Kandidatenlijst
Gemeente Amsterdam
1. Johnas van Lammeren
Johnas van Lammeren (1973) groeide op in Brabant waar hij van
dichtbij meemaakte hoe er met de dieren in de bio-industrie
wordt omgegaan. Onacceptabel, en hij bes loot daarom op jonge
leeftijd vegetariër te worden. Voor zijn studie bedrijfskunde
verruilde Johnas het Brabantse platteland voor Amsterdam, waar
hij is blijven wonen en werken.
Momenteel is hij werkzaam als marketing manager bij een grote
uitgever en geeft hij lezingen en workshops op het gebied van
online marketing.
Met name zijn ervaringen uit het verleden, maar ook
gebeurtenissen zoals de uitbraak van de gekkekoeienziekte heeft
hem overtuigd dat de verhouding tussen de leef- en eetgewoonte
van mensen en dierenwelzijn uit balans is. Het was voor hem dan
ook een logische stap kort na de oprichting lid te worden van de
Partij voor de Dieren.

2. Barbara van Genne
Barbara van Genne (1985) is al enkele jaren actief voor de Partij
voor de Dieren. Ze begon hiermee in 2006 met het opstarten
van de werkgroep Groningen. Daarna k wam ze terecht in het
bestuur van PI NK!, de politieke jongerenorganisatie van de
Partij voor de Dieren. Nadat ze haar studie Mariene Biologie aan
de universiteit van Groningen afgerond had, is ze naar
Amsterdam verhuisd. Daar werkt ze nu voor Stichting Vier
Voeters, een internationale dierenbeschermingsorganisatie. Bij
PINK! is ze sinds maart 2009 voorzitter. Binnen de gemeente
Amsterdam wil Barbara zich ervoor inzetten dat de
langetermijnbelangen van mens, dier en milieu zwaarder gaan
wegen dan kortetermijnbelangen.

3. Wim Leeuwenburgh
4. Jasper Beckeringh
5. Helma van de Vondevoort
6. Jo Swabe
7. Karen Soeters
8. Lieke Keller
9. Lammert van Raan
10. Irene Visser
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Kandidatenlijst
Gemeente Apeldoorn
1. Harry Voss
Harry Voss (1951) werkt bij de Partij voor de Dieren als
actiecoördinator en werkgroepenadviseur. Voor zijn overstap
naar de partij was hij werkzaam bij Wakker Dier en de SP. Bij
de SP was Harry coördinator van het landelijke Milieu A larm
Team. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van de
Faunabescherming, in welke functie hij actief was bij acties
tegen de drijfjacht op het Kroondomein. Deze jachtvorm is
mede door zijn inzet verboden. Hij is tevens initiator van de
website jachthutten.nl. In A peldoorn en omgeving is hij al
meer dan 30 jaar actief met onder andere het organiseren van
de jaarlijkse Groene Dag en het organiseren van beschermende
maatregelen voor amfibieën. Tevens was hij actief bij het WNF
en de jongerenorganisatie de Rangers. Ook is hij 8 jaar
werkzaam geweest bij Omroep Gelderland met een wekelijkse
radio column "Groenvoer".
Door Harry's landelijke acties tegen de chloortrein rijden er
geen chloortreinen meer door Apeldoorn.

2.Maaike Moulijn
Maaike Moulijn (1977) is erg betrokken bij mensen, dieren en
natuur. Zij vindt de bio-industrie een van de ergste misstanden
in onze samenleving, zowel vanwege het dierenwelzijn als
vanwege het milieu. Daarom is ze overtuigd vegetariër en eet
ze zoveel mogelijk biologisch. Duurzaamheid, mededogen,
eigen verantwoordelijkheid en individuele vrijheid zijn voor
haar belangrijke waarden.
Maaike groeide op een biologische geitenhouderij in Drenthe op
en woonde tijdens haar studie op “kot” bij een melkveehouder
in Twente. Ze is daardoor bekend met boerenbedrijven. Ze
studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en werkte
daar na haar studie enkele jaren als onderzoeker en docent.
Momenteel werkt ze als onderzoeker en adviseur bij het
Centrum van Maatschappelijke Ontwikkeling in Overijssel. In
deze rol adviseert zij gemeenten en de provincie onder andere
over het vrijwilligers-, mantelzorg- en seniorenbeleid,
huishoudelijke verzorging, individuele verstrekkingen vanuit de
WMO en burgerparticipatie. Maaike is penningmeester van de werkgroep Gelderland van de Partij
voor de Dieren.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Marjolein Meurs
Jean Claude Lapierre Armande
Marc Bontenbal
Niels Peters
Marian Bontenbal
Luuk van der Veer
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Kandidatenlijst
Gemeente Buren
1. Joop de Jonge
Joop de Jonge (1960) is voorzitter Dierenbescherming afdeling
Rivierenland en eigenaar van een motorcamping en Bed &
Breakfast. In een plattelandsgemeente als Buren zijn dieren,
natuur en (leef)milieu bij de huidige politieke partijen
nauwelijks van belang. Joop vindt het de hoogste tijd dat de
Partij voor de Dieren in de gemeenteraad komt om de
speerpunten van de partij hoog op de agenda te zetten. Net als
in de landelijke politiek kan de partij door haar aanwezigheid
in de raad andere partijen laten nadenken over bela ngrijke
zaken met betrekking tot natuur, milieu en dierenwelzijn. Zo
wil Joop van gemeente Buren een jachtvrije gemeente maken,
zich verzetten tegen megastallen, schuilstallen voor
weidedieren mogelijk maken en ondersteuning bieden aan
dierenopvangcentra. Kortom, werk genoeg voor de Partij voor
de Dieren in de gemeenteraad van Buren.

