PvdA ’s-Hertogenbosch
Toelichting op de kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 19 november 2014
10 juli 2014
1. Jeroen Weyers (39 jaar)
Weyers werd in 2010 gekozen in de Bossche gemeenteraad en is sinds eind 2011 wethouder voor
volkshuisvesting, welzijn en cultuur. Sinds 2012 heeft hij ook jeugd(zorg) en onderwijs in zijn portefeuille.
Weyers geeft op integere wijze invulling aan de sociaaldemocratie. Hij is een aansprekende en
benaderbare persoon die een brug slaat tussen de politiek en de burger. Als wethouder is hij bekend in
wijken en organisaties; een herkenbaar gezicht voor de Bossche samenleving. Een stabiele, sociale en
bindende figuur. Eerder was hij politiek actief als raadslid, fractievoorzitter en lijsttrekker in Waalre, als
congresafgevaardige en als lid van het gewestbestuur. Thema: volkshuisvesting, jeugd(zorg), cultuur.
2. Lisette van der Swaluw (46 jaar)
Van der Swaluw is sinds begin 2011 raadslid in ’s-Hertogenbosch en sinds januari 2014 voorzitter van de
PvdA-fractie. Ze is een echte politica, communicatief sterk, kan ook goed luisteren en is scherp in
onderhandelingen. Van der Swaluw wil graag dat het ’s-Hertogenbosch en de Bosschenaren goed gaat en
is gedreven om daar haar steentje aan bij te dragen. Een loyale kandidaat met een kritische blik en een
diepgewortelde sociaaldemocratische overtuiging. Haar werkervaring ligt op het gebied van journalistiek
en communicatie. Thema: ruimtelijke ordening en beheer, wonen en wijken, duurzaamheid,
bestuurszaken.
3. Pieter Paul Slikker (33 jaar)
Slikker staat voor een scherpe ideologische profilering van de PvdA. Een sympathieke en energieke
kandidaat met strategische kwaliteiten. Slikker houdt van de politieke dynamiek en van de kracht van het
argument, een echte debater. Hij wil zich hard maken voor sociaaldemocratische issues. Hij is politicoloog
en werkt als landelijk campagnemanager bij het partijbureau van de PvdA. Hij is meerdere jaren actief
geweest in de PvdA-afdeling Vught, onder andere als secretaris en campagnecoördinator. Thema: sociale
thema’s, cultuur.
4. Fouad Kabbouti (35 jaar)
Kabbouti is een kandidaat met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij wil zich vanuit het hart van
de lokale democratie inzetten voor de publieke zaak en het activeren van mensen. Kabbouti is een
creatieve kandidaat met een volksvertegenwoordigend profiel. Een nieuwkomer in de politiek, maar
oprecht, open, communicatief sterk en bindend. Hij is werkzaam als jurist bij de Raad voor Rechtsbijstand
en is bestuurlijk actief bij sportvereniging CHC. Thema: ruimtelijke ordening, milieu, sociale thema´s.
5. Inke Katoen - de Graaf (66 jaar)
Katoen is sinds 2006 raadslid in ’s-Hertogenbosch. Ze is een volksvertegenwoordiger in hart en nieren met
een goede antenne voor wat er leeft in de wijken. Ze zet zich breed in voor de zwakkeren in de
samenleving, onder andere in het ombudsteam. Een betrokken en betrouwbare kracht in de PvdA-fractie
met een sociaal gezicht. In het politieke werk richt ze zich op het verkrijgen van een breed draagvlak voor
PvdA-standpunten. Van 1990 tot 1995 was Katoen bestuurslid van de PvdA ’s-Hertogenbosch. Ook is ze al
lang actief in het PvdA Vrouwennetwerk. Als docent en antropoloog gaf ze onderwijs in Nederlands,
computergebruik en levensbeschouwing. Thema: maatschappelijke ondersteuning.
6. Jacky Goossens (53 jaar)
Goossens is een kandidaat die de stad goed kent, onder andere door haar directeurschap van het City
Change Center van 2008 tot 2014. Een gedreven kandidaat met een sociaal hart en een groot
rechtvaardigheidsgevoel. Goossens wil het wederzijds vertrouwen tussen overheid en burgers versterken.
Een nieuwkomer in de politiek, maar nieuwsgierig, positief ingesteld en innovatief. Ze is momenteel
werkzaam op het gebied van communicatie en pr, maar ze begon haar loopbaan in de welzijnssector. Door
haar werkervaring is ze bekend met de gemeentelijke organisatie. Thema: cultuur, jongeren, zorg.
