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De vereniging in beeld
Wat kunt u voor de partij betekenen?  

En wat kan de partij voor u betekenen? 

Heel veel! In dit overzicht ziet u wat er 

zoal mogelijk is. U kunt met ons mee-

doen (volg de paarse lijn), meedenken 

(blauwe lijn), meebeslissen (groene lijn), u 

kunt ons steunen (roze lijn) en u kunt uzelf 

ontplooien (oranje lijn). De verschillende 

‘haltes’ geven aan wat er op de lijnen alle-

maal mogelijk is. De cijfers achter de hal-

tes geven aan wáár u dat kunt doen: 

1 = Lokaal 

2 =  Regionaal

3 = Landelijk

4 =  Gelieerd aan D66

Meer informatie?
Kijk op d66.nl/leden of stuur een mail  

naar vereniging@d66.nl.

Blijf op de hoogte!
Er zijn talloze manieren om op de  

hoogte te blijven: lees de Democraat  

(valt 3 x per jaar op de mat); neem een 

abonnement op de Idee (vanmierlo- 

stichting.d66.nl), volg ons op sociale  

media, kijk op d66.nl/agenda, of meld u 

aan voor digitale nieuwsbrieven (van  

bijvoorbeeld uw lokale of regionale  

afdeling, D66 Internationaal of de  

Mr. Hans van Mierlo Stichting) via: 

mijnd66.nl (zie ook p. 38).

Haal meer uit je lidmaatschap!

Doe 
mee,
steun 
ons

Lid
Bezoeken  

evenementen
1 2 3 4

Actief zijn op
en/of liken op
Social Media
1 2 3 4

Aansluiten
 bij Els Borst 
Netwerk 4

Financieel
ondersteunen

Els Borst Netwerk  
4

Doneren
1 2 3 4

Periodiek 
schenken
1 2 3 4

Publicaties 
Van Mierlo Stichting 

bestellen 4
Lid Business

Club 4
Lid Club66

1

Politiek
Cafés
1 2 3

Campagne-
trainingen
1 2 3

Bestuurders-
vereniging
(politieke 

vertegenwoordigers)3

Abonnement 
Idee (tijdschrift 

van de Van Mierlo 
Stichting) 4

Vaardigheids- 
trainingen (zoals 

debat)
1 2 3 4

Steun- 
fractielid
1 2

Algemene
afdelings-

vergadering
1

Redactielid
online /

Democraat
3

Permanente 
Programma-
commissie (PPC)
1 2 3

Algemene regio
vergadering / 
regiocongres 2 

Lid Expertisegroep 
(bv. online marketing) 3

E-voting of  
poststemming (bv.  

bestuursverkiezing of 
lijstvolgorde)
1 2 3

Masterclasses
1 2 3

Workshops
1 2 3 4

Talent- 
gesprekken
1 2 3

Talenten-
programma

Driebergen 3

Lid Jonge 
Democraten (JD) 

4

Cadeau-
lidmaatschap geven

1 2 3

Congres
(ALV) 3

Online discussie 
op Agora/
LinkedIn
1 2 3

Lid (thema)
werkgroep 1

Politiek
actief zijn (politiek 
vertegenwoordi-
gers + commis-

sieleden)
1 2 3

Leden
werven
1 2 3

Bestuurs-
functie

1 2 3 4

Lid thema-
afdelingen 

3

Commissie-
functies zoals 
campagne- 
team 1 2

Verkiezings-
campagnes
1 2 3

Continue
Campagne 
(o.a. flyeren, 
canvassen)
1 2 3

Lid ALDE 
(Alliantie van  

Liberalen en Democra-
ten voor Europa) 4

Aanmelden
Route66 3

Lid van interesse-
groepen als 

Gay66 – Doen66 
Lens 4

Bezoeken
fractie-

vergaderingen
1 2 3

Vrijwilliger 
Internationaal 
Democratisch 

Initiatief (IDI) 4

Spreker Van 
Mierlo Stichting 

4

Meedenken

Meebeslissen

Meebeslissen

Ontplooien

Ontplooien

Steunen

Steunen

M
ee

d
o

en

Meedoen

M
ee

d
en

ke
n
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D66

Met de zomervakantie achter ons en de start van het politieke seizoen 
komende vrijdag 9 september, ligt het eerste ledenmagazine van D66 
‘s-Hertogenbosch voor je. In dit magazine lees je een interview met 
wethouder Eric Logister, Bossche Europarlementariër Matthijs van 
Miltenburg, fractieleden en actieve leden. Daarnaast biedt dit magazine 
ruimte voor achtergrond en een overzicht hoe je actief kunt worden voor 
D66. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in het vooruitzicht 
belangrijker dan ooit. 

Kom je met ons meedoen?
We hebben namelijk nog veel voor te bereiden in de komende anderhalf 
jaar. Een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en een campagne. 
Samen met jullie willen we hiervoor gaan. Zodat elke D66’er met 
trots kan zeggen dat de stad dankzij hem of haar een stukje mooier is 
geworden. 

De themagroepen, waarover je in dit magazine meer kunt lezen, zijn de 
centrale plek om inhoudelijk mee te komen denken. Daarnaast vertellen 
Bilal en Annemarie in dit magazine over hun ervaringen in de raad 
als jong raadslid en nestor van de fractie. Misschien is dit ook iets 
voor jou?

Je kunt op verschillende momenten aanhaken bij onze route 
richting maart 2018. Als je interesse hebt in een plaats op 
onze lijst, moet je er wel snel bij zijn. Je zal de komende tijd 
je vinger moeten opsteken, laten weten wat jouw ambities 
zijn. Neem bijvoorbeeld deel aan masterclasses en lever 
inhoudelijk jouw bijdrage om te zien of het werk wat voor 
je is en of jouw talenten en ambities passen bij wat een 
raadslidmaatschap of andere actieve bijdrage van je vragen. 
Ook inhoudelijk kun je op allerlei manieren bijdragen: 
van het meeschrijven aan het programma, tot een keer 
meedenken over een los thema of het programma. De 
routekaart die je verderop vindt, helpt je te kijken welke 
mogelijkheden er zijn. 

Iedere maand gaan we de straat op online zijn we zeer 
actief. Deze permanente campagne trekken we door tot 
2018 om de inwoners van ‘s-Hertogenbosch te laten 
weten dat D66 de beste keuze is. Ook jij kunt bijdragen 
bij de campagne van D66. Wil je weten hoe? Blader dan 
snel verder.  Wij hopen dat je met ons mee wilt denken 
en werken en zien je graag snel terug bij een activiteit. 

Wim Pelgrim
Voorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch

Bossche Democraat,
Opening 
politieke 
jaar
Wij horen graag jouw mening over D66 
’s-Hertogenbosch: welke richting moet D66 
volgens jou kiezen? Wat zijn de speerpunten 
voor het komende jaar? Wat gaat goed en 
wat kan er beter?

We organiseren vrijdag 9 september a.s. een 
podium voor een fundamentele discussie 
over waar wij als partij voor staan en 
zouden moeten staan.Verschillende leden 
gaan met elkaar hierover in debat. Wil jij ook 
mee discussiëren? Meld je aan via 
info@d66shertogenbosch.nl 

Wanneer?
vrijdag 9 september 2016 aanvag 20.00 uur

Waar?
RUW (kapel GZG-terrein), Burgemeester 
Loefplein 70b (achter Mariapaviljoen)

04. Jong & oud in Bossche fractie 
06. In beeld: D66 in 2016  
08. Interview Eric Logister  
11. Masterclasses   
12. Routeplanner Leden D66  
14. Themagroepen

16. Interview Matthijs v Miltenburg 
20. Ik ben D66: Hans Brouwers
22. Jonge Democraten 
23. Puzzel
24. Column Mike vd Geld

12 
ROUTEPLANNER 
LEDEN D66  
Welke route kies jij?

16 
BOSSCHENAAR 
IN EUROPA  
Hoe ervaart Matthijs Brussel 
na ruim 2 jaar?

2 3Bossche Democraat 



Bilal (links), lid sinds 2009. Actief lid sinds 
2009 en politiek actief sinds 2015. Annemarie 
(rechts), lid sinds 1978. Actief lid sinds 1978. 
Politiek actief sinds midden jaren ’80.