2. Diana van Kruistum
Diana van Kruistum (1965) werkt sinds 1996 als asielbeheerder
bij Stichting Dierenasiel Tiel. A l vanaf de jaren ‘80 is ze actief
op het gebied van dierenbescherming, zowel op het praktische
vlak als bestuurlijk. Ze is 15 jaar bestuurslid geweest bij de
Dierenbescherming afdeling Veenendaal.
Diana is sinds 1980 vegetariër en bezig met natuurvoeding.
Gemeente Buren is volgens Diana een mooie landelijke
gemeente met veel natuur en dieren. In de gemeenteraad zie
je daar echter geen afspiegeling van. De onderwerpen
dierenwelzijn, natuur en milieu krijgen tot nu toe veel te
weinig aandacht en daar wil ze verandering in brengen. Diana
wil in de gemeente goede opvang realiseren in eigen regio voor
zwervende huisdieren en huisdieren waar de eigenaar afstand
van wil/moet doen, dierennoodhulp (o.a. voor wilde dieren)
goed organiseren, leefgebieden van dieren beschermen,
schuilgelegenheden voor weidedieren mogelijk maken,
aanvragen van bouwvergunningen voor stallen toetsen op
dierenwelzijn, voorkomen dat intensieve veehouderijbedrijven mogen uitbreiden, biologische
landbouw stimuleren en de jacht verbieden. A l met a l wil Diana zich inzetten voor een dier- natuuren milieuvriendelijke gemeente.
3.
4.
5.
6.

Rob Dobbelsteijn Bisschops
Ab Willemsen
Marielle Jansen
Helene Plaggenborg
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Kandidatenlijst
Gemeente Den Haag
1. Marieke de Groot
Marieke de Groot (1982) is werkzaam als Ambtelijk
Secretaris/Fractiecoördinator bij de Tweede Kamerfractie
Partij voor de Dieren in Den Haag.
Al van kinds af aan trekt zij zich het leed van veel dieren en
mensen erg aan en met een enorm rechtvaardigheidsgevoel is
ze vastberaden om hier verbetering in te brengen.
Na twee H BO studies op het gebied van Personeels- en
Organisatie Management heeft ze eerst een aantal jaren
ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, naast vrijwilligerswerk
bij de Dierenbescherming. Eind 2008 heeft ze van haar passie
haar werk kunnen maken: bij de Partij voor de Dieren kan ze
haar gedrevenheid, energie en ambities pas echt k wijt.
In een grote gemeente als Den Haag wonen nog veel meer
dieren dan mensen waar ook respectvol mee om moet worden
gegaan. Naast haar bijdrage in de landelijke politi ek wil
Marieke nu ook heel graag ervoor zorgen dat de Partij voor de
Dieren in haar woonplaats Den Haag via de gemeenteraad op de kaart wordt gezet.

2. Marius Kolff
Marius Kolff (1953) is directeur van CAS International (Comité
Anti Stierenvechten) en al jarenlang bestuurlijk actief in Den
Haag voor mens en dier. Hij is nu voorzitter van de
bewonersorganisatie De Groene Eland in het
Zeeheldenk wartier en was eerder bestuurslid van het Haags
Dierencentrum tot 2007. Voorts heeft hij zich ingezet voor Pro
Hond, de stichting die opkomt voor de belangen van honden en
hondenbezitters. Marius is dankzij zijn bestuurlijke inzet goed
op de hoogte van het gemeentelijk apparaat, de ambtenaren,
het bestuur en de politiek en heeft al goede contacten
opgebouwd in de gemeente. Marius voelt zich een echte
Hagenaar en is zeer betrokken bij de stad. In de avonduren
volgde hij een studie Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit
te Rotterdam en rondde deze enkele jaren geleden succesvol
af. Marius heeft groot respect voor alles wat leeft en bloeit op
onze planeet; de verschillende culturen waar we allemaal mee
in aanraking komen ziet Marius als een gewin en dat is naar
zijn idee het beste uitgangspunt voor positieve samenwerking met elkaar.
3. Jet Barkel
4. Ab Straatman
5. Corrie Harland
6. Radjin Sewtahalsing
7. Tjerk van der Veen
8. Jos Tammes
9. Eddy Doorschodt
10. Hans Overmeer
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Kandidatenlijst
Gemeente Groningen
1. Gerjan Kelder
Gerjan Kelder (1967) is al van kinds af aan actief bezig met het
bewust maken van andere mensen dat de manier waarop de
meeste mensen met dieren omgaan op deze manier niet langer
kan. Dat doet hij wereldwijd (kleinschalig en lokaa l in Azië,
Oost-Europa en Centraal-Amerika), maar vooral in Groningen.
Gerjan is overtuigd van het feit dat de Partij voor de Dieren
aanvoerder is van een nieuwe fase in het menselijk besef
waarin de rechten voor dieren vanzelfsprekend zullen zijn.
In het dagelijks leven is Gerjan werkzaam aan een HBO
instelling als audio docent en heeft hij een muziekstudio waar
vanuit hij verschillende producties doet.
In de gemeenteraad wil Gerjan zich onder andere sterk maken
voor ondersteuning aan bestaande dierenopvangcentra,
duivenoverlast op een diervriendelijke manier aanpakken, het
tegengaan van de uitbreiding van nieuwe bedrijventerreinen ten
koste van natuur, het verbieden van circussen met wilde dieren
in de gemeente, tegengaan van de bouw van (nieuwe) megastallen en voor het creëren van groene
ruimte in de stad waar mensen binnen hun woonomgeving weer contact kunnen maken met de
natuur. Kortom, Gerjan Kelder wil van Groningen een diervriendelijke gemeente maken!

