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Kandidatenboek lijsttrekkersverkiezing voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 
In dit kandidatenboek is informatie opgenomen over de kandidaat-lijsttrekker voor D66 
‘s-Hertogenbosch voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.  
 
Vanaf 7 juni 2017 is de e-voting module geopend en kunt u uw stem uitbrengen. Het gaat 
alleen om de lijsttrekker, de interne verkiezing voor de kandidaat-raadsleden zal in 
september 2017 worden geopend.  
 
De termijn voor e-voting sluit op 5 juli 2017, om 23:59. Voor toegang tot de e-voting module 
ontvangt u een aparte uitnodiging op 7 juni. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze e-mail, of de bijlage vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de verkiezingscommissie (Michael Egmont-Petersen en Floris Jan Donders) 
via verkiezingscommisse@d66shertogenbosch.nl . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mike van der Geld 
 
Achternaam : Geld, van der  
Roepnaam : Mike  
Voorletters : M.J.J. 
Geboortedatum : 4 november 1989 
Geboorteplaats : ‘s-Hertogenbosch 
E-mail : mikevandergeld@hotmail.com 
 
 
Beroep of maatschappelijke functie: 
Strategisch adviseur – Gemeente Valkenswaard 
 
Huidige functie binnen of namens D66: 
Fractievoorzitter D66 ’s-Hertogenbosch 
 
Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 
Raadslid D66 ’s-Hertogenbosch 
Commissielid D66 ’s-Hertogenbosch (Maatschappelijke Ontwikkelingen) 
 
Andere maatschappelijke functies: 
Bestuurslid Bevrijdingsfestival Brabant 
Bestuurslid Stichting Zebra (Streetcats) 
Voorzitter Jonge Democraten Brabant 
Bestuurslid Jonge Democraten Brabant (Werving en Promotie) 
 
Kandidatuur:  
Lijsttrekker 
 
Toelichting: 
’s-Hertogenbosch is een geweldige gemeente om in te wonen en te werken. Maar als we 
niet oppassen blijven we stil staan. Worden ambities uitgesteld of bijgesteld. Daarom is een 
sterk D66 nodig in ’s-Hertogenbosch. 
D66’ers staan te boek als optimisten, daar reken ik mijzelf ook toe. Maar veel kiezers zijn 
onzeker over de toekomst, bang zelfs. Ik wil laten zien dit ons niet onverschillig laat. Ook wij 
hebben angsten en voelen ons soms onzeker. Zo maak ik me meer en meer zorgen om de 
staat van onze democratie. En is het helaas niet vanzelfsprekend dat iedereen mee kan en 
mee mag doen. En ik maak mij zorgen dat we als stad terugvallen naar het ambitieniveau 
van een dorp. Het verschil tussen D66’ers en populisten is dat wij deze angsten niet voeden 
maar er echte antwoorden op proberen te vinden. Ik wil daarom een positieve campagne 
voeren waarin we deze gevoelens serieus nemen en er een optimistische boodschap met 
echte oplossingen tegenover stellen. 
Ik wil samen met jullie de strijd aan gaan om de grootste partij in ’s-Hertogenbosch te blijven. 
En ik zou geen D66’er zijn als ik de lat hoger zou willen leggen dan ons huidige zetelaantal. 
Ik wil de positieve energie in de partij van de afgelopen jaren omzetten in een spetterende 
campagne waar niemand om heen kan. 