Jong & Oud
In de Bossche 
fractie

Waarom ben je politiek actief geworden en 
hoe bevalt het?
B: Als je iets wil veranderen aan leefomgeving, is politiek 
een prima middel om dat te bereiken. Ik hoorde in mijn 
omgeving verhalen over mensen die in de bijstand zaten, 
maar die ook wat van hun leven wilden maken. Ze wilden 
zich scholen zodat ze weer een baan konden krijgen, maar 
als ze dit deden, kregen ze geen bijstand meer. Studeren 
was daardoor niet echt een optie. Uit deze vicieuze 
cirkel komen, is voor velen onmogelijk. Zo zijn er meer 
voorbeelden. Ik wil wat betekenen voor mensen die wat 
van hun leven willen maken, maar nog niet kunnen.
A: Als je politiek actief bent, kun je ook echt een bijdrage 
leveren aan het veranderen van zaken die je niet goed vindt 
gaan of veranderingen die niet snel genoeg gaan. Eigenlijk 
vind ik het vanzelfsprekend dat je, als je lid wordt van een 
politieke partij, je ook politiek actief bent.  

De D66-fractie in de Bossche 
gemeenteraad is een gevarieerd 
gezelschap van jong en oud, 
ervaren en minder ervaren. Ieder 
fractielid heeft zijn eigen redenen 
om lid van D66 te worden en 
politiek actief te zijn. Vandaar 
dat het tijd werd om één van de 
jongere raadsleden Bilal Kaya (27) 
en de nestor van de D66-fractie 
Annemarie Hoog Antink (66) over 
hun beweegredenen te bevragen.

Waarom ben je lid geworden van D66?
Bilal (B): D66 is een zeer pragmatische partij die vooruit 
durft te kijken en niet bang is om te experimenteren. Eén 
van de redenen waarom ik lid ben geworden, is dat D66 
al jaren pleit om wietteelt in Nederland te legaliseren én te 
reguleren. Dit sprak mij toentertijd en spreek mij nu nog 
steeds aan: over grenzen heen durven denken.
Annemarie (A): Er werd bij ons thuis vaak over politiek 
gesproken en mijn vader was in de jaren ‘60 raadslid voor 
een lokale partij die vooral opgericht was om de hegemonie 
van de toenmalige KVP te doorbreken. D66 was voor 
mij destijds een vanzelfsprekende keuze omdat het een 
moderne partij was, met o.a. andere opvattingen over de 
positie van het individu, veranderingen in het ‘Huis van 
Thorbecke’ en sterke scheiding tussen kerk en staat.

B: Tot op heden bevalt het mij heel goed in de gemeente-
raad. De eerste maanden komen veel dossiers op je af, 
waarvoor je achtergrondinformatie nodig hebt. Gelukkig 
kan Annemarie mij hiermee helpen, van haar ervaring en 
kennis maken wij dankbaar gebruik.

Welke invloed heb je als raadslid?
B: Naast alle formele invloed die je als raadslid zoals moties 
en amendementen, heb je ook informele invloed. Je bent een 
luisterend oor voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Als 
er iets gebeurt door het ambtelijke apparaat dat omslachtig 
is, kun je een ambtenaar opbellen en verzoeken of ze dit 
willen veranderen.
A: Zeker als raadslid in de coalitie heb je directer toegang 
tot ‘het centrum van de macht’. Je kunt sneller iets doen met 
signalen, misstanden, vragen die je krijgt en je kunt mensen 
bij elkaar brengen. 

Wat is persoonlijk tot nu toe je mooiste resultaat?
A: De hele transitie en het begin van de transformatie in 
het sociale domein zijn goed gerealiseerd en er worden nog 
steeds verbeteringen aangebracht. Het ‘overeind houden’ 
van het Bossche PGB is voor D66 heel belangrijk.
B: Het mooiste resultaat dat D66 heeft gerealiseerd is de 
scholingslening, waar ik aan mee heb gewerkt. Als je jezelf 
wil bij- of omscholen, dan kun je hier een lening voor 
krijgen in ’s-Hertogenbosch.
A: De nieuwe financieringsstructuur voor culturele 
instellingen is een grote stap vooruit. Die geeft vooral 
nieuwe initiatieven veel meer kansen en geeft de 
instellingen en organisaties die de basis vormen van de 
culturele identiteit van onze stad rust omdat ze nu voor vier 
jaar subsidie krijgen. 

Waar gaan we je nog op terug zien de komende jaren?
B: Binnenkort komt het asielzoekerscentrum in Rosmalen. 
Ik vind het belangrijk dat de asielzoekers direct Nederlands 
leren en zo snel mogelijk worden begeleid naar werk. Daar 
zal ik vinger aan de pols houden.
A: Op het gebied van zorg gaan we o.a. jongeren meer en 
beter betrekken bij de transities. Niet over hen maar met 
hen praten. Op het gebied cultuur nog meer culturele 
diversiteit bewerkstellen zodat er ruimte is voor jonge 
makers en performers.

Wat zou je de jongere/oudere generatie D66-ers willen 
meegeven?
B: Als je interesse hebt in een politieke carrière, wordt dan 
direct actief. Het maakt niet uit hoe oud je bent, jouw input 
telt bij D66 altijd mee.
Annemarie sluit daarbij aan. Als je echt veranderingen in de 
samenleving wilt, is politiek daarvoor het middel. Politiek 
actief zijn kost niet alleen tijd, maar is ook heel leuk! En een 
actieve en toekomstgerichte stad heeft actieve politici nodig 
en bij voorkeur van D66 huize.
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2016

D66

Het Jeroen Bosch 
jaar, 2016, ligt alweer 
voor ruim tweederde 
achter ons. Een 
jaar waarin D66 
’s-Hertogenbosch 
niet stil stond. 
Integendeel, de 
maandelijkse borrel 
op de eerste vrijdag 
van de maand, 
straatacties, het 
50-jarig bestaan van 
D66 en de campagne 
voor het Oekraine-
referendum op 6 april. 
2016 in beeld..

1  Drukbezochte 
  nieuwjaarsreceptie in het 

Mariapaviljoen
2   Op stap met carnaval in 

Oeteldonk
3   De straat op bij 

winkelcentrum 
Molenhoek in Rosmalen

4   Gerda van Puijenbroek 
ontvangt de prijs 
‘Onderwijsvrijwilliger van 
het jaar’ uit handen van 
raadslid Bilal Kaya

5   Speeddaten met 
 D66-leden

6   Flyeren met Alexander 
Pechtold voor Oekraïne-
referendum 

7   Leden en fractieleden 
aan de schilder en schuur 
tijdens NLDOET

8   Fietstocht i.h.k.v. 50e 
verjaardag D66

9   Henk van der Linden 
‘Onze lokale held 2016’ 
uit handen van Wim 
Pelgrim

10  11  12  In gesprek met 
  bezoekers binnenstad 

over terrassen op 
 De Parade
13   Mike van der Geld 

presenteert resultaten 
eerste 1,5 jaar in de raad

14  15  Peter van Aspert 
  krijgt bedankje voor zijn 

inzet als vrijwilliger voor 
D66

21
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9 10
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13 14 15
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Eric Logister
Weert, 29 april 1970

Lid D66 Sinds
2008

Opleiding
1988-1994
Technische bedrijfskunde, 
Koninklijke Militaire 
Academie, Breda
1998-2001
Bedrijfskundige 
informatica, Hoge School 
West Brabant, Breda
2006-2007
Master Information 
Management, TIAS 
Business School Tilburg

Loopbaan 
1994-2008
Officier, Koninklijke 
Landmacht
2008-2014
Consultant & manager, 
in loondienst en 
zelfstandig
2008-2015
Gemeenteraadslid D66 
Tilburg
2015-heden
Wethouder D66 
‘s-Hertogenbosch, 
portefeuille Onderwijs, 
Wonen, Stedelijke 
Transformaties en 
Mobiliteit

Politiek voorbeeld
Atheense Stadstaat

Laatste 
vakantiebestemming
Venetië.: zowel stad als 
strand.

Favoriete 
muzieknummer
Civil War van Guns’ n 
Roses: een aanklacht 
doen tegen het geweld 
in de wereld, en de 
verschrikkingen van een 
burgeroorlog. In mijn tijd 
dat ik uitgezonden was 
in Macedonië, heb ik dat 
veel geluisterd.

Wethouder tussen 
de mensen

In januari 2015 begon 
Eric Logister (46) als 
wethouder in het 
Bossche college. De 
Bossche Democraat 
ging samen met hem 
buurten in een Bosch 
café, om de persoon 
achter de wethouder 
beter te leren kennen.

Wie is Eric Logister?
Dat is een moeilijke vraag. Ik ben 46 jaar heb 
een vriendin. Ik heb twee kinderen, twee 
stiefkinderen, woon hier in Den Bosch en ben 
politicus. 

