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Advieslijst gemeenteraadsverkiezingen 2018 
(opgemaakt door LAC D66 Rijswijk op 10 oktober 2017) 
 
Leden van D66 konden zich tot en met 15 september 2017 kandidaat stellen 
voor een plaats op de D66 lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk 
van 21 maart 2018. Op 2 en 6 oktober 2017 heeft lijstadviescommissie (LAC) van 
de afdeling gesproken met de verkiesbare kandidaten. Op basis van deze 
gesprekken en het door de afdelingsvergadering vastgestelde functieprofiel heeft 
de LAC een lijstadvies opgesteld. Dit advies staat hieronder vermeld. 
 

Lijstadviescommissie 
De lijstadviescommissie is door de afdelingsvergadering van D66 Rijswijk 
ingesteld en bestaat uit de afdelingsvoorzitter Oscar Reiche, de eerder verkozen 
lijsttrekker Constantijn Dolmans, en een derde door hen aangewezen lid 
Marjolein de Jong (oud-wethouder en voormalig gemeenteraadslid voor D66 in 
Den Haag).  
 
De lijstadviescommissie heeft met de kandidaten m.u.v. de lijstduwers en de heer 
Harry Kuiper (wegens persoonlijke omstandigheden) individuele gesprekken 
gevoerd. 
 
De lijstadviescommissie is ronduit blij met de motivatie en capaciteiten van de 
kandidaten die eventueel bereid zijn om raadslid te worden in Rijswijk, en de 
steun die de acht lijstduwers willen geven. 
 
In overeenstemming met het eerdere besluit van de afdelingsvergadering van 
D66 Rijswijk zijn de kandidaten in vier groepen ingedeeld: 
Kandidaten die worden aanbevolen voor een kleinere fractie; 
Kandidaten die worden aanbevolen voor een grotere fractie dan wel kandidaten 
die zelf hebben aangegeven als lijstopvolger te willen optreden (en daarom niet 
in de eerste groep zijn geplaatst); 
Kandidaten die hun potentieel nog verder kunnen ontwikkelen (geen 
kandidaten); 
Kandidaten die als lijstduwer willen optreden. 
 

Motivering 
Bij alle kandidaten die in de eerste groep zijn geplaatst is er een duidelijke 
persoonlijke motivatie om raadslid te willen worden voor D66.  
De kandidaten in zowel de eerste als de tweede groep waarmee is gesproken 
hebben kennis van de kwesties die in de Rijswijkse politiek spelen, zijn in staat 
zaken in een breder kader te zetten, hebben het vermogen problemen te 
analyseren en zich op basis daarvan een mening te vormen.  
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Vervolgprocedure 
De kandidaten uit de eerste drie groepen nemen deel aan de interne 
verkiezingen. De e-voting daarvoor start op 20 oktober. Op 19 oktober a.s. 
organiseert het afdelingsbestuur een avond waar deze kandidaten zich kunnen 
voorstellen. De kandidaten uit de eerste drie groepen worden in volgorde 
geplaatst van de uitslag van de interne verkiezingen (e-voting) in de betreffende 
groepen. 
 
De vierde groep neemt niet deel aan de interne verkiezingen. Het bestuur 
bepaalt de uiteindelijke onderlinge volgorde van de lijstduwers. 
 

Lijstadvies 
De lijstadviescommissie heeft het volgende advies aan de leden D66 afdeling 
Rijswijk vastgesteld (namen binnen de groepen op alfabetische volgorde vanaf 
letter V, de volgorde binnen de groepen geeft geen voorkeur aan) 
 
Groep 1 – kandidaten aanbevolen voor kleinere fractie 

• Rens Veerman  
• Elze Woudstra  
• Boris Gooskens 
• William Jansen   
• Martine Koopman 

 
Groep 2 – kandidaten aanbevolen voor grotere fractie c.q. bereid tot 
lijstopvolging 

• Henri Verbrugh  
• Gijs Verheij  
• Pieter Idenburg  
• Marnix Koopmans 
• Harry Kuiper 
• Marthe Stallenberg 