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7. Ruud Rottier (61 jaar)
Rottier is een bevlogen sociaaldemocraat met een grote betrokkenheid bij de publieke zaak. Van 1992 tot
1996 was hij raadslid in ’s-Hertogenbosch, van 1995 tot 1997 fractievoorzitter en van 1996 tot 2000
wethouder. Rottier wil graag een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeente
voor staat, onder meer op het gebied van de participatiesamenleving. Hij is werkzaam als adviseur en
projectmanager binnen de overheid. Vanuit deze professionele achtergrond is hij deskundig op cultuur en
decentralisaties in het sociaal domein. Thema: volkshuisvesting/wonen, cultuur, zorg en welzijn /
maatschappelijke ondersteuning.
8. Gert-Jan van Rooij - van der Sijde (57 jaar)
Van Rooij is een kandidaat met een sterk maatschappelijk profiel. Hij is werkzaam op het gebied van
medezeggenschap binnen de IND waar hij sinds 1999 diverse functies heeft vervuld. Van Rooij volgt de
fractie met een speciale belangstelling voor bestuurszaken en financiën en is bekend met het raadswerk.
Hij is op diverse terreinen actief als vrijwilliger en bestuurder en heeft zich bewezen in kerk en
samenleving. Een integere, stabiele en verbindende figuur. Thema: duurzaamheid, financiën.
9. Osman Cifci (26 jaar)
Cifci is een jonge, talentvolle kandidaat die actief is in de afdeling, onder andere in de jongerenwerkgroep.
Hij zet zich op diverse manieren in voor de samenleving, bijvoorbeeld als voorzitter van de Turkse Jongeren
Vereniging Harmoni. Vanuit het motto `eerst de mens, dan de verschillen´ wil hij zijn steentje bijdragen aan
het realiseren van kansen voor de burgers in ’s-Hertogenbosch. Cifci is een nieuwkomer in de politiek,
maar leergierig, enthousiast en energiek. Een kandidaat met een volksvertegenwoordigend profiel. Hij
werkt in de zorg als woonbegeleider van jongeren met een autismestoornis. Thema: jongeren, onderwijs,
zorg.
10. Steven Einmahl (48 jaar)
Einmahl is werkzaam als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Hij is betrokken bij het PvdAnetwerk defensie. Van 2000 tot 2002 was hij commissielid niet zijnde raadslid bij de PvdA in
’s-Hertogenbosch, van 1983 tot 1992 was hij actief in de Bossche afdeling van de Jonge Socialisten en van
1983 tot 1995 was hij afdelingssecretaris. Einmahl hecht belang aan een eerlijke verdeling van kennis,
macht en inkomen. Een loyale, harde werker die gaat voor het gezamenlijke doel. Hij heeft kennis van het
onderwijs, is bekend met het raadswerk en is breed inzetbaar. Thema: onderwijs, financiën.
11. Jan Vos (63 jaar)
Vos is van 2010 tot 2014 bestuurslid en campagnecoördinator van de afdeling ’s-Hertogenbosch geweest.
Naast zijn grote inzet in de afdeling als campagnecoördinator was hij ook gewestelijk afgevaardigde,
plaatsvervangend congresafgevaardigde en coördinator van het ombudsteam. Vos wil zich inzetten voor
een sterk en sociaal ’s-Hertogenbosch. Als fractievolger is hij bekend met het raadswerk. Een harde werker
met organisatorische en coachende kwaliteiten. Hij heeft een lange loopbaan binnen de KPN en is actief in
het verenigingsleven. Thema: sport.
12. Paul Lensen (39 jaar)
Lensen is een kandidaat die geworteld is in de stad. Hij weet welke zaken er spelen en wil zich graag
inzetten voor de Bosschenaren. Hij heeft kennis van volkshuisvesting in brede zin (wonen, wijkaanpak,
leefbaarheid). Hij is momenteel werkzaam op het gebied van budgetcoaching en is daarvoor werkzaam
geweest voor woningcorporaties. Lensen is een nieuwkomer in de politiek, die vanuit zijn werk kennis
heeft gemaakt met politiek, raad en bestuur. Een gemotiveerde en humorvolle kandidaat met beleidsmatig
en volksvertegenwoordigend potentieel. Thema: volkshuisvesting.