En daarnaast? Wat doe je als je thuis komt? 
Meteen naar bed? Filmpje kijken? Hardlopen?
Ik heb de laatste twee jaar weinig tijd gehad 
om te doen wat ik echt heel leuk vind, dat is 
fitnessen en hardlopen, daar heb ik gewoon 
echt veel te weinig tijd voor. Maar als je vraagt 
naar hobby’s, als ik thuis kom dan wil ik graag 
nog eens iets leuk lezen, of een tv-serie kijken. 
Ik verslind geschiedenisboeken. Met name over 
de Griekse en Romeinse tijd en de eerste en 
tweede wereldoorlog. Daarnaast leest ik graag 
over recht en filosofie. Dat vind ik hele mooie 
en leuke materie. Qua series kijk ik natuurlijk 
House of Cards, wie niet als politicus. Nu ben 
ik begonnen aan de tweede serie van Marco 
Polo.

Maar dus helemaal geen tijd meer voor 
sport? Terwijl de sportschool om de hoek zit?
Nou ik heb nog steeds een abonnement op een 
hele goede sportschool in Goirle. Maar daar 
kom ik nog maar zelden, dat is toch wel ver 
weg. 

Je hebt in verschillende plaatsen 
gewoond, waar ben je eigenlijk geboren en 
opgegroeid?
In Weert (Limburg) ben ik geboren, drie 
jaar later ben ik met mijn ouders naar Loon 
op Zand verhuisd. Een dorp onder de 
rook van Tilburg. Daarna heb ik in Sprang-
Capelle, vlakbij Waalwijk, gewoond. In die 
periode in mijn jeugd raakte ik georiënteerd 
op ‘s-Hertogenbosch. Toen sprak ik in het 
weekend bijvoorbeeld af op de Bossche markt. 
Vervolgens heb ik zes jaar in Breda gewoond, 
gevolgd door vele plaatsen in mijn werkzame 
leven. In de afgelopen jaren heb ik Tilburg 
gewoond.

Je hebt aan de KMA in Breda gestudeerd, 
hoe lang heb je in het leger gediend?
Ik heb 20 jaar in het leger gezeten. Mijn 
taak was om de logistiek te coördineren 
op het gebied van gezondheid, voeding en 
het onderhoud van legervoertuigen zodat 
de hele gevechtsbrigade kan functioneren. 
De laatste tien jaar in het leger jaar ben ik 
werkzaam geweest in het werkveld van  
informatiemanagement en reorganisaties. 
Vooral in het veld. Op het moment dat ik op 
kantoorfuncties kwam ben ik ook gestopt bij 
defensie. 

Gebruik je wat je destijds geleerd hebt, 
nu nog steeds in je werk?
Jazeker. Twee principes uit die tijd gebruik 
ik al mijn hele werkzame leven. Ten eerste 
gebeuren dingen alleen maar goed en 
duurzaam als ze van onderop komen. Je 
vertelt mensen niet hoe het moet gebeuren. 
Maar je luistert goed naar hoe andere 
mensen vinden dat het moet gebeuren. Het 
is belangrijk dat je mensen ondersteunt 
en enthousiasmeert om samen zaken voor 
elkaar te krijgen. Dat is de beste manier om 
veranderingen of het nou in de stad of in 
een organisaties is voor elkaar te krijgen. 
Door te luisteren en ruimte te geven, creëer 
je draagvlak. 

Het tweede principe is dat je vertrouwen 
geeft aan mensen. Dus niet uit 
wantrouwen handelt, niet controleert. 
Maar dat je mensen het vertrouwen geeft 
dat ze zaken gaan doen, zoals jij denkt 
dat ze goed zijn. Dan moet je wel tegen 
mensen zeggen wat je wilt bereiken. Dat 
zijn de twee principes waar ik altijd mee 
werk. Ook nu op het stadhuis. Vertrouwen 
geven aan de mensen die op het stadhuis 
werken. Maar ook goed luisteren naar de 
mensen in de stad om erachter te komen 
wat zij vinden dat goed is voor de stad. 

In het leger ben je ook uitgezonden 
geweest naar Macedonië. Wat is je 
daarvan het meeste is bijgebleven?
Wat mij daar het meeste van is bijgebleven 
zijn twee dingen. Als je daar rondloopt 
in een crisissituatie dan begrijp je als 
persoon niet waarom mensen daar in 
dat gebied blijven wonen. Ik heb mij 
vaak afgevraagd “waarom ga je hier niet 
weg?” Als ik mensen nu hoor zeggen 
‘gelukszoeker’, kijk ik daar toch op een 
andere manier naar. Het tweede is dat wij 
hier in Nederland een beetje zijn vergeten 
hoe goed we het hier wel niet hebben. Je 
ziet meer veteranen die moeten wennen 
aan Nederland waar mensen heel erg veel 
hebben en toch heel boos kunnen worden 
over als er iets niet is. Die relativeringszin 
heb ik wel weer terug moeten krijgen. Om 
het nog harder te zeggen: wij zijn een land 
met (bijna) de beste gezondheidszorg ter 
wereld. En ja dat kan nog beter. Maar als 
iemand dan tegen mij glashard zegt; wij 
hebben een hele slechte gezondheidszorg. 

Dan denk ik: “je moest eens weten hoe 
het in andere landen is”. Dat zegt niks 
over dat je het niet beter moet proberen te 
maken, maar soms worden dingen hier in 
Nederland wel erg uitvergroot. 

Er zijn drie belangrijke zaken in het leven. 
Liefde, goed wonen en studeren & werken. 
Dat zijn indicatoren voor hoe gelukkig je 
bent. Als ik dan kijk naar welke kansen 
je in Nederland krijgt en welke kansen je 
hebt in crisisgebieden hebt, dan mag je 
jezelf gelukkig prijzen dat je in Nederland 
woont. 

Je bent uiteindelijk in de politiek 
beland, waar komt je politieke interesse 
vandaan?
Die komt van de keukentafel. Dat is met 
de paplepel ingegoten. Op zondagochtend 
aan de tafel hadden wij het vaak over 
de politiek na het ontbijt. En dan namen 
wij ook de politiek door en daar hadden 
we ook discussies over. En ook als je bij 
defensie werkt in internationale verbanden 
dan kun je niet anders dan je heel goed 
verdiepen in de politieke wereld om te 
begrijpen wat er gebeurt. Dat zijn twee 
elementen waardoor ik elke dag politiek 
vrat, maar niet zelf in de politiek zat. 

Wanneer heb je het besluit genomen 
om wel actief in de politiek te worden?
Toen ik in 2008 stopte bij Defensie ben ik 
niet veel later lid geworden van D66. Ik 
was toen altijd weg en altijd aan het werk 
voor defensie en had voor actieve politiek 
geen tijd. Toen ik wegging bij defensie 
wilde ik mij settelen, dus ook ook iets 
doen voor de samenleving en een van die 
dingen was lid worden van een politieke 
partij. Het andere was vrijwilligerswerk, 
wat ik vond in het bestuur van de 
Scouting. 

Waarom D66?
Omdat ik een liberaal ben. Ik geloof 
in de liberale politieke theorieën. En 

Dingen gebeuren 
alleen maar goed en 
duurzaam als ze van 
onderop komen. 

Er zijn drie 
belangrijke zaken 
in het leven. Liefde, 
goed wonen en 
studeren & werken. 
Dat zijn indicatoren 
voor hoe gelukkig je 
bent 
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sociaal liberalisme is daar een van 
de stromingen in. En wat mij daar 
vooral in aanspreekt is dat het sociaal 
liberalisme niet alleen gaat over van 
vrijheid van de markt of vrijheid van 
het individu maar dat daar ook een 
sociaal component in zit. Niet van 
sociale rechtvaardigheid, maar dat 
er een theorie in zit dat je aan de ene 
kant libertijns moet zijn maar aan de 
andere kant ook de kracht van een 
gemeenschap moet ondersteunen. Dat 
vind ik een hele mooi balans tussen 
de verzorgingsstaat zoals we die de 
afgelopen zestig jaar kennen en de 
andere kant de vrije markt die door 
pure libertijnen wordt gepropageerd. 
Uitgaan van de eigen kracht maar ook 
zorgen voor een sociaal vangnet. Dat 
vind ik het mooie van D66, juist die 
middenweg. 

Je geeft aan dat je het best wel druk 
hebt, wat doe je als je vrij bent, als 
je op vakantie gaat?
Daar neem ik ook de tijd voor. 
Verschillende dingen die ik leuk vind, 
ik vind het leuk om een rugzak op de 
rug te gooien en de bergen in te lopen. 
Mooie wandelingen te maken en daar 
neer te ploffen waar het uitkomt. Maar 
ik vind het ook leuk om het vliegtuig 
te pakken naar een mooie stad en daar 
te genieten van met name de musea 
en de historische kenmerken, dus ik 
ga ook met name naar historische 
steden. Als voorbeeld, ik ben laatst in 
Trier geweest, een prachtige stad. En 
natuurlijk ga ik ook gewoon naar het 
strand toe met mijn kinderen. 

