebrek aan (politieke) ambitie. 

Deinst niet terug voor een uitdaging en beschikt over doorzettingsvermogen. Aanstekelijk positieve 
instelling. Wil zich als raadslid inzetten voor de inwoners van De Bilt. Politieke belofte met behoefte aan 

vlieguren, die zich (indien niet in de raad gekozen) ook op andere manieren graag voor de fractie wil 
inzetten. 

 

8. Jan Ras 



 

Politiek actieve loopbaan gestart als ARP-lid; in 1983 overgestapt naar PvdA. Actief geweest in Den 

Haag en Den Bosch. Sinds 2007 woonachtig in Bilthoven. Politiek is meebouwen aan een betere, dat is 
een rechtvaardige, wereld waarin ieder mens tot zijn recht moet kunnen komen. Wat ik heel graag doe 

in de politiek is het contact zoeken met het individu; daarom ga ik altijd graag mee met canvassen; het 
gesprek met mensen aangaan! 

 

9. Annelies Hoogewerf 
Sinds 4 jaar bestuurslid (secretaris) van het afdelingsbestuur en lid van het Ombudsteam. Stevige en 

persoonlijkheid, die zich niet met een kluitje in het riet laat sturen, doorzetter. Veel ervaring in de zorg 
en ervaring in de ondernemingsraad en de vakbond (FNV). 

 

10. Carry v.d. Kappelle 
Lid van de PvdA sinds 1996. Ruime ervaring als bestuurslid van de afdeling. Geboren en getogen in 

Bilthoven. Beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de gemeente. Optimistisch, geduldig, maar ook 
een doorpakker. 

 
11. Frans Mulder 

Sinds 1973 lid van de PvdA. Ervaring in PvdA De Bilt als bestuurslid (waaronder tweemaal voorzitter) en 

raadslid/fractievoorzitter. In het dagelijks leven organisatieadviseur voor BMC. 
 

12. Willy Siksma 
Reeds tientallen jaren lid van de PvdA. In de jaren 80 en 90 actief binnen de Rooie Vrouwen, onder 

andere als plaatselijk voorzitter. 

 
13. Peter Roozenboom 

Woont sinds geboorte met veel plezier in De Bilt en gunt dat alle inwoners van onze gemeente. Zet zich 
al jaren als actieve canvasser in voor de PvdA en de inwoners van de gemeente. Haalt bij bewoners op 

wat zij belangrijk vinden in hun woonomgeving en waar de PvdA mee aan de slag kan. 
 

14. Carla van Rest 

Vanaf 1975 actief in de PVDA De Bilt als Rooie vrouw, later ook in bestuursfuncties in de afdeling en als 
voorzitter van het gewestelijk bestuur van de PvdA Utrecht. Werkzaam geweest in het volwassenen- en 

het MBO-onderwijs. Nu vice voorzitter van de vrouwensportvereniging Ladyfit in Utrecht. 
 

15. Kees Dröge 

 
16. Miriam de Heer 

 
17. Cees van Rest 

Reeds meer dan 40 jaar lid van de PvdA. Jarenlang actief lid van de PvdA. Op dit moment vooral actief 

als campaigner. 
 

18. Meta van Houten 
Lid van de PvdA sinds 1980. Ruime ervaring als bestuurslid van de afdeling Scherpenzeel. Daarnaast lid 

van de Rooie Vrouwen geweest en 4 jaar gemeenteraadslid, ook fractievoorzitter geweest. Ook in De Bilt 
lid van afdelingsbestuur en gemeenteraadslid geweest. Nu actief lid van het campagneteam voor de 

diverse verkiezingen. 
19. Erik Wagener 

 

20. Thea Poortenaar 
Zeer betrokken en actief lid PvdA. In de jaren ‘70 afdelingsvoorzitter in De Bilt geweest. Lid Provinciale 

Staten en Gedeputeerde voor PvdA geweest. Daarnaast ervaring als raadslid voor de PvdA in andere 

gemeente. Nu nog steeds actief als bestuurslid voor maatschappelijke organisaties. 
 

21. Geert Slot 
Vanaf de kabinetten Balkenende lid geworden PvdA. Ruime ervaring als afdelingsbestuurslid (als 

penningmeester en momenteel voorzitter). Ondersteunt de top van onze kandidatenlijst van harte, nu bij 
de komende verkiezingen en ook tijdens de komende raadsperiode. Samen met alle kandidaten, bestuur 



 

en een grote groep vrijwilligers in onze afdeling gaan we een pracht uitslag realiseren om De Bilt sterker 

en socialer te maken. 
 

 


