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Lijstadvies en toelichting LAC D66 Noord  

 
De Lijstadviescommissie van D66 Stadsdeel Noord heeft de geaccepteerde aanmeldingen van de 
kandidaten bestudeerd en gesprekken gevoerd met de kandidaten. De gesprekken hebben 
plaatsgevonden op dinsdag 12 en woensdag 13 oktober. In een vergadering op donderdag 14 oktober is 
de LAC tot een advies gekomen. 
 
Het advies voor de volgorde van de kieslijst voor de Stadsdeelcommissieverkiezingen 2022 voor stadsdeel 
Amsterdam Noord luidt: 

1. Roderik Koenders 
2. Silke Tijkotte 
3. Dion Glastra 
4. Steven van Halewijn 

En voor niet-verkiesbare plaatsen op de lijst: 
 

5. Harold IJskes 
6. Tjerk de Jong 

 
De LAC was onder de indruk van alle kandidaten en acht alle kandidaten geschikt voor een rol in de 
Stadsdeelcommissie. Ze beschikken allen over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om de rol aan 
te kunnen en zijn allen ruim voldoende gemotiveerd de rol op zich te nemen. Het was mede daarom geen 
gemakkelijke opgave voor de LAC om een lijstvolgorde te bepalen. In haar overwegingen heeft de LAC 
verschillende invalshoeken meegenomen, waaronder ervaring, motivatie, (politieke) 
vaardigheden, affiniteit met de uitgangspunten van D66 en inzicht in de uitdagingen binnen stadsdeel 
Noord. Ook diversiteit in de brede zin, dus ook wat betreft kennisgebieden en persoonlijke 
eigenschappen, zijn meegewogen zodat een toekomstige fractie complementaire kwaliteiten bevat. De 
LAC zal haar overwegingen en motivatie met betrekking tot haar advies vastleggen in een verslag. 
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Steven van Halewijn 
Geboortedatum: 01-01-1985 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Business Development manager Pharmaceutical logistics  
[Air France KLM Cargo] 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Andere maatschappelijke functies:  
Bestuurslid Stichting de Nederlandse Portretprijs (2018) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? Nee  
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 
Kansengelijkheid, Armoedebestrijding, Openbare ruimte, Natuur en milieu, Kunst en cultuur, Sport en 
volksgezondheid. 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
Ik woon bijna 3 jaar in Noord met mijn vriendin en twee dochters. Het vaderschap heeft mij gesterkt in de 
overtuiging dat ik graag wat terug wil geven aan de stad waar ik zoveel heb mogen leren. En in het 
bijzonder aan de de omgeving waar mijn kinderen opgroeien. Zelf ben ik opgegroeid in een gemengde 
wijk in Utrecht in een eenoudergezin met vier kinderen. Hier heb ik ervaren welke sociale ongelijkheid er 
in Nederland bestaat en gezien dat de afstand tot lokaal bestuur leidt tot frustratie en onbegrip. 
 
Die heterogeniteit in mijn geboortewijk herken ik in de bewoners van Noord, ik wil graag een stem geven 
aan de verschillende invalshoeken en mensen dichter bij elkaar brengen door te luisteren en toelichten.  
 
In het afgelopen jaar heb ik meegedaan aan de D66 masterclass in Amsterdam, hierin heb ik kennis 
gemaakt met verschillende bestuurlijke organen. De stadsdeelcommissie spreekt mij het meeste aan 
omdat het juist direct raakt aan wat ik zie en hoor wanneer ik ga sporten, de kinderen van de creche haal 
of bij de bakker sta. In de aanloop naar de tweede kamerverkiezingen kwam ik in contact met een zittend 
bestuurslid van de stadsdeelcommissie. Zij heeft mijn enthousiasme verder versterkt door mij mee te 
nemen op een wandeling door onze buurt en achtergrond te geven bij verschillende dossiers. Hierdoor 
heb ik  een beter beeld gekregen van de ontwikkelingen die in Noord op stapel staan en het effect 
daarvan op de huidige en toekomstige bewoners. Voor hen wil ik graag als bruggenbouwer fungeren als 
stadsdeelcommissie-lid.  
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Dion Glastra 
Geboortedatum: 7-10-1993 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Adviseur Duurzame ruimtelijke ontwikkeling (Royal HaskoningDHV) 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Andere maatschappelijke functies: - 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur voor een of meer beleidsonderdelen 
Ruimtelijke ordening, woningmarkt, groen, mobiliteit, duurzaamheid 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
In februari 2021 ben ik, middenin de corona-lockdown, van Groningen naar Amsterdam-Noord verhuisd. 
Als kersverse inwoner van Amsterdam-Noord merk ik dat we in een stadsdeel in beweging wonen.  Noord 
groeit en bloeit, van het Hamerkwartier tot de NDSM-werf. Nieuwe creatieve horeca, culturele 
instellingen en ondernemers maken van Noord een unieke en bruisende plek om te wonen en te leven 
 