Je bent nu anderhalf jaar 
wethouder, waar ben je het meest 
trots over in die periode, en wat 
wil je het liefst nog bereiken in de 
komende tijd? 
Natuurlijk ben ik er trots op dat we 
met elkaar als ‘s-Hertogenbosch het 
lef hebben gehad om in een hele 
moeilijke periode te besluiten om 500 
vluchtelingen op de vangen. Maar 
waar ik nog trotser op ben is dat we 
met elkaar in gesprek zijn gegaan 
over de verschillen van inzichten 
over een AZC. Maar wel mensen er 
achter heb kunnen scharen over hoe 
een AZC in Rosmalen eruit komt te 
zien. Ik ben daar trots op omdat je echt 
de ruimte hebt gegeven aan burgers 
voor burgerparticipatie. Dus niet 
alleen burgerparticipatie met de mond 
belijden, maar het ook gewoon doen. 
Ook op een zeer gevoelig onderwerp. 
Verder is na jaren van afbouw en 
stilstand in de sociale woningmarkt 
nu een akkoord gesloten dat tegen 

het rijksbeleid ingaat. Dit akkoord 
leidt tot een uitbreiding van het 
sociale woonvoorraad. Ook ben ik 
natuurlijk trots op het realiseren 
van de Graduate School en het 
Onderwijsinnovatiefonds. Hebben we 
nu aansluiting met de arbeidsmarkt 
of zijn we kinderen les aan het 
geven om zich voor te breiden op de 
arbeidsmarkt van de 20e eeuw of de 
21e eeuw? En volgens mij zitten wij 
in de 21e eeuw. Als gemeente kunnen 
wij niet de inhoud van het onderwijs 
veranderen, maar we kunnen wel 
in gesprek met scholen. Dat heeft 
er voor gezorgd dat, met een hele 
kleine impuls, nu bijvoorbeeld bij het 
MBO een opleiding smart citys gaat 
beginnen. 

Wat gaan we nog doen? 
Nog heel veel. In januari 2015 
zeiden we bijvoorbeeld dat we het 
Paleiskwartier gaan afmaken. Zoals je 
ziet aan de bouwkranen krijgt dat nu 
ook echt zijn beslag. We moeten de lat 
hoger leggen, we moeten niet zeggen 
we gaan het Paleiskwartier afmaken, 
maar zeggen: we gaan met de 
spoorzone beginnen! Het gevarieerde 
gebied van het Paleiskwartier, het 
station, Boschveld, het kunstencluster 
rondom de Verkadefabriek, Willem II 
fabriek en de Tramkade en de Kop van 
’t Zand. Het komende jaar gaan we 
met iedereen, ook weer van onderop, 
in gesprek over wat we willen in de 
Spoorzone. We moeten de Spoorzone 
beter positioneren, maar ook een 
aantal dingen aanpakken en komend 
jaar is dat echt een van de belangrijke 
dingen die op de agenda komt. En 
uiteraard de Roze Zaterdag op 24 juni 
2017 in ’s-Hertogenbosch en Oss is ook 
een van die speerpunten waar ik het 
komende jaar naar uit kijk. 

Natuurlijk ben ik er trots 
op dat we met elkaar als 
‘s-Hertogenbosch het lef hebben 
gehad om 500 vluchtelingen op 
te vangen. Nog trotser ben ik op 
dat we met elkaar in gesprek zijn 
gegaan over de verschillen van 
inzichten over een AZC.
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Planning GR2018

Sinds 2016 organiseert D66 ‘s-Hertogenbosch de masterclass. De 
reeks is bedoeld voor leden uit de regio ‘s-Hertogenbosch die 
meer uit hun lidmaatschap willen halen en interesse hebben in 
betrokkenheid bij onze partij. De masterclass bestaat uit praktische 
trainingen en bijeenkomsten over actuele politieke thema’s. Zo 
leer je de mogelijkheden kennen om actief te worden, train je je 
politieke vaardigheden en bouw je een eigen netwerk op binnen 
de partij.
Begin oktober start de Masterclass met een inspirerend 
programma. Bekende D66-ers uit de Bossche en regionale politiek 
nemen je mee in het D66 gedachtegoed en de praktijk van de 
dagelijkse politiek. Ook maak je een begin aan jouw persoonlijke 
opdracht, die door de hele reeks zal terugkomen. Je koppelt een 
voor jou belangrijke waarde aan één van de vijf richtingwijzers 
van D66. Tot slot leer je jouw mede-masterclassers en de 
organisatie van D66 goed kennen. Eind november sluiten we de 
reeks af met een levendig debat tussen de masterclassers.

Aan het einde van de masterclass heb je een breed D66-netwerk, 
inzicht in het D66-gedachtegoed en weet je wat er komt kijken bij 
de dagelijkse politiek. Je hebt door veel te doen je eigen politieke 
vaardigheden verkend en verbeterd!
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er is plek voor 
maximaal 20 deelnemers. We vragen je daarom voor deelname een 
motivatie in te leveren van max. 150 woorden of als je bijvoorbeeld 
een video wilt maken max. 2 min opname. Mocht je niet door 
die selectie zijn gekomen, kun je aangeven op de reservelijst te 
willenkomen. De ervaring leert dat er nog wel eens een plekje 
vrijkomt.

Zie jij deze uitdaging wel zitten? Dan kun je je aanmelden via 
talentontwikkeling@d66shertogenbosch.nl.

Inhoudelijk meedenken?
•  Themagroepen werken tussen nu 

en mei 2017 aan de inhoud voor het 
verkiezingsprogramma.

•  Vanaf maart 2017 worden die 
inhoud samengebracht door de 
verkiezingsprogrammacommissie.

•  In juni 2017 is het basisprogramma 
klaar, dat met omliggende besturen 
en de campagnecommissie wordt 
besproken.

•  In de zomer van 2017 bespreken 
we het basisprogramma vervolgens 
met externe deskundigen.

•  Op 2 september 2017 wordt het 
basisprogramma met leden en 
geïnteresseerde burgers besproken.

•  In oktober kunnen leden moties 
en amendementen indienen op het 
programma die op 16 oktober in 
de afdelingsvergadering worden 
besproken. Daarna kan de afdeling 
met het programma de kiezer 
overtuigen.

Interesse in de kandidatenlijst?
•  Er worden diverse trainingen 

georganiseerd voor geïnteresseerde 
en ambitieuze leden: een 
masterclass in het najaar van 2016, 
oriëntatiecursus in het voorjaar 
van 2017 en een raadsledentraining 
in het najaar van 2017 (voor 
verkiesbare kandidaten)

•  Vanaf 1 mei kunnen kandidaten 
voor het lijsttrekkerschap zich 
kandideren.

•  Na een debatavond en advies van 
de lijstadviescommissie wordt 
in juni de lijsttrekkersverkiezing 
gehouden. Op 15 juli 2017 heeft 
D66 ‘s-Hertogenbosch dan een 
lijsttrekker.

•  Van 11 juli 2017 tot 18 augustus 
2017 (dat is in de zomervakantie!) 
kunnen overige kandidaten voor de 
lijst zich melden. Dat geldt ook voor 
lijstduwers!

•  Na een advies voor de verkiesbare 
kandidaten en debatavond voor 
hen die voor een verkiesbare plaats 
gaan, wordt tussen 2 september 
en 5 oktober gestemd over de 
lijstvolgorde.

•  Deze wordt op 9 oktober 2017 in 
de afdelingsvergadering bekend 
gemaakt.

(deze tijdlijn is een concept en ligt 
voor ter stemming in de komende 
afdelingsvergadering)

Masterclass D66
‘s-Hertogenbosch

Data bijeenkomsten Masterclass:
•  Dinsdagavond 4 oktober (Groote Genoegen, 19:30 tot 22:00)
•  Zaterdagochtend  8 oktober (locatie volgt, 10:00 tot 13:00)
•  Dinsdagavond   11 oktober (stadhuis 19:00 tot 20:30/21:00)
•  Dinsdagavond 18 oktober (Groote Genoegen, 19:30 tot 22:00)
•  Zaterdagochtend  12 november (locatie volgt, 10:00 tot 13:00)
•  Zaterdag 26 november (locatie volgt, 10:00 tot  15:00 met 
 aansluitend borrel)
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De vereniging in beeld
Wat kunt u voor de partij betekenen?  

En wat kan de partij voor u betekenen? 

Heel veel! In dit overzicht ziet u wat er 

zoal mogelijk is. U kunt met ons mee-

doen (volg de paarse lijn), meedenken 

(blauwe lijn), meebeslissen (groene lijn), u 

kunt ons steunen (roze lijn) en u kunt uzelf 

ontplooien (oranje lijn). De verschillende 

‘haltes’ geven aan wat er op de lijnen alle-

maal mogelijk is. De cijfers achter de hal-

tes geven aan wáár u dat kunt doen: 

1 = Lokaal 

2 =  Regionaal

3 = Landelijk

4 =  Gelieerd aan D66

Meer informatie?
Kijk op d66.nl/leden of stuur een mail  

naar vereniging@d66.nl.