 
Groep 3 – kandidaten die hun potentieel nog verder kunnen ontwikkelen 

• In deze groep zijn geen kandidaten geplaatst 
 
Groep 4 – lijstduwers 

Relinde de Beer, Patrick Dersjant, Nicole Dierdorp, Ewout Dönszelman, Frans 
van Kasteren, Auke de Leeuw, Gé Linssen, Manon van Middelkoop 
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Kandidatenoverzicht 
 
Hieronder vindt u het overzicht van alle kandidaten. De kandidaten worden in dit 
overzicht weergegeven in alfabetische volgorde, beginnend bij de letter V. Deze 
volgorde geeft verder geen enkele voorkeur weer. 
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Rens Veerman 
 

Naam Rens Veerman 
Woonplaats Rijswijk 
Geboortedatum 11 – 07 – 1966  
Beroep of maatschappelijke functie: 
Project- en beleidsmedewerker Sport 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
10 – 2017 Lid afdeling Rijswijk 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
1992 - ?  Kandidaat lijst 
1986 – 1992 Secretaris afdeling West Alblasserwaard 
1984 – 2000 Fractievolger Gemeente Papendrecht 
2004 – 2013 Fractievolger Gemeente Haarlem 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
Voor 2000 Voorzitter Speel-o-theek en Jongerencafe 
Na 2000 Lid stichtingbestuur zwembad Haarlem en Amsterdam 
V, N 2000 Bestuurslid jongerencentrum, Atletiekvereniging 
Voor 2000 Lid dagelijks bestuur Jeugdraad en Sportraad 
2005 – heden Accountmanager Nederlandse Triathlon Bond 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Ik wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving en zou graag de belangen van de bewoners 
van Rijswijk vertegenwoordigen vanuit een sociaal en liberaal standpunt. Het  actief betrekken 
van burgers bij de democratie is een van mijn drijfveren. 
 
Van jongs af aan ben ik betrokken geweest bij het meedenken en beleid ontwikkelen binnen of 
voor overheidsinstellingen. Daarbij zijn sport, onderwijs, jeugd, welzijn en gezondheidzorg de 
belangrijkste gebieden geweest van mijn werkzaamheden, bezoldigd en onbezoldigd. Verder ben 
ik goed op de hoogte van de deelgebieden: recreatie, cultuur, duurzaamheid, mobiliteit, 
economie, werk en inkomen. 
 
Een plek in de raad zou mij de kans geven om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de 
gemeente.  
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Henri Verbrugh 
 

Naam Henri Verbrugh 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 15 – 11 – 1947  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Emeritus hoogleraar Microbiologie & infectieziekte, Erasmus MC 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
Feb 2017 Lid bestuur D66 Rijswijk 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
2006 Lid bestuur D66 Rijswijk 
2012 Voorzitter bestuur D66 Rijswijk 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
2006 – 2015 Lid Gezondheidsraad 

2008 – 2014 Lid Hoofdbestuur Orde Medische Specialisten 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Ik wil op een niet-verkiesbare plaats staan omdat ik waarschijnlijk de komende jaren veelal in 
Indonesië zal zijn. Eerst in de komende oktober weet ik zeker of ik werkelijk in Indonesië ga 
werken.  
Mocht Indonesië niet doorgaan dan blijf ik in Rijswijk en zal ik graag bij blijven dragen aan D66 
Rijswijk, als gewoon lid of zelfs als Raadslid namens D66. 
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Gijs Verheij 
 

Naam Gijs Verheij 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 13 – 12 – 1947  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Geen (oud-rijksambtenaar Ministerie van Justitie) 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
 geen 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
Meermalen Lid afdelingsbestuur en (lokale) programmacommissie 
1995 – 1998 Raadslid 
2002 – 2014 Raadslid 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
  

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Ik opteer voor een eerstereserveplaats. Na vijftien jaar trouwe dienst als raadslid en een time-
out van één raadsperiode wil ik er graag weer bij zijn als we nog iemand nodig hebben. 
 