13. Marcia van der Wens - Gruijters (40 jaar)
Van der Wens wil zich inzetten voor de verbinding tussen bestuur en samenleving, tussen de raad en
mensen, tussen wetenschap en praktijk. Een nieuwkomer in de politiek, maar gemotiveerd en enthousiast,
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een knokker. Van der Wens werkt als intern begeleider en cultuurcoördinator op een basisschool. Ook
heeft ze zitting in de Leraren Advies Raad van de onderwijscoöperatie en studeert ze onderwijskunde. Ze
heeft in het onderwijs haar sporen verdiend op cultureel gebied. Thema: onderwijs en cultuur.
14. Tim van de Ven (23 jaar)
Van de Ven is een jonge kandidaat met potentie om te groeien. Sinds vorig jaar is hij vicevoorzitter van de
Jonge Socialisten in Brabant. Van de Ven is actief in de jongerenwerkgroep van de PvdA ’s-Hertogenbosch
en vindt het jongerenperspectief in de gemeenteraad belangrijk. Hij heeft affiniteit met zorg,
maatschappelijke ondersteuning en milieu. Hij is afgestuurd in de bestuurswetenschappen en studeert nu
sociologie. Daarnaast werkt hij bij de WMO-raad van de gemeente Oss. Thema: zorg.
15. Rob Koolen (55 jaar)
Koolen is een kandidaat met een sterk Bosch profiel. Hij kent de stad en is op de hoogte van de lokale
politiek. Hij is een betrokken en actieve partijgenoot met een beleidsmatig profiel die zich in dialoog met
relevante stakeholders voor ’s-Hertogenbosch wil inzetten. Koolen is werkzaam binnen het sociaaleconomisch domein met betrekking tot de arbeidsmarkt en human capital. Vanuit deze professionele
achtergrond heeft hij kennis van werk, werkgelegenheid en mobiliteit. Thema: werk.
16. Hans Hermans (55 jaar)
Hermans is een integere en constructieve kandidaat die zich betrokken voelt bij het wel en wee van de
stad ’s-Hertogenbosch. Hij is in het verleden actief geweest in de jongerenwerkgroep van de Bossche
PvdA-afdeling en heeft ook kennisgemaakt met het raadswerk. Hermans is werkzaam als orthopedagoog in
het speciaal onderwijs.
17. Wylfries Saebu (58 jaar)
Saebu heeft een grote interesse in politieke besluitvorming en is actief in de Bossche PvdA-afdeling. Zo is
hij sinds maart 2014 gewestelijk afgevaardigde. Zijn werkervaring ligt op het juridisch-bestuurlijke vlak.
Saebu houdt zich op diverse manieren op de hoogte van wat er in de gemeente leeft en heeft een goed
gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen. Sinds 2010 is hij lid van de Bestuursraad Engelen en
Bokhoven.
18. Harm Rijks (58 jaar)
Rijks is werkzaam als docent Algemene Economie en Management & Organisatie in het voortgezet
onderwijs. Eerder had hij leidinggevende functies bij de luchtmacht. Rijks is bekend met het raadswerk. Hij
heeft een praktische instelling en een brede interesse. Hij volgt de PvdA-fractie met een speciale
belangstelling voor financiën en is een vaste waarde bij canvasactiviteiten.
19. Gé Molenveld (58 jaar)
Molenveld is een betrokken partijgenoot met een resultaatgerichte instelling. Hij heeft zich verdiept in het
raadswerk en in de organisatie van de afdeling. Molenveld zou graag willen bijdragen aan een Bossche
samenleving waarin de inwoners centraal staan en een actieve rol kunnen spelen in de eigen
leefomgeving. Hij is werkzaam als trainer en adviseur voor ondernemingsraden.
20. Chris Klaassen (63 jaar)
Klaassen is een actieve partijgenoot met een dienstverlenende instelling. Hij zet zich onder andere via
canvasactiviteiten in voor de partij en staat voor een PvdA-afdeling die open en toegankelijk is voor alle
leden. Klaassen is momenteel werkzaam als rolstoelbuschauffeur. Daarvoor is hij actief geweest op het
gebied van medezeggenschap, opbouwwerk en bewonersbelangen.