Blijf op de hoogte!
Er zijn talloze manieren om op de  

hoogte te blijven: lees de Democraat  

(valt 3 x per jaar op de mat); neem een 

abonnement op de Idee (vanmierlo- 

stichting.d66.nl), volg ons op sociale  

media, kijk op d66.nl/agenda, of meld u 

aan voor digitale nieuwsbrieven (van  

bijvoorbeeld uw lokale of regionale  

afdeling, D66 Internationaal of de  

Mr. Hans van Mierlo Stichting) via: 

mijnd66.nl (zie ook p. 38).

Haal meer uit je lidmaatschap!

Doe 
mee,
steun 
ons

Lid
Bezoeken  

evenementen
1 2 3 4

Actief zijn op
en/of liken op
Social Media
1 2 3 4

Aansluiten
 bij Els Borst 
Netwerk 4

Financieel
ondersteunen

Els Borst Netwerk  
4

Doneren
1 2 3 4

Periodiek 
schenken
1 2 3 4

Publicaties 
Van Mierlo Stichting 

bestellen 4
Lid Business

Club 4
Lid Club66

1

Politiek
Cafés
1 2 3

Campagne-
trainingen
1 2 3

Bestuurders-
vereniging
(politieke 

vertegenwoordigers)3

Abonnement 
Idee (tijdschrift 

van de Van Mierlo 
Stichting) 4

Vaardigheids- 
trainingen (zoals 

debat)
1 2 3 4

Steun- 
fractielid
1 2

Algemene
afdelings-

vergadering
1

Redactielid
online /

Democraat
3

Permanente 
Programma-
commissie (PPC)
1 2 3

Algemene regio
vergadering / 
regiocongres 2 

Lid Expertisegroep 
(bv. online marketing) 3

E-voting of  
poststemming (bv.  

bestuursverkiezing of 
lijstvolgorde)
1 2 3

Masterclasses
1 2 3

Workshops
1 2 3 4

Talent- 
gesprekken
1 2 3

Talenten-
programma

Driebergen 3

Lid Jonge 
Democraten (JD) 

4

Cadeau-
lidmaatschap geven

1 2 3

Congres
(ALV) 3

Online discussie 
op Agora/
LinkedIn
1 2 3

Lid (thema)
werkgroep 1

Politiek
actief zijn (politiek 
vertegenwoordi-
gers + commis-

sieleden)
1 2 3

Leden
werven
1 2 3

Bestuurs-
functie

1 2 3 4

Lid thema-
afdelingen 

3

Commissie-
functies zoals 
campagne- 
team 1 2

Verkiezings-
campagnes
1 2 3

Continue
Campagne 
(o.a. flyeren, 
canvassen)
1 2 3

Lid ALDE 
(Alliantie van  

Liberalen en Democra-
ten voor Europa) 4

Aanmelden
Route66 3

Lid van interesse-
groepen als 

Gay66 – Doen66 
Lens 4

Bezoeken
fractie-

vergaderingen
1 2 3

Vrijwilliger 
Internationaal 
Democratisch 

Initiatief (IDI) 4

Spreker Van 
Mierlo Stichting 

4

Meedenken

Meebeslissen

Meebeslissen

Ontplooien

Ontplooien

Steunen

Steunen

M
ee

d
o

en

Meedoen

M
ee

d
en

ke
n

Metrokaart  
D66
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De vereniging in beeld
Wat kunt u voor de partij betekenen?  

En wat kan de partij voor u betekenen? 

Heel veel! In dit overzicht ziet u wat er 

zoal mogelijk is. U kunt met ons mee-

doen (volg de paarse lijn), meedenken 

(blauwe lijn), meebeslissen (groene lijn), u 

kunt ons steunen (roze lijn) en u kunt uzelf 

ontplooien (oranje lijn). De verschillende 

‘haltes’ geven aan wat er op de lijnen alle-

maal mogelijk is. De cijfers achter de hal-

tes geven aan wáár u dat kunt doen: 

1 = Lokaal 

2 =  Regionaal

3 = Landelijk

4 =  Gelieerd aan D66

Meer informatie?
Kijk op d66.nl/leden of stuur een mail  

naar vereniging@d66.nl.

Blijf op de hoogte!
Er zijn talloze manieren om op de  

hoogte te blijven: lees de Democraat  

(valt 3 x per jaar op de mat); neem een 

abonnement op de Idee (vanmierlo- 

stichting.d66.nl), volg ons op sociale  

media, kijk op d66.nl/agenda, of meld u 

aan voor digitale nieuwsbrieven (van  

bijvoorbeeld uw lokale of regionale  

afdeling, D66 Internationaal of de  

Mr. Hans van Mierlo Stichting) via: 

mijnd66.nl (zie ook p. 38).

Haal meer uit je lidmaatschap!
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Je kunt D66 ’s-Hertogenbosch op 
verschillende manieren steunen. 
Door actief te worden/zijn 
binnen de lokale afdeling (zie de 
routeplanner hiernaast). Een andere 
mogelijkheid is om de afdeling 
een extra gift te doneren of een 
lidmaatschap cadeau te doen aan 
een inwoner van de gemeente 
’s-Hertogenbosch.

Extra gift
Een extra gift aan D66 
’s-Hertogenbosch kunt u overmaken 
naar NL46 RABO 013 237 9686
t.n.v. D66 ’s-Hertogenbosch
o.v.v. ‘gift’. Meer weten? Kijk op 
www.d66shertogenbosch.nl of mail 
naar info@d66shertogenbosch.nl 

Cadeaulidmaatschap
Bent u op zoek naar een origineel 
cadeau? Geef dan een D66-
lidmaatschap! Zo steunt u beter 
onderwijs en kunnen mensen in uw 
omgeving kennismaken met D66. 
Zie https://d66.nl/lid-worden voor 
meer informatie.

Volg D66 online
www.d66shertogenbosch.nl

 facebook.com/d66shertogenbosch

 @d66denbosch

Wat kun je voor de partij betekenen?
En wat kan de partij voor jou betekenen?
Heel veel! In dit overzicht zie je wat er er zoal mogelijk is.
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Leegstand in de binnenstad, culturele vernieuwing, 
innovaties in het onderwijs of groene daken in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Enkele voorbeelden van 
belangrijke onderwerpen waar D66 zich dagelijks 
mee bezighoudt. Onderwerpen waar niet alleen onze 
raads- en commissieleden een mening over hebben, 
maar vele leden in onze afdeling. Onderwerpen 
bovendien die besproken worden in de verschillende 
themagroepen van D66 ’s-Hertogenbosch. De 
themagroepen werken aan thema’s en onderwerpen, 

leveren gevraagd en ongevraagd input aan raads- en 
commissieleden en zorgen voor zichtbaarheid van D66 
op allerlei fora in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Op deze pagina’s vind je een overzicht van alle 
themagroepen die onze afdeling rijk is. Enthousiast 
geworden en zin om actief te worden binnen een 
themagroep? Of heb je een vraag? Stuur een e-mail 
naar info@d66shertogenbosch.nl! 

Themagroepen

Naast actief worden binnen een van de themagroepen, zijn er andere functies binnen de afdeling vacant. Heb je behoefte 
aan een gesprek om te kijken waar je kunt bijdragen? Dat kan altijd. Neem dan contact op met voorzitter Wim Pelgrim, 
via info@d66shertogenbosch.nl 

Hieronder de verschillende gremia waar we binnen D66 ’s-Hertogenbosch op zoek zijn naar versterking.

Vacatures

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 
in de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn er 
diverse commissies actief. Wij zijn opzoek 
naar mensen die kunnen meewerken in een 
of meerdere van de volgende commissies: 
Verkiezingsprogrammacommissie, Plaatselijke 
Verkiezingscommissie en Plaatselijke 
Talentcommissie. 