Mijn prioriteiten voor het bestuur van onze gemeente zijn onveranderd, en ze zijn nog steeds 
actueel: geregeld overleg met (organisaties van) wijkbewoners over wat er in de wijk leeft en 
wat de gemeente van plan is; het in alle stadia van beleidsvoorbereiding daarbij betrekken van 
belanghebbenden en raadsleden (wat in zekere mate al wel gebeurt); van het 
volkstuinencomplex De Schoffel redden wat er te redden valt, gezien de intrinsieke waarde 
daarvan en overeenkomstig het adagium: wat groen is moet groen blijven. 
 
Het nieuwe college - met onze deelname - in de afgelopen periode is een verademing geweest! 
Dat moeten we in grote lijnen zien voort te zetten. 
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Elze Woudstra 
 

Naam Elze Woudstra 
Woonplaats Den Haag (Rijswijk per 2018) 

Geboortedatum 22 – 09 – 1977  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Rijksambtenaar, adviseur / programmamanager bij MinBZK 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
Juli 2016 Wijkhoofd Centrum Den Haag 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 geen 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
2008 - heden Junior Chamber International; Lokale vice-voorzitter, commissie 

landelijk bestuur, commissielid internationale commissies mbt 
contact met Verenigde Naties / Sustainable Development Goals 
en groei en ontwikkeling van JCI, diverse projecten en 
commissies (zie Linkedin profiel) 

2007 – 2008 Hockeycoach C – junioren 
2008 – 2009 Vrijwilliger bij Yello in Belgie – voorlezen / spellen voor en met 

ernstig zieke kinderen in het ziekenhuis 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Voor mij is de toekomst er een waarin mensen elkaar meer vrijheid geven. Mijn droom is vrede. 
Die droom klinkt groot, in mijn ogen is hij ook klein en praktisch: betrokkenheid, actief bijdragen 
en kansen voor elkaar creëren. Ik wil laten zien dat vrede geen abstract begrip is, het verlangt 
een actieve bijdrage van een ieder. Dit inclusief het besef dat er grenzen zijn en dat de vrijheid 
van de een ander kan schaden. 
 
Mijn drijfveer is om het beste uit mensen te halen, nieuwe kansen te zien en gezamenlijk 
invulling te geven. Dat daarvoor keuzes moeten worden gemaakt en niet iedereen zijn zin krijgt. 
Dit is geen gemakkelijke weg. Ook niet voor mezelf: het vraag om een uitdaging. Vandaar dat ik 
nu deze brief schrijf om mezelf te kandideren. 
 
In mijn werk ben ik in diverse rollen betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. ik verwonder 
me dagelijks over hoe mensen tegenover elkaar kunnen staan. In het politieke debat wordt er 
hard en persoonlijk naar elkaar uitgehaald. Waarom dit gebeurd en in wiens belang is voor velen 
niet zichtbaar. Er is een grote(re) behoefte aan inzicht, meebepalen en meedoen bij de 
maatschappij. 
Ik wil met mijn energie, enthousiasme en doorzettingsvermogen de mensen in Rijkswijk in hun 
kracht zetten. Zodat zij kansen krijgen, mee kunnen doen en eigen kracht kunnen vinden. Door 
het luisteren naar de wensen van de omgeving, het zoeken naar mogelijkheden, oog voor het 
grotere maatschappelijke belangen en tonen van lef om op te treden en beslissingen te nemen. 
Veel mensen hebben moeite om technologische en maatschappelijke ontwikkelingen bij te 
benen, terwijl ze ook niet meer zonder kunnen. Juist dan is de verbinding zoeken en het 
veranderen van je eigen perspectief belangrijk. 
 