21. Rob Bots (60 jaar)
Bots is sinds 2009 PvdA-fractievoorzitter in het algemeen bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Vanuit
de afdeling ’s-Hertogenbosch is hij sinds 2010 gewestelijk afgevaardigde. Van 1990 tot 1994 en van 1996
tot 1999 was hij raadslid in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is hij onder andere afdelingsvoorzitter en
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congresafgevaardigde geweest. Bots is als adviseur werkzaam op het gebied van informatisering vanuit
een bedrijfskundige en maatschappelijk betrokken blik.
22. Anouk Gijsbrechts - Wanmaker (41 jaar)
Gijsbrechts is sinds 2002 medewerker bij het landelijk partijbureau van de PvdA. Vanaf 2013 als teamleider
Ledenorganisatie, daarvoor als adviseur voor afdelingen en gewesten in het hele land bij de opbouw,
onderhoud of bestendiging van hun organisatie. Van 2006 tot 2008 zat Gijsbrechts in het afdelingsbestuur
van de PvdA ’s-Hertogenbosch.
23. René van Tol (63 jaar)
Van Tol is goudsmid en zet zich met hart en ziel in voor de kwaliteit van het ambacht en de ontwikkeling
van vaktalent. Hij is medeoprichter en voorzitter van het Bossche Gilde van Goudsmeden.
24. Joep van Vugt (66 jaar)
Van Vugt is werkzaam als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en remedial teacher. Daarnaast is hij
voorzitter van de Bewonersgroep Nieuw Zuid. Van 1978 tot 1995 was hij bestuurslid van de PvdA-afdeling
’s-Hertogenbosch.
25. Riekie van de Wetering (67 jaar)
Van de Wetering heeft 15 jaar gewerkt als fractieondersteuner van de PvdA Statenfractie Noord-Brabant.
Vanuit de afdeling ’s-Hertogenbosch is ze sinds 1994 gewestelijk afgevaardigde. Sinds haar pensioen is ze
werkzaam als beheerder van het Huis van de Wijk ‘De Rode Rik 2.0’ in Vught.
26. Jacques van der Bijl (79 jaar)
Van der Bijl is sinds 1981 actief lid van de PvdA-afdeling ’s-Hertogenbosch. Van 1985 tot 1994 was hij
raadslid en van 1996 tot 2002 was hij commissielid niet zijnde raadslid. Daarna was hij enkele jaren lid van
het afdelingsbestuur. Vanwege zijn vele verdiensten voor de partij is hij erelid van de PvdA.
27. Nico Kersten (55 jaar)
Kersten is sinds 2010 lid van het afdelingsbestuur van de PvdA ’s-Hertogenbosch en was van 2010 tot 2014
tevens gewestelijk afgevaardigde. Van 1996 tot 2000 was hij politiek actief in Oisterwijk, onder andere als
raadslid en fractievoorzitter, als afdelingsvoorzitter en als congresafgevaardigde. Kersten is werkzaam als
adviseur op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling.
28. Hermie van Ommeren (56 jaar)
Van Ommeren is sinds 2006 raadslid voor de PvdA in ’s-Hertogenbosch. Tot vorig jaar vervulde ze de rol
van fractievoorzitter. Van 1998 tot 2002 was ze penningmeester en van 2002 tot 2005 voorzitter van het
afdelingsbestuur. Ook was ze meerdere jaren congresafgevaardigde. Van Ommeren is werkzaam als
raadsadviseur en griffier bij de gemeente Geldermalsen.
29. Elly de Jonge (64 jaar)
De Jonge is oud-raadslid, oud-fractievoorzitter en oud-lijsttrekker in ’s-Hertogenbosch. In 1998 en van
2000 tot 2006 was zij wethouder in ’s-Hertogenbosch. Daarna vervulde zij wethoudersposities in
Maasdonk (voor de Vooruitstrevende Partij Maasdonk) en in Waalre (voor de PvdA).
30. Joke van der Beek (75 jaar)
Van der Beek is oud-raadslid en oud-fractievoorzitter in ’s-Hertogenbosch. Van 1985 tot 1995 was zij
wethouder en van januari tot september 1996 waarnemend burgemeester van ’s-Hertogenbosch.
31. Bram Stemerdink (78 jaar)
Stemerdink is oud-raadslid in ’s-Hertogenbosch en oud-Statenlid in Noord-Brabant. In de periode van 1970
tot 1994 was hij Tweede Kamerlid, staatssecretaris van Defensie en minister van Defensie. Hij vervulde
tevens partijpolitieke functies.
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