Hou je van zaken mee oppakken en lijkt het 
je wat om de campagne mee uit te denken 
en uit te werken? Regelmatig organiseert de 
Permanente Campagne Commissie (PCC) 
straatacties, promoties en ook dit ledenmagazine. 
We zijn op zoek naar echte doeners, die samen 
met ons permanent campagnes uitwerken. 
Voor meer informatie, neem contact op met 
campagnecoördinator Thijs van Rens via 
info@d66shertogenbosch.nl 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en uitgebreide vacaturebeschrijvingen op https://shertogenbosch.d66.nl/organisatie/vacatures/ 

Als afdelingsbestuurder draag je op een mooie 
manier bij aan de groei en bloei van D66 in onze 
gemeente. Je bent betrokken bij inhoud, campagne 
en de mensen in de afdeling en ondersteunt 
het politieke werk van de fractie, wethouder 
en vrijwilligers. Met elkaar willen we zoveel 
mogelijk talent en energie benutten van alle 
mensen van D66! We zijn momenteel op zoek naar 
een secretaris, politiek secretaris en bestuurslid 
ledenbinding en -werving.
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Debatteren 
op zijn 
Brussels

In 2014 maakte Matthijs 
van Miltenburg (44) de 
overstap van de Bossche 
gemeenteraad naar het 
Europees Parlement (EP) 
in Brussel. Daarmee was 
hij de eerste Bosschenaar 
ooit die vanuit de ge-
meenteraad naar Brussel 
ging. Hoe vergaat het 
hem ruim twee jaar later? 
Nu hij op de helft van zijn 
eerste periode zit.

Wie is Matthijs van Miltenburg?
Een geboren en getogen Rosmalenaar. 
In mijn tijd als Erasmusstudent in 
het Franse Aix-en-Provence heb ik 
mijn vrouw Océane ontmoet. Na 
mijn studietijd ben ik actief bij D66 
geworden. Eerst heb ik gesnuffeld aan 
het gemeenteraadswerk in Den Haag 
als lid van een steunfractie. Vervolgens 
ben ik voor een tweede keer naar 
Frankrijk verhuisd, om na een kleine 
zes jaar weer terug naar Nederland 
te keren. Ik heb een passie gekregen 
voor politiek, vanwege het werk in 
de Bossche gemeenteraad. Na een 
termijn als raadslid in Den Bosch ben 
ik gekozen tot Europarlementariër. We 
wonen echter niet in Brussel, maar nog 
steeds samen met onze twee kinderen 
in Empel.

Hoe heb je je Franse vrouw 
overtuigd om in ‘s-Hertogenbosch 
te gaan wonen?
Zij is zo’n twintig jaar geleden, na 
onze kennismaking in Frankrijk, 
op haar beurt  als Erasmusstudente 
naar Nederland gekomen. Daarna is 
Océane stage gaan lopen bij Franse 
ambassade in Den Haag. Bij toeval 
zijn we toen voor ons werk in Den 
Haag blijven hangen, wel met idee 
om op termijn weer naar Frankrijk te 
gaan. In 2001 zijn we naar Frankrijk 
verhuisd. Bij terugkomst in 2007 kende 
zij Nederland dus al en zij voelde zich 
meteen thuis in ‘s-Hertogenbosch. 
Zij kende de stad al goed omdat mijn 
ouders hier wonen.  

Wat doe je door de week met je vrije tijd?
Eigenlijk heb ik alleen vrije tijd in 
vakantieperiodes. Politiek gaat 24 uur per 
dag door. Met name het zomer- en kerstreces 
zijn vakantieperiodes, waarbij de stekker 
er even uit getrokken wordt. In de zomer 
probeer ik vaak te duiken, het liefste tijdens 
een duikvakantie. Duiken is een echte 
hobby van me, waarbij je je begeeft in een 
heel ander universum, Onderwater  hoef 
je nergens aan te denken. In Frankrijk ben 
ik duikinstructeur geweest. In het eerste 
jaar in Frankrijk ging ik praktisch elk 
weekend in Marseille duiken. Maar van alle 
bestemmingen waar ik heb gedoken blijft 
Frans Polynesië toch wel de mooiste. Een rijk 
onderwaterleven en overal zwemmen grote 
vissen, waaronder haaien. 

Wat voor sport doe je verder?
Omdat er weinig tijd is om naast mijn werk 
regelmatig naar de sportschool te gaan, heb 
ik een roeiapparaat gekocht. Dat staat in mijn 
appartement in Brussel en gebruik ik als ik 
daar ben. Dat is overigens niet afgekeken van 
House of Cards. 

Waar komt de interesse in de politiek 
vandaan?
Ik denk dat het heeft te maken met 
maatschappelijk bewustzijn. Mijn 
vader was journalist van het Brabants 
Dagblad waardoor ik van kinds af aan 
interesse in binnenlands én buitenlands 
nieuws meekreeg. Om die reden ben ik 
internationaal recht gaan studeren en 
kreeg ik steeds meer belangstelling voor 
de politiek. Het is heel bijzonder dat ik als 
Europarlementariër  de kans krijg om er ook 
echt iets mee te doen en er mijn werk van te 
maken. 

Offer je niet heel veel op, bijvoorbeeld 
vrije tijd?
Vrije tijd heb ik vooral in het weekend, 
hoewel ik dan ook regelmatig mijn stukken 
moet voorbereiden waar de nodige uurtjes 
in gaan zitten. Je moet nog wel tijd houden 
om soms leuke dingen met je gezin te doen. 
Je bent echter 24 uur per dag politicus 
waardoor je altijd volgt wat er gebeurt. 
Bijvoorbeeld vorige zomervakantie toen 
Franse boeren snelwegen blokkeerden en 
het internationaal transport belemmerden. 
Als politicus stel je dan meteen schriftelijke 
vragen aan de Europese Commissie, wat 
weer leidt tot vragen en interviews vanuit 
de media. Dan sneuvelt er wel eens een 
vakantiedag.

Maar het is wel een way-of-life die bevalt?
Jazeker! Het is een voorrecht om fulltime 
met de politiek bezig te zijn, zeker als daar je 
interesse ligt. 

Was het een grote stap van de 
gemeenteraad naar Brussel?
Ik vond het meevallen, maar dat komt ook 
omdat ik beroepsmatig al veel met Brussel 
te maken had. Bij het ministerie werkte 
ik al aan Europees beleid. Dan zie je ook 
hoe langzaam soms bepaalde zaken gaan. 
Onderwerpen waar ik toen mee te maken 
had, worden nu nog steeds besproken in 
Brussel. Bijvoorbeeld de liberalisering van 
de spoormarkt en het technisch op elkaar 
laten aansluiten van de verschillende 
sporen in Europa. Dit gaat allemaal heel 
langzaam en dat is wel een groot verschil met 
besluitvorming in de gemeenteraad.

CV
Matthijs van Miltenburg 
Rosmalen, 2 april 1972
Lid D66 Sinds
1996 

Opleiding
1990-1997
Nederlands Recht, afstu-
deerrichting Internationaal 
Recht, en vrij doctoraal 
Juridische Bestuurswe-
tenschappen, Universiteit 
Tilburg

1994-1995
Erasmusstudent Publiek 
recht, Aix-en-Provence, 
Frankrijk

Loopbaan 
1997-2001
Jurist en beleidsmedewer-
ker Europa, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat

2003-2007
Beleidsmedewerker en 
zelfstandig adviseur 
Europese structuur-
fondsen, Frankrijk

2007-2012
Senior beleidsmede-
werker Internationale 
Zaken, Provincie 
Noord-Brabant

2012-2014
Projectmanager Foreign 
Investments, Brabantse 
Ontwikkelingsmaat-
schappij (BOM)

2010-2014
Gemeenteraadslid D66 
’s-Hertogenbosch

2014-heden
Europarlementariër D66, 
binnen de ALDE-fractie 
(portefeuille Regionale 
Ontwikkeling en
Transport)

16 17Bossche Democraat
Interview

Tekst
Thijs van Rens / 
René van den Kerkhof

Foto
Sebastiaan ten Burg



Welke portefeuilles heb je?
Ik zit in de parlementaire commissies 
voor Regionale Ontwikkeling 
en voor Transport. Die gaan 
over de gerichte inzet van de 
Europese structuurfondsen voor 
de ontwikkeling van steden en 
regio’s en over het bevorderen 
van grensoverschrijdend vervoer. 
Daarnaast ben ik ook lid van een 
delegatie van het EP die betrekkingen 
onderhoudt met Zuid-Amerika. Ons 
werk moet wel toegevoegde waarde 
hebben en niet alleen bij mooie 
woorden blijven. 

Waar haal je voldoening uit?
Je maakt als Europarlementariër 
regels die in heel Europa gelden. De 
tijdshorizon in Brussel is wel langer. 
Als we iets voor elkaar willen krijgen, 
duurt het vaak 2 jaar voor het geregeld 
wordt. Mijn voorstel over verplichte 
registratie van drones van vorig jaar 
wordt nu vastgelegd in regelgeving 
die waarschijnlijk pas volgend jaar 
van kracht wordt. Als het lukt om iets 
voor heel Europa te regelen, geeft dat 
voldoening. 