Ik zet mij in om te zorgen dat Rijswijk de toekomst gezamenlijk en met vertrouwen tegemoet 
gaat. 
#Ruimtevoorelkaar #Krachtvansamen 
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Boris Gooskens 
 

Naam Boris Gooskens 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 21 – 03 – 1985  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Organisatieadviseur in de publieke sector (bij Rijnconsult) 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
 geen 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 geen 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
1 apr 2017 - nu Bestuurslid van Stichting Bron van Leven (vermogensfonds voor 

goede doelen) 
2011 – 2014 Bestuurslid van de Rijswijksche Hockey Club 
2007 – 2008 Student-lid Management Team Faculteit TBM, TU Delft 
2006 – 2007 Lid Centrale Studentenraad TU Delft 
2003 – 2009 Diverse commissies bij studentenvereniging Virgiel en 

studievereniging Curius 
2000 – 2011 Hockey trainer/coach van diverse top- en recreatieteams in de 

jeugd en senioren bij de Rijswijksche Hockey Club 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Vanaf mijn geboorte in 1985 totdat ik ging studeren in 2003 heb ik in de Ministerbuurt gewoond, 
mijn ouders wonen daar nog steeds. Sinds 2015 woon ik met mijn vrouw met veel plezier op het 
Ruysdaelplein. Mede doordat ik sinds 1992 actief lid ben van de Rijswijksche Hockey Club heeft 
een belangrijk deel van mijn sociale leven zich altijd in Rijswijk afgespeeld, ook toen ik in Delft en 
Den Haag woonde. Ik ken Rijswijk daardoor ontzettend goed. En ik draag de gemeente een warm 
hart toe. Doordat ik zowel in ‘oud-Rijswijk’ als ‘nieuw-Rijswijk’ heb gewoond zie ik echter ook 
verschillen. Verschillen in betrokkenheid bij de buurt, onderlinge verbondenheid en veiligheid. Ik 
heb wijken zien veranderen, de neergang van de Bogaard en de opkomst van het 
Strandwalfestival meegemaakt en ervaren hoe Rijswijk is ‘ingebouwd’ door de 
nieuwbouwprojecten in de omgeving.   
  
Sinds 2010 ben ik lid van D66. Ik ondersteun de sociaal-liberale principes van de partij. En ik ben 
onder de indruk wat de fractie de laatste jaren heeft kunnen betekenen voor de bestuurlijke en 
financiële stabiliteit van de gemeente. Ik ben bereid daar mijn steentje aan bij te dragen.   
  
In mijn werk heb ik veelvuldig contact met ambtenaren en bestuurders van gemeenten. Ik ken de 
uitdagingen waar gemeenten zich mee geconfronteerd zien: decentralisaties in het Sociale 
Domein, Omgevingswet, energietransitie, digitalisering, participatiesamenleving en de 
toenemende kracht van regio’s. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en vragen veel 
aanpassingsvermogen van gemeentebesturen, raden en ambtenaren.   
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Pieter Idenburg 
 

Naam Pieter Idenburg 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 29 – 07 – 1964  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Ambtenaar Rijksoverheid 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
 Voorzitter Programmacommissie 

Rijswijk 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 Kandidatenlijst 2014 (plaats 13) 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 Vrijwilliger Prinsjesfestival Den Haag 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Ik voel met thuis bij D66 als een partij die uitgaat van de mens als individu, van de eigen kracht, 
maar ook oog heeft voor zwakkeren. D66 is een optimistische partij die gelooft in vooruitgang, 
die kiest voor de juiste balans en altijd luistert naar argumenten en dat past heel goed bij mij. 
Mijn hart ligt bij de publieke zaak en daar zet ik in mijn werk bij de rijksoverheid dagelijks voor 
in. Dat doe ik ook heel graag voor Rijswijk, een fijne gemeente waar ik met Hanna en onze twee 
zonen met veel plezier wonen. 
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William Jansen 
 

Naam William Jansen 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 05 – 06 – 1974  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Docent Ne, burgerschap mbo Rijnland Leiden + 
studieloopbaanbegeleider 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
  

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 n.v.t. 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
1995 – heden Verzorgt optredens als zanger in binnen- en buitenland 
1997 – 2004 WOZ-taxateur, accountmanager gem. belastingen 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Het is mijn eerste functie namens D66 en ook mijn eerste binnen de politiek. Het lijkt mij zeer 
interessant om maatschappelijk iets te kunnen betekenen voor Rijswijk en D66. 
 
