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1 Jeroen Fritz   (1982) 

“Als lijsttrekker wil ik samen met de leden bouwen aan een betrokken en eigentijdse 
Partij van de Arbeid. Een PvdA die werkt aan een sterker en socialer Haarlem, met 
meer werkgelegenheid, betaalbare woningen en de beste scholen, omdat elke 
Haarlemmer dezelfde kansen verdient. Maar ook een PvdA die niet alleen politiek 
bedrijft vanuit het stadhuis, maar die het samen met de Haarlemmers doet, op straat, 
in de wijken en via sociale media.” 

2 Marceline Schopman   (1965) 

“Geen Haarlemmer is gelijk, maar iedereen heeft wel recht op gelijke kansen. Om dat 
samen te bewerkstelligen, ervoor te knokken en datgene wat behaald is te bewaken, 
is oprecht, sociaal en democratisch! Met grote  gedrevenheid en bevlogenheid zet ik 
mij daar graag een tweede periode voor in; maar samen met u, want  samen maken 
we Haarlem!” 

3 Moussa Aynan   (1973) 
“Een stad waar degenen die het minst hebben, de crisis niet het meest gaan voelen. 
Een stad waar jongeren hun werkzame leven niet met een uitkering hoeven te 
beginnen. Een stad waar je afkomst of de wijk waarin je opgroeit niet bepaalt of je 
naar het vmbo of het vwo gaat. Een stad waar iedereen die het nodig heeft,  goede 
zorg krijgt, ongeacht de dikte van zijn portemonnee. Dat is het Haarlem waar ik vanuit 
de gemeenteraad voor zal strijden.” 

4 Artie Ramsodit   (1975) 

“Inmiddels ben ik bijna vier jaar raadslid. Het is een eer om dienstbaar te zijn aan 
Haarlem als stad vanuit een rood hart. Ik ben een getogen Haarlemmer, geboren in 
Suriname. Mijn wortels liggen in India. Sociaal-democratie is voor mij een ongedeeld 
Haarlem: Gelijke kansen op onderwijs, werk en wonen voor iedere Haarlemmer. Een 
sociaal vangnet voor eenieder die dat nodig heeft en samenleven in gezonde en 
veilige wijken. Dit heeft in deze raadsperiode onder andere geleid tot de volgende 
resultaten: * in de woonvisie staat Haarlem als ongedeelde stad centraal, * plekken in 
Haarlem om zelf betaalbaar te bouwen, * 200 extra banen in Haarlem door de 
koopzondag” 

5 Diana van Loenen   (1979) 

“Haarlem is een prachtige stad met veel mogelijkheden. Ik zet mijn ervaring als 
volksvertegenwoordiger en mijn kennis vanuit mijn werk in de Metropoolregio 
Amsterdam graag in om die mogelijkheden te benutten. Ik wil van Haarlem een stad 
maken die open staat voor nieuwe verbindingen met haar bewoners. En bovendien, 
een financieel gezonde stad. Een stad waarin niet je afkomst, maar je toekomst het 
belangrijkste is.” 

6 Martien Brander   (1970) 

“Haarlem kent een paar grote uitdagingen: de financiën moeten op orde en er komen 
veel taken naar de gemeente. Er is een krachtig gemeentebestuur nodig en een 
gemeenteraad die kritisch controleert. Daar kan en wil ik graag aan bijdragen, omdat 
de gemeente er moet zijn voor zijn inwoners. Tegelijk zie ik grote kansen voor onze 
mooie stad. Haarlem bruist en is voor velen aantrekkelijk. Wij kunnen als inwoners zelf
helpen de stad sterker te maken. Als raadslid zal ik daarvoor initiatief nemen, maar we
doen het natuurlijk met zijn allen. Samen werkt het beste!” 
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7 Sidney Visser   (1986) 

“Als geboren en getogen Haarlemmer ben ik politiek actief geworden omdat er 
belangrijke tijden aanbreken. Tijden waarin we de crisis samen moeten aanpakken. Ik wil 
werken aan een Haarlem dat een toekomst heeft en daar nu het fundament voor leggen. 
Om aan de toekomst te werken, is de aanpak van de jeugdwerkloosheid erg belangrijk. 
Door ons als Haarlemmers te richtten op cultuur, toerisme en innovatie creëren we 
duurzame werkgelegenheid die niet alleen de huidige generatie aan het werk helpt, maar 
ook de toekomstige generaties een Haarlem bieden waarin het prettig wonen en werken 
is.” 

8 Hans van der Bruggen   (1945) 

“Sociaal-democratie is voor mij extra aandacht en energie voor mensen en groepen die 
dit goed kunnen gebruiken, die het minder goed hebben getroffen of die gewoon pech 
hebben (gehad) in het leven, vooral in tijden dat het maatschappelijk over de gehele linie 
minder gaat. Vanzelfsprekend is dat sterke schouders meer kunnen dragen dan de 
minder sterke.”

9 Floor Roduner   (1981) 

“Mijn naam is Floor Roduner. Ik ben 32 jaar, geboren en getogen in Haarlem en nu 
werkzaam op het ministerie van Financien. Mocht ik in de gemeenteraad worden 
verkozen, dan wil mij vooral inzetten voor het op orde houden van de gemeentefinanciën.
Helpen dat de komende bezuinigingen nu eerlijk en sociaal worden ingevuld, maar ook 
naar de toekomst toe een stevige en solidaire begroting. Als raadslid wil ik zo een 
bijdrage leveren de idealen van de PvdA te realiseren en de PvdA verder te versterken.” 

