Kandidatenlijst
Om tot deze lijst te komen heeft de kandidatencommissie gebruik gemaakt van diverse
netwerken en sociale media om mensen uit te nodigen om te solliciteren. Geïnteresseerden
hebben een informatieavond kunnen bijwonen en/of de gelegenheid gehad om deel te
nemen aan de fractievergadering. Het doel hierbij was de geïnteresseerde een realistisch
beeld te geven van wat de verschillende rollen inhouden, zoals raadslid of commissielid.
Bovenstaande heeft, via een tal van gesprekken en conform de opdracht van de ALV, geleid
tot een een lijst van kandidaten die over diverse kwaliteiten beschikken en potentieel
gezamenlijk een team kunnen vormen. Zo is er diversiteit in woonplaats, leeftijd en
lidmaatschap, en ook in expertise en affiniteit voor onderwerpen die voor PRO21 belangrijk
zijn.
Alle kandidaten hebben schriftelijk verklaard aan een aantal noodzakelijke eisen te voldoen,
zoals het onderschrijven van de uitgangspunten van PRO21. Ook heeft iedere kandidaat
ingestemd met zijn of haar plek op de lijst.

1. Irene Moes
Nijkerk, 37 jaar
Ervaren raadslid en fractievoorzitter. Uitstekend ingevoerd in de
onderwerpen die in Nijkerk spelen. Kent als geen ander de verhoudingen
binnen de gemeenteraad en geeft uitstekend vorm aan de rol die PRO21
daarbinnen speelt. Sterk op strategie, verbinding en een stimulerende
collega.
2. Mathias van Veen
Nijkerkerveen, 28 jaar
Actief in diverse vrijwilligersfuncties in Nijkerkerveen. Ervaring in
bestuursfuncties, ook als voorzitter. Sterk in verbinden en een doener die
gericht is op concrete resultaten. Breed geïnteresseerd. Vooral
belangstelling voor duurzaamheid, diversiteit en kunst & cultuur.
3. Tom Kortink
Hoevelaken, 29 jaar
Sterk op inhoud en het ontwikkelen van beleid. Ervaring met de uitvoering
van sociaal beleid en de verbetering daarvan. Heeft via aanhaken bij de
fractie en het volgen van opleiding ervaring opgedaan voor het raadswerk.
Ziet vooral uitdagingen in klimaatverandering en de steeds groter
wordende ongelijkheid.
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4. Rinus van Hofweegen
Nijkerkerveen, 22 jaar
Actief in jongerenafdeling van landelijke partij en daarin ervaring opgedaan
in het campagne voeren en in onderwerpen als wonen, werk & inkomen
en onderwijs. Betrokken bij het politieke handwerk in de Eerste Kamer. Is
enthousiast, idealistisch en initiatiefrijk. Stelt het belang voor mensen
voorop.
5. Shemara Ooijevaar
Hoevelaken, 36 jaar
Heeft ruime ervaring met ruimtelijke ontwikkeling, natuur, milieu en
recreatie op gemeentelijk niveau. Wil zich vooral inzetten voor een
duurzamere samenleving, met haalbare doelen voor lange en korte
termijn. Sterk in het verbinden van partijen en belangen. Is doortastend,
duidelijk en realistisch.
6. Adinda van de Beek
Hoevelaken, 36 jaar
Komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Heeft daarin ruime ervaring
door haar werk bij de voedselbank en in verslavingszorg en GGZ. Is
idealistisch, een goede luisteraar en zoekt de verbinding, om zo concrete
verbeteringen te realiseren. Interesse vooral in werk & inkomen, welzijn en
duurzaamheid.
7. Jikke Eikelboom
Nijkerk, 21 jaar

8. Alex Craenen
Hoevelaken, 35 jaar

9. Fatima Laghmouchi
Nijkerk, 45 jaar
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10. Hatice Ozan
Nijkerk, 35 jaar

11. Janneke van Heugten
Nijkerk, 44 jaar

12. René Ruesen
Nijkerk, 60 jaar

13. Enno van der Velde
Nijkerk, 70 jaar

14. Henk Boswijk
Hoevelaken, 58 jaar

15. Lieske Duim
Hoevelaken, 67 jaar

16. Eghard Kouwenhoven
Nijkerk, 73 jaar

17. Bert van der Meijs
Hoevelaken, 68 jaar
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18. Anneke van Mispelaar
Nijkerk, 45 jaar

19. Wim van Veelen
Hoevelaken, 67 jaar

20. Nadya Aboyaakoub-Akkouh
Nijkerk, 44 jaar
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