Als raadslid wens ik dat D66 de komende vier jaar er voor alle wijken is.  Dat we een hele goede 
samenwerking met de burgers realiseren  op alle beleidsterreinen en doelen daadwerkelijk 
bereiken.  Dat we Rijswijk voor inwoners en naar buiten toe promoten als stad met een 
belangrijke en rijke historie en tevens als stad die voorop loopt in vernieuwingen. Dat verdient 
deze stad! 
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Martine Koopman 
 

Naam Martine Koopman 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 28 – 03 – 1967  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Raadslid en directeur/eigenaar Smart Resultancy 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
27 mrt 2014 – nu Raadslid Rijswijk 
 Lid van diverse thema afdelingen: 

Internationale samenleving, Zorg en 
Welzijn, Digitaal 66, Sociale Innovatie 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
Mrt 2010 – juli 2012 Deelraadsfractie Rotterdam Feijenoord  

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
Dec 2016 – nu Ambassadeur Happy Fit 
Jan 2013 – nu Vrijwilliger Ouderenzorg SWR (administratieve ondersteuning) 
2008 – 2011 Penningmeester Club van 100 (reunisten studentenvereniging 

SSR-R) 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Afgelopen 3 ½ jaar heb ik me ingezet om van de transitie in het Sociaal Domein een succes te 
maken. Als voorzitter van de werkgroep Sociaal Domein in de gemeenteraad zou ik hier nog 4 
jaar mee door willen gaan om na de transitie ook de transformatie vorm te geven, zodat 
inwoners van Rijswijk die zorg nodig hebben dit ook krijgen op een manier die simpel en 
toegankelijk. Tegelijkertijd goede aandacht voor preventie, zodat een nog grotere groep 
Rijswijkers zelfredzaam wordt zonder dat er mensen tussen wal en schip vallen. Ik wil daarnaast 
inzetten om samen met de gehele fractie ervoor te zorgen dat we in de komende jaren als D66 
Rijswijk verder kunnen groeien. 

 
  



Kandidatenoverzicht D66 Rijswijk Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

14   
 

Marnix Koopmans 
 

Naam Marnix Koopmans 
Woonplaats Rijswijk 
Geboortedatum 09 – 02 – 1973  
Beroep of maatschappelijke functie: 
Beleidsecretaris VNO-NCW 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
2014 Kascontrolecommissie D66 Rijswijk 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
  

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
2012 – 2017 Jeugdhockeycoach bij de Rijswijksche Hockey Club 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Graag lever ik een bijdrage als lijstduwer. 
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Harry Kuiper 
 

Naam Harry Kuiper 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 06 – 09 – 1939 

Beroep of maatschappelijke functie: 
Journalist met pensioen (schrijver) 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
 geen 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 Tijdens eerder lidmaatschap deel uitgemaakt van werkgroep 

verkeer en infra 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 geen 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Beschikbaar voor (belangstelling) de thema’s  

- Vrijheid van meningsuiting en publicatie 
- Verkeer, waterhuishouding en energie 
- Ouderenbelangen. 
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Marthe Stallenberg 
 

Naam Marthe Stallenberg 
Woonplaats Rijswijk 

Geboortedatum 01 – 06 – 1977  

Beroep of maatschappelijke functie: 
Beleids-/strategieadviseur monumenten en erfgoed 

 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> Functie 
2013 - nu Raadslid 

 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
 Lid bestuur afdeling Rijswijk 

 
Andere maatschappelijke functies: 
Vanaf <datum> tot <datum> Functie 
Diverse Zie LinkedIn profiel 

    
Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 
Na contact met Constantijn Dolmans ga ik graag het gesprek aan over de wensen en 
verwachtingen over en weer en of ik evt. wat voor de partij als kandidaat kan betekenen. 
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