10 Ienke Verhoeff   (1957) 

“In 1985 ben ik in Haarlem gaan werken, midden in de vorige crisis na te hebben gewerkt
met behoud van uitkering en meerdere kleine baantjes. In de raadsfractie van de PvdA 
denk ik dat mijn kennis en ervaring, opgedaan tijdens mijn studie (1e generatie 
universitair student) en werk op de terreinen arbeidsmarkt, economie, ruimtelijke 
ordening, overheidsfinanciën en grote projecten te kunnen inzetten om de situatie van 
Haarlemmers te kunnen verbeteren die een steuntje nodig hebben. Als wijkraadslid, 
inwoner, lid ouderraad en actief ouder bij sportclubs heb ik van buiten naar binnen 
gekeken bij de gemeente, als ambtenaar geroken aan het bestuur, nu denk ik effectief te 
kunnen meesturen.” 

11 Simon van de Kamer   (1989) 

“Ik ben Simon van de Kamer, 24 jaar. Ik wil in de raad omdat ik in tijden van bezuiniging 
ga voor sociale keuzes en solidair beleid. Door samen te werken met Haarlemmers denk 
ik tot goede ideeën en oplossingen te komen voor onze gemeente. Mijn bijzondere 
aandacht gaat uit naar de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en een goed sportbeleid 
dat bij de PvdA past.” 
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12 Remco Visser   (1966) 

“Mijn naam is Remco Visser. Ik woon in Haarlem Noord, loop hard bij KAV Holland, heb 
een volkstuin in de Hekslootpolder en werk bij TNO. Ik ben 47 jaar oud. Ik ben al een 
tijdje lid van de PvdA en vind het een goed moment om mij (weer) meer in te gaan zetten.
Ik wil dat het politieke debat in Haarlem gaat over eerlijke kansen voor alle Haarlemmers,
het stimuleren van werk en zorgen dat er goed onderwijs is. Ik erger me aan het krakeel 
van andere partijen over het pontje bij de Belgiëlaan of het Houtmanpad: veel 
geschreeuw voor de bühne. Daarom wil ik zelf graag deze handschoen oppakken!” 

13 René Rensing   (1974) 

“Mijn naam is René Rensing, 39 jaar, en ben advocaat bouwrecht en milieurecht en 
ondernemer, heb eerder in het PvdA bestuur in Leiden gezeten en gewerkt voor de 2e 
kamerfractie van de PvdA. Ik ben geboren in Schalkwijk en woon nu in het Centrum. 
Haarlem is mijn stad en gaat mij aan het hart. Als zelfstandig ondernemer wil ik in de raad
het geluid van de ondernemer meer laten horen, ik ben van mening dat de PvdA er ook 
voor de ondernemer kan en moet zijn. Daar wil ik mij in de raad sterk voor maken. “ 

14 Johan Slik   (1977) 

“Haarlem is mijn stad. Een schitterende stad en dat moet zo blijven. Daarom wil ik 
dienstbaar mijn capaciteiten inzetten voor alle Haarlemmers en Spaarndammers die 
solidair zijn en vooral voor hen die die solidariteit nodig hebben. Ik voel me nergens te 
goed voor en niet gauw ergens te slecht voor. Mede vanuit mijn christelijke achtergrond 
wil ik mijn bijdrage leveren aan o.m. *een hechte raadsfractie, *een leefbare stad voor 
jong en oud, *goed OV in en om Haarlem en *een sociale woningmarkt.” 

15 Jeannette Eversen   (1957) 

“Ik ben Jeannette Eversen en nieuw raadslid voor de Pvda Haarlem. Ik ga in deze tijd van
bezuinigen voor een sociaal beleid en voor de mensen die echt hulp nodig hebben.” 

16 Teresa van Beelen   (1966) 

“Mijn naam is Teresa van Beelen, ik ben 47 jaar oud. Ik ben afkomstig uit het horeca 
wezen en uit het welzijnswerk. Ik wil graag een zetel in de gemeenteraad zodat ik me in 
kan zetten voor een sociale samenleving waarin iedereen een stem heeft die gehoord 
mag worden. Of je nu jong of oud bent, ziek of gezond, arm of bemiddeld, vrouw of man, 
allochtoon of autochtoon. Iedereen heeft recht op inkomen, goede scholing, een fijne 
leefomgeving, goede zorgen sociale activiteiten.” 
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Lijstduwers

17 Adriaan Helmig   (1952) 18 Mary Scholtemeijer   (1938) 

Gewestelijk afgevaardigde. Partij icoon.

19 Xander den Uyl   (1953) 20 Helga Koper   (1967) 

Statenlid (fractievoorzitter). Raadslid.

21 Roel Schaart   (1940) 22 Jan Oldenburger   (1958) 

Raadslid.

23 Joyce Langenacker   (1970) 24 Jan Nieuwenburg    (1967) 

Raadslid (fractievoorzitter).
Kandidaat wethouder.

Wethouder.
Kandidaat wethouder.

Niet geplaatst (op alfabet)

Roel Schepers   (1973) Paul Seyferth   (1946) Bart-Bram Spruit   (1969)


