
Informatie over de kandidaten 

Marieke van Duijn 

Ik ben Marieke, 33 en woonachtig in Kudelstaart (Aalsmeer). In mijn werk als lobbyist
voor Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen zet ik me vooral op 
landelijk, maar ook op provinciaal niveau in voor een gezonde en groene 
leefomgeving waar zowel mens als dier van kan profiteren. Verder fiets, loop of 
skeeler ik graag door het landschap. Ook leid ik zo nu en dan toeristen rond in 
Noord-Holland als vrijwilliger-gids, leuk en bijzonder om te doen! 

Bij de PvdA ben ik bezig aan mijn 2de termijn voor het Gewestelijk Bestuur en tevens
nieuw bestuurslid van het Netwerk Diversiteit. Daarnaast ben ik actief bij 
verschillende klankbordgroepen en heb ik me eerder ook ingezet voor 
WaterNatuurlijk bij waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Met een vader als onderwijzer en een moeder in de zorg, ben ik opgevoed met de 
boodschap: "Als je ergens 'commentaar op hebt', moet je vooral niet zeuren, maar er 
zelf iets aan doen!" En dat is ook de reden dat ik me met hart en ziel inzet voor mijn 
idealen: Een duurzame en groene provincie, betaalbaar en goed openbaar vervoer, 
goed fietspadennetwerk, betere verbinding stad en platteland, sport-, sociale- en 
gezondheidscombinaties in het groen, een Schiphol dat haar grenzen respecteert, 
behoud van cultuurhistorie. Dat, en nog veel meer, maar voor nu vooral ook een 
positieve lijsttrekkersverkiezing! Waarbij we meer leden (en niet-leden) op een 
actievere manier betrokken kunnen krijgen door een sociale en duurzame boodschap
te verkondigen en diversiteit uit te stralen. En ook een lange termijn visie op wonen 
en werken. Samenwerken en over grenzen heen kijken. Lef en daadkracht tonen. 
Zowel binnen als buiten de PvdA. 

En 'zuinig zijn op wat je hebt', dus goed omgaan met alle groene vrijwilligers, alle 
waardevolle betrokkenen, onze fijne recreatieplekken en stukjes stille natuur. Zo'n 
mooie provincie met zoveel mooie mensen, daar ben ik trots op en daar zet ik me 
met veel energie voor in! 

Meer informatie & nieuws via Facebook: "Marieke voor Noord-Holland" en Twitter: 
@Marieke_v_Duijn 



Lucien Nix 

Partijgenoten,
De komende statenverkiezingen zal blijken of onze partij voor de kiezers nog steeds 
de linkse waarden vertegenwoordigt: solidariteit boven winstbejag, 'iedereen telt mee'
boven 'eigen groep eerst' en duurzaamheid boven na ons de zondvloed. 

We moeten realistisch zijn: veel van onze kiezers weten niet meer waar de Partij van 
de Arbeid voor staat. Dus moeten we in de komende campagne een, duidelijke en 
nuchtere, linkse boodschap uitdragen en na de verkiezingen ook uitvoeren: binnen 
de coalitie of, als onze waarden niet genoeg worden gerealiseerd, erbuiten. 

Sinds 2011 ben ik campagnecoördinator voor de PvdA Noord-Holland, Ik stel me 
kandidaat voor het lijsttrekkerschap omdat mijn ambitie verder gaat: namelijk het 
vertolken van onze boodschap. In mijn werk als sociaal advocaat spreek ik dagelijks 
mensen die ondersteuning van anderen nodig hebben. Mijn praktijkervaring versterkt
mijn opvatting dat mensen gelijke kansen verdienen én dat het organiseren van die 
gelijkheid gemeenschapstaak is. Sociale noden kunnen lang niet altijd gelenigd 
worden met zelf- of samenredzaamheid. Het is de gemeenschap die een 
menswaardig bestaan waarborgt. De provincie moet, waar mogelijk, hier de 
schouders onder zetten. 

Ik heb de wereld leren kennen tijdens de oliecrises van de jaren '70. Het besef dat 
ons energieverbruik roofbouw op de planeet is, zit er bij mij ingebakken. 
Daarbovenop komt het gegeven dat ons gestook van fossiele brandstoffen de 
atmosfeer vervuilt met, nu al, ingrijpende gevolgen. De dringend noodzakelijke 
energietransitie is al lang in de maak, maar niet ambitieus genoeg. De provincie 
hoort, als gebiedsregisseur, hierin leidend te zijn en de PvdA moet hierover met de