Dat is prachtig, maar daarbij moeten we wel oog houden voor de ruimtelijke kwaliteit en de inclusiviteit 
van ons stadsdeel. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de woningmarkt zich hier niet zo ontwikkelt als in 
andere stadsdelen; alle inkomensgroepen en alle typen huishoudens moeten zich thuis kunnen voelen in 
Noord. Ook moeten we zorgen dat we het groenste stadsdeel van Amsterdam blijven. Bovendien moeten 
we aandacht houden voor goede verbindingen met de rest van Amsterdam. Nog te vaak heb ik het gevoel 
dat Noord er niet helemaal bij hoort. 
 
Al bijna 10 jaar ben ik lid van D66 en meermaals heb ik overwogen ook iets met dit lidmaatschap te gaan 
doen. Nu ik mijn weg gevonden heb in mijn werk en ik een nieuw thuis heb gevonden in ons mooie 
stadsdeel, vind ik de tijd daar wel rijp voor. Door mijn affiniteit met de fysieke leefomgeving, brede 
maatschappelijke interesse en enthousiasme voor het D66-geluid denk ik een waardevolle bijdrage aan de 
Stadsdeelcommissie te kunnen leveren. 
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Roderik Koenders 
Geboortedatum: 13-4-1983 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Senior Manager bij Booking.com, Lid Stadsdeelcommissie 
Amsterdam Noord 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Lid Stadsdeelcommissie Amsterdam Noord (2021-heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: - 
 
Andere maatschappelijke functies: . 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, namelijk: Ja, Stadsdeelcommissie 
 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Ecologie / Klimaat Sociale / kansengelijkheid Onderwijs 
 
Toelichting kandidaatstelling  
Amsterdam Noord is een stadsdeel dat aan het veranderen is, we gaan heel veel nieuwe huizen bouwen 
en daarbij komen ook veel veranderingen in de onderliggende wegen en faciliteiten. Ik vind het belangrijk 
dat we daarbij bepaalde dingen niet uit het oog verliezen. 
Allereerst, moeten we ervoor zorgen dat iedereen een solide basis onder hun voeten hebben. Het kan 
niet zijn dat de kansen van de een ten koste gaan van de zekerheden van een ander. Dat betekent ook dat 
ik als kandidaat constant de verbinding wil zoeken met niet alleen mensen die mogelijk voor D66 
stemmen, maar met iedere Noorderling. 
Ten tweede zien we een enorme opgave om met zijn allen klimaatverandering en de effecten daarvan te 
stoppen en/of te mitigeren. Uiteindelijk moet deze opgave lokaal worden uitgevoerd. Dit betekent - weer 
- verbinding zoeken met iedereen in het stadsdeel. Alleen dan kunnen we moeilijke besluiten (zoals het 
wel of niet lokaal opwekken van energie) goed ten uitvoer brengen. 
Als laatste zie ik Noord ook als een stadsdeel waarin de jeugd de toekomst heeft. Net als dat ik mijn 
dochters hier een prachtige toekomst toe wens, wil ik dat alle kinderen van Noord hun plannen en 
dromen waar kunnen maken. Dit betekent dat we met zijn allen investeringen moeten maken in de 
hoeveelheid en kwaliteit van lokale zorg en scholen. 
In mijn rol als lid van de stadsdeelcommissie Noord zal ik mij voor deze prioriteiten in blijven zetten en de 
stem van alle Noorderlingen in de stadsdeelcommissie naar boven te laten komen. 
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Silke Tijkotte 
Geboortedatum: 8-10-1987 
Woonplaats: Amsterdam 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Onderwijsontwikkelaar mbo, Docent economie, Start-up coach 
voor groene initiatieven 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66:  
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66:  
 