2. Kirsten de Wrede
Kirsten de Wrede (1972) werkt als fractiemedewerker bij de
Groningse Provinciale Statenfractie van de Partij voor de
Dieren. Ze studeerde Internationale Betrekkingen en
Wijsbegeerte. De huidige maatschappij draait teveel om
economische belangen. Dit gaat vaak ten koste van dieren, die
in de vee-industrie worden misbruikt en wiens leefgebied
steeds verder wordt verk leind. Een economisch systeem dat
steeds verder moet groeien teneinde niet in te storten, is aan
vervanging toe. Een groot deel van wat we produceren hebben
we niet nodig, maar dient alleen om de economie draaiende te
houden. Het resultaat is een economisch monster dat
waardeloze consumptiegoederen uitspuit en tegelijkertijd
kostbare grondstoffen, natuurgebieden, rust en ruim te
opslurpt. We moeten toe naar een andere manier van leven
waarbij de belangrijkste dingen die we hebben centraal staan
en dat zijn de dieren, de natuur en een schoon milieu. Deze
ommezwaai is geen luxe, maar voor de mens van levensbelang.
Kirsten wil daar graag haar bijdrage aan leveren in de gemeenteraad.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lydia van Altena
John Hoeks
Gerard Kuipers
Mirjam Kenter
Bert Stoop
Ellen van der Werff
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Kandidatenlijst
Gemeente Leiden
1. Dick de Vos
Dick de Vos (1958) is in Leiden actief voor verschillende
natuurorganisaties. Hij is onder andere natuurgids en oprichter
van de Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land. Daarnaast
is hij zelfstandig gevestigd als businessconsultant en publicist
op het gebied van dieren, natuur en milieu.
Dierenbescherming begint volgens Dick bij de bescherming van
het leefgebied van dieren. Dick is nu 10 jaar bestuurslid van
het Comité A nti Stierenvechten en sinds 2009 voorzitter van
de werkgroep Zuid-Holland van de Partij voor de Dieren. In
januari 2009 is hij gekozen als waterschapsbestuurder in het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
In de gemeenteraad wil Dick zich inzetten voor de kwetsbare
waarde van de gemeente Leiden. Leiden is de meest
dichtbevolkte gemeente van Nederland en daarom vindt hij
het beschermen van het groen erg belangrijk. Het stimuleren
van natuureducatie draagt daar volgens Dick aan bij. Ook wil
hij zich sterk maken voor duurzame en diervriendelijke
methoden om overlast van dieren tegen te gaan, zoals de meeuwenoverlast waar Leiden mee te
maken heeft.

2. Estefanía Pampín Zuidmeer
Estefanía Pampín Zuidmeer (1981) is afgestudeerd in
Archaeolog y and History of Native American Peoples aan de
Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in traditioneel
textiel van Mexico en Guatemala en werkt als onderzoekster.
Daarnaast is zij sinds 2006 bestuurslid bij het Comité A nti
Stierenvechten. Door haar Spaanse achtergrond is ze zeer
betrokken bij de anti-stierenvechtbeweging in Europa en
Latijns-Amerika. Ze wil graag haar bijdrage leveren aan het
waarborgen van dierenrechten om het welzijn van dieren te
verbeteren. Daarnaast vindt zij duurzaamheid en milieu
belangrijke thema’s waar we aan moeten werken als we een
bewoonbare, prettige wereld wensen voor de toekomstige
generaties. De gemeenteraadsverkiezingen bieden Estefania
de mogelijkheid om de onderwerpen dierenwelzijn,
duurzaamheid en milieu in de gemeenteraad te brengen. In
Leiden speelt het probleem rond de meeuwenoverlast en
duivenpoep. Estefania is overtuigd dat deze problem en op een
diervriendelijke manier opgelost kunnen worden. Daarnaast wil ze van Leiden een duurzame en
groene gemeente maken.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Astrid van Ekelenburg
Rene van Mastrigt
Jeroen Schrama
Erik van den Doel
Anja Henseler
Edgar de Grijs
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