Een ander voorbeeld is de Europese 
Agenda Stad. Het is belangrijk dat 
Europa naast aandacht voor de 
regio’s ook meer aandacht heeft voor 
steden. In de stad wordt namelijk veel 
Europees beleid uitgevoerd, denk 
aan klimaat- en milieubeleid en de 
opvang van vluchtelingen. Voor de 
aanpak hiervan moet dan wel budget 
vanuit Europa komen. Steden kunnen 
nu subsidies krijgen voor innovatieve 
proeftuinen, terwijl de Europese 
Commissie dit in het begin niet wilde. 
Vanuit het Parlement hebben we 
echter veel druk gezet waardoor het 
geld uiteindelijk toch beschikbaar is 
gekomen. 

Europarlementariërs houdt de eer 
aan zichzelf, door wel parlementariër 
te blijven maar afstand te doen 
van hun sleutelposities. Totdat de 
onderhandelingen over de uittreding 
zijn afgerond, zullen de Britten echter 
wel stemrecht blijven behouden, 
betalen aan Europa en steun 
ontvangen uit Europa. 

Hoe groot is de kans op een Nexit?
Niet groot. Nederland heeft een 
groot belang bij de Europese Unie 
en haalt hier veel voordeel uit. Uit 
opiniepeilingen blijkt ook dat de steun 
voor een Nexit daalt. De instabiliteit 
die een Brexit al brengt, moeten we 
niet willen vergroten. 

Als je één punt zou mogen noemen 
waar we je het komende jaar op 
gaan zien, wat is dat dan?
Met name het vliegen over 
conflictgebieden. Als gevolg van 
de tragische ramp met de MH17 

en de veranderende situatie in de 
wereld moeten we voorkomen dat 
er nog langer wordt gevlogen over 
conflictgebieden als het daar voor 
de luchtvaart niet veilig is. Het kan 
niet zo zijn dat belangrijke informatie 
over onveilige vliegroutes niet wordt 
gedeeld tussen inlichtingendiensten 
van verschillende lidstaten en 
Europese luchtvaartmaatschappijen. 
En dat de ene luchtvaartmaatschappij 
niet over een conflictgebied vliegt 
omdat het te gevaarlijk is, maar de 

Hoe is een gemiddelde dag in 
Brussel?
Elke dag is anders, waarbij ook 
veel zaken tussendoor opkomen. 
Een gemiddelde dag bestaat uit 
vergaderingen en heel veel losse 
afspraken, bijvoorbeeld met lobbyisten. 
Die zijn ook een belangrijke bron voor 
informatie. Daarnaast ben je bezig met 
spreekteksten schrijven en is er veel 
leeswerk.

Natuurlijk zijn er ook regelmatig 
plenaire vergaderingen en 
commissievergaderingen, net als 
bijvoorbeeld last minute verzoeken 
voor gesprekken.  Een Brusselse dag is 
afwisselend en intensief. 

Voldoet het leven en werken in 
Brussel aan je verwachtingen?
Ja, het is erg boeiend in een 
internationale omgeving te werken met 
collega’s uit 28 landen. Ik had wel iets 
meer inhoudelijk debat verwacht in de 
plenaire vergadering. De spreektijd in 
die vergaderingen is vaak erg beperkt 
waardoor er minder ruimte is voor een 
echt debat, terwijl dat de politiek juist 
leuk maakt. Dit is zeker ook iets waar 
het Europees Parlement zelf aan moet 
werken. 

Als het debat grotendeels ontbreekt, 
ontstaat er dan niet een cultuur van 
achterkamertjes?
Achterkamertjes wil ik het niet 
noemen. Alles verloopt volgens 
vastgestelde procedures. Zo moet 
je spreektijd van tevoren aanvragen 
zodat het debat zelf ordentelijk kan 
verlopen. Dat moet ook wel met 751 
Europarlementariërs, anders zouden 
we weken plenair vergaderen.

Hoe vind je het om maandelijks naar 
Straatsburg te gaan?
Voor mij persoonlijk is de maandelijkse 
reis niet erg belastend. Vaak pak 
ik de trein naar Schiphol, vanwaar 
een rechtstreekse vlucht naar 
Straatsburg vertrekt. Het maandelijkse 

verhuiscircus is echter niet goed. Het 
kost de belastingbetaler veel geld, is 
erg belastend voor het milieu door 
alle extra verplaatsingen en een groot 
gebouw staat 3  van de 4 weken 
vrijwel leeg.  Onze zetel in Straatsburg, 
de stad die lang door Frankrijk en 
Duitsland is bevochten, heeft echter 
vooral symbolische waarde. Dat zal 
helaas niet snel veranderen.

Waarom niet?
Het Europees Parlement heeft er, 
vreemd genoeg, niets over te zeggen. 
De nationale regeringsleiders kunnen 
unaniem besluiten om Straatsburg 
als officiële zetel van het Europees 
Parlement af te schaffen. De Fransen 
zullen daar nooit mee instemmen, 
omdat die vergaderweek in 
Straatsburg de lokale ondernemers 
veel geld oplevert en vanwege de 
symbolische waarde van Straatsburg 
als stad van Frans-Duitse vrede.

Hoe kijk je tegen de Brexit aan?
De uitkomst van het referendum is 
dramatisch slecht voor de Europese 
samenwerking. We hebben veel met 
de Britten van doen, bijvoorbeeld op 
het gebied van handel. We moeten de 
uitslag respecteren. De Britten moeten 
nu zo snel mogelijk het officiële 
verzoek doen om uit de Europese Unie 
te treden, want iedereen inclusief het 
bedrijfsleven verkeert nu in heel veel 
onzekerheid. 

Hoe merk je de Brexit in Europa?
We hebben één Britse Europarlemen-
tariër binnen de liberale ALDE-fractie. 
Zij is ontdaan door de uitslag. Veel 
mensen vragen zich nu af hoe het 
verder moet. Een deel van de Britse 

Het is belangrijk 
dat Europa naast 
aandacht voor de 
regio’s ook meer 
aandacht heeft 
voor steden.

De spreektijd in vergaderingen 
is vaak erg beperkt waardoor er 
minder ruimte is voor een echt 
debat, terwijl dat de politiek juist 
leuk maakt. 

andere wel omdat informatie niet 
goed wordt gedeeld. Dit is echt iets 
wat we in Europees verband moeten 
oppakken. Verder wordt Europese 
regelgeving over drones het komend 
jaar vastgesteld, daar kijk ik ook erg 
naar uit.

Nederland heeft een groot 
belang bij de Europese Unie 
en haalt hier veel voordeel uit. 
De instabiliteit die een Brexit al 
brengt, moeten we niet willen 
vergroten door een Nexit
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Op een zomerse avond in juli zitten we bij Hans 
aan de keukentafel. De geboren en getogen 
Vinkelnaar woont sinds 1996 met zijn vrouw 
Arianne in de prachtige voormalige Cunera-
kapel (uit 1535) in het gehucht Kaathoven, 
vlakbij Vinkel. Hans heeft sinds 1998 het bedrijf 
Brouwers Groenprojecten, met inmiddels 10 man 
eigen personeel. Hij studeerde aan de Middelbare 
Tuinbouwschool in Nijmegen, maar is recent ook 
afgestudeerd aan de opleiding bestuurskunde aan 
de Avans Hogeschool. Hans en zijn vrouw zijn 
beide erg begaan met wat er in Vinkel speelt. Hij 
is o.a. voorzitter van de ondernemersvereniging 
in Vinkel, was Prins Carnaval in 2010 en is 
voorzitter van voetbalvereniging E.V.V.C. Als het 
kan kijkt hij nog graag een wedstrijd van F.C. Den 
Bosch en pakt hij (bijna) iedere zondagochtend 
de mountainbike of wielrenfiets. Tot rust komt 
hij in hun vakantiehuis in Ruurlo (Achterhoek). 
Vanavond leggen we hem 5 vragen voor over zijn 
D66-lidmaatschap.

Hoe kwam je bij D66 terecht?
Zelf volgde ik D66 landelijk al een hele tijd. In 2013 
ben ik lid geworden van D66 Oss, omdat Vinkel 
toen nog onder de afdeling Oss viel. D66 staat voor 
een andere manier van denken. Een vrije manier 
waarbij meer in kansen wordt gedacht en dat 
spreekt mij aan. 

Dat is toch wel bijzonder in een CDA-bolwerk 
als Vinkel?
Het CDA is helemaal niet zo’n logische keuze 
voor agrariërs als veel mensen denken. CDA is 
een partij waar traditioneel gedacht en gehandeld 
wordt. De agrarische sector heeft juist vernieuwing 
nodig. Veel mensen denken nog in een vast 
stramien. Innovatief denken en duurzaam 
handelen daar liggen de kansen en die ziet een 
partij als D66. 