Andere maatschappelijke functies: 
Young on boardmember – Amsterdam Economic Board (2015-2018), Oprichter Let it Grow (start-up 
programma om de stad groener en gezonder te maken) (2015-2019), Lid raad van advies – play to work 
(verbinding mbo talent aan bedrijven obv soft skills) (2018-heden), Lid moederraad Amsterdam (ter 
optimalisatie van de geboortezorg in Amsterdam) (2019-heden), Vrijwilliger Slowflowers (voor een 
gezonde bloemenketen) (2020-heden), Mentor bij Horti Heroes (begeleiding van intrapreneurship binnen 
de bloemen en planten industrie) (2021-heden) 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan?  Nee 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Nee 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? Nee 
 
Voorkeur beleidsonderdelen 
Groen  openbare ruimte, Werk  inkomen (ambachtseconomie en vakmanschap), Onderwijs 
 
Toelichting kandidaatstelling 
Beste lezer, medelid, 
Graag stel ik mij kandidaat voor de kandidatenlijst van de bestuurscommissie van D66 Amsterdam-Noord. 
Van jongs af aan zeg ik dat ik de politiek in wil. Vol bewondering volg ik de mensen die zich met hun hart 
inzetten voor een mooiere en betere samenleving. Nooit genoegen nemen met de huidige situatie en 
altijd kijken wat beter kan. Dit is ook hoe ik zelf in het leven sta. Dit moment voelt als het juiste moment 
om mij kandidaat te stellen. Wie ben ik? Een geboren en getogen Tukker die altijd wist in deze grote stad 
te ‘eindigen’. Ik woon 14 jaar in Amsterdam waarvan nu 2 jaar in Noord. Ik geniet volop van het leven in 
de stad, maar ook van de natuur en het openbaar groen in dit stadsdeel. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
hand in hand kan gaan. De stad en het groen hebben elkaar nodig. Ik zie dan ook de kansen (en 
uitdagingen) in ons stadsdeel en wil me daar actief voor inzetten! Het groen moet behouden blijven, en 
openbare ruimtes kunnen een stuk groener gemaakt worden. Met mijn netwerk in deze branche, kan ik 
hieraan bijdragen en de juiste verbindingen leggen. Verder zijn er in Noord volop kansen voor nieuw 
ondernemerschap. Door de groei van het stadsdeel en de hang van de bewoners naar authenticiteit, komt 
er steeds meer behoefte aan echte producten vanuit ambacht. Jong talent wijzen op deze kansen, is iets 
wat ik in mijn dagelijkse leven doe en waarbij ik ze begeleid in hun stappen als ondernemer. Tot slot zie ik 
de grootste uitdaging om voor alle Noordelingen goed en betaalbaar onderwijs (incl. peuteropvang) te 
kunnen blijven organiseren. Ik zet graag mijn kennis, achtergrond, netwerk en mijn passie op deze 
thema’s in, om hiermee aan de slag te gaan!  
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Kandidaten niet-verkiesbare plek  
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Harold IJskes 
Geboortedatum: 21-9-1970 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
ZZP - omgevingsmanager diverse opdrachtgevers 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
bestuurslid (2020-heden) 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Voorzitter D66 Hoorn, Bestuurslid algemeen D66 Hoorn, campaigner D66 Hoorn, enz. 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Waterfront Hoorn, Stichting 40-45 Hoorn, St. Creatieve Broedplaatsen Hoorn 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Nee 
 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 
Nee 
 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? 
Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling van maximaal 300 woorden: 
- 
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Tjerk de Jong 
Geboortedatum: 19-9-1972 
Woonplaats: AMSTERDAM 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Team Lead Member Compliance, Euronext NV 
 
Huidige functie(s) binnen of namens D66: 
Voorzitter afd  amsterdam noord 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
- 
 
Andere maatschappelijke functies: 
- 
 
Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Nee 
 
Heb je voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? 
Nee 
 
Sta je momenteel op de kandidatenlijst voor een vertegenwoordigend orgaan? 
Nee 
 
Toelichting kandidaatstelling: 
Hoewel ik ook graag een keer actief zou willen zijn in een vertegenwoordigende rol, is mijn motivatie voor 
deze aanmelding vooral om voldoende reserves op de lijst te hebben voor het geval een van de hopelijk 
gekozen vertegenwoordigers in de komende 4 jaar niet zijn termijn kan of wil vol maken. Tot dat moment 
verkies ik een rol in het lokale bestuur. 
 
 
 
 
 