Wat wil je graag uit je lidmaatschap van D66 
halen?
Volgens mij is het belangrijk dat ook D66 in alle 
woonkernen politieke schakels heeft. D66 Bernheze 
is een mooi voorbeeld waar in alle woonkernen 
D66-ers prominent actief zijn en dit ook op de 
website staat. Daar maken ze nu het verschil. 
Die schakel wil ik nog beter oppakken in Vinkel. 
Een mooi voorbeeld is een vraag die ik vanuit 
een inwoner kreeg die bij het CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) De Vinkelse 
Slagen betrokken is. Daarbij heb ik als schakel 
naar de fractie gefungeerd. Deze schakels moeten 
we het komende jaar binnen de partij verder 
uitwerken. Daar wil ik graag mijn rol in pakken.

Vinkel is per 1 januari 2015 onderdeel van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, merk je verschil?
Ja zeker! De geluiden die ik (bijna) allemaal hoor 
zijn positief. Duidelijkheid staat nu centraal. 
Weten waar je van te voren aan toe bent als je 
met de gemeente contact hebt. De wijkmanager 
is zichtbaar en aanspreekbaar. Op het gebied 
van sport is er flink geïnvesteerd. Ook bij de 
ondernemersvereniging zie ik een verbetering in 
het contact met de gemeente. De woningbouw 
zit weer in de lift, maar kan nog wel een boost 
gebruiken. Aanwas is namelijk nodig om Vinkel 
leefbaar te houden.

Wat verwacht je van D66 in Vinkel en Nuland?
De Vinkelse Molen is een geweldig burgerinitiatief 
en dat is ook heel kenmerkend in onze kern. 
Ondanks dat er al veel wind heeft gewaaid, staat er 
nog geen molen in Vinkel. Vanuit de politiek zou 
juist daar de ruimte en ondersteuning aan geboden 
moeten worden. Iets dat nu ook gebeurd is. Om 
de leefbaarheid in Nuland en Vinkel te behouden 
zou die ondersteuning er ook moeten komen voor 
de zelfbouwers van het CPO, daar liggen met een 
D66-wethouder het komende jaar de kansen voor 
D66. 

De sportieve duizendpoot Hans Brouwers
(49) was in 2013 het eerste D66-lid in Nuland 
en Vinkel. In het jaar dat D66 drie leden heeft 
in Vinkel en D66 haar 50-jarig jubileum viert, 
ziet ook Hans dit jaar Abraham.
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Puzzel

Met ruim 5500 leden is ongeveer 1 op de 5 leden van 
D66 ook een Jonge Democraat. Vaak worden wij gezien 
als D66-jongeren en niet als een losse vereniging. Een 
van de grootste uitdagingen van de Jonge Democraten 
is dan ook het creëren van meer bekendheid.   Ook 
onze eigen leden zijn vaak in eerste instantie lid 
geworden van D66 en worden daarna pas door het 
goedkopere combilidmaatschap ook bekend met de 
Jonge Democraten

Onafhankelijkheid is voor ons heel belangrijk. Het 
maakt het mogelijk om een eigen, idealistische visie 
te ontwikkelen zonder rekening te hoeven houden 
met hoe dit bij D66 zal vallen, en om open te kunnen 
discussiëren. Daarnaast biedt dit ons de ruimte om 
onafhankelijke standpunten te bepalen. Doordat we 
niet mee doen aan verkiezingen kunnen wij veel 
verder gaan dan D66, bijvoorbeeld op het gebied van 
drugsregulering. Aan de andere kant zitten wij niet 
in de positie om onze ideeën tot beleid om te zetten. 
Hiervoor zoeken we dan ook wisselende bondgenoten, 
vaak D66. Met onze kritische blik doen we ons best 
hen scherp en gefocust te houden. Samengevat zijn de 
Jonge Democraten een luis in de pels van D66.. 
In Brabant organiseren de Jonge Democraten wekelijks 
een activiteit, wat vergeleken met andere Politieke 
Jongeren Organisaties en D66 erg vaak is. Naast 
politieke inhoud staat hier zeker ook de gezelligheid 
centraal. Hoewel niet direct een reden om lid en actief 
te worden, is dat een van de belangrijkste redenen 
waarom iemand actief blijft, een avond wordt veelal 
afgesloten met een schaal bitterballen. De Jonge 
Democraten is voor jongeren een laagdrempelige 
kennismaking met politiek en een goede manier om 
snel een netwerk op te bouwen. 

Jonge

Democraat,

Ook het scholingsaspect is  ontzettend belangrijk. 
Actief zijn bij de Jonge Democraten is een goede 
politieke leerschol met de ruimte om fouten te maken 
en successen te vieren. Ervaringen die volgens ons 
onmisbaar zijn in een latere (politieke) carrière. 

Maar waar staan wij voor in ’s-Hertogenbosch? 
De twee belangrijkste punten die wij graag in 
’s-Hertogenbosch zouden willen zien is het live 
uitzenden van een raadsvergadering. Hiermee kan de 
kloof tussen de stad en de politiek kleiner worden, net 
als dat mensen meer betrokken kunnen raken bij de 
Bossche politiek. Daarnaast zouden wij graag zien dat 
’s-Hertogenbosch als een van de laatste grote steden in 
Brabant het Manifest Joint Regulation ondertekent. Met 
de huidige burgemeester hebben wij hier echter weinig 
hoop op. Werk aan de winkel dus!

Wil je graag meer te weten komen over de Jonge 
Democraten? Kom dan een keer kennismaken, de 
activiteiten staan open voor iedereen!

Mieke de Wit
Voorzitter Jonge Democraten Brabant

 facebook.com/Jongedemocratenbrabant

 @JD_Brabant

 @jongedemocraten

Als je deze Woordzoeker juist hebt opgelost vormen de overgebleven letters een zin.  Mail deze zin vóór 
1 oktober naar info@d66shertogenbosch.nl o.v.v. je naam en postadres, en maak kans op het jubileumboek 
‘Een blijvend Appèl’ over 50 jaar Democraten 66 (t.w.v. € 19,66). 
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We starten een nieuw politiek seizoen. Inmiddels hebben 
we al ruim de helft van deze coalitieperiode erop zitten 
en veel van wat in ons verkiezingsprogramma staat is 
verwezenlijkt. Dat maakt dat we nog meer vooruit kijken 
dan we gewend zijn. En dat maakt dat we paden inslaan 
die niet beschreven staan in ons verkiezingsprogramma. Dit 
vraagt om extra betrokkenheid van leden, onze lokale partij 
bestaat namelijk uit meer dan alleen een fractie en wethouder. 
Bovendien, hebben wij talrijke zeer concrete uitspraken in ons 
verkiezingsprogramma. Deze zijn zo concreet dat er slechts 
één uitkomst denkbaar is. Genoeg werk dus bij het schrijven 
van ons verkiezingsprogramma. Verkiezingsprogramma!?

We zijn op de helft maar staan daarmee ook al aan de 
vooravond van onze één-na-laatste begrotingsbehandeling 
van deze periode. De ervaring leert dat de laatste 
begrotingsbehandeling gekenmerkt wordt door 
verkiezingsretoriek. Hiermee probeer ik duidelijk te maken 
dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al erg dichtbij 
zijn. Verkiezingen die voor ons totaal nieuw zullen zijn, op 
de stembiljetten staan wij niet langer op het stembiljet als 
lijst 8 maar vooraan; als lijst 1. Dit maakt dalen nu eenmaal 
makkelijker dan stijgen. Er is echter nog genoeg terrein te 
winnen. We hebben herkenbare gezichten en aanspreekpunten 
nodig in onze wijken en dorpen. Mensen die dichtbij staan 
en aan wie mensen hun stem durven te geven. Mijn oproep 
is dan ook aan al onze leden om zo zichtbaar als mogelijk 
kenbaar te maken dat je een D66’er bent en wat wij voor onze 
kiezers kunnen betekenen!

Van mij nu dus geen betoog met politieke stellingname. De 
belangrijkste opgave van D66 ’s-Hertogenbosch is op dit 
moment onze lokale vereniging. We moeten méér doen om 
iedereen betrokken te houden en méér doen om nieuwe 
leden te werven. Dit is de basis waarop wij ons succes 
kunnen boeken in 2018. Dit vraagt om een bijzondere inzet 
van de fractie, waarop gerekend kan worden. Maar dit 
betekent ook om extra inzet van al onze leden. Het ontvangen 
van dit magazine betekent dat u ons linksom of rechtsom 
steunt of een warm hart toedraagt. Daarvoor al 
ontzettend bedankt!

Op naar een nieuw, boeiend politiek jaar!

Mike van der Geld
Fractievoorzitter D66 ‘s-Hertogenbosch

Democraten,
Colofon

Bossche Democraat is het 

ledenmagazine van de politieke 

vereniging Democraten 66 

’s-Hertogenbosch en wordt 

verspreid onder al haar leden. 

Niets uit deze uitgave mag zonder 
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Wilt u een adreswijziging doorgeven? 

Ga naar MijnD66.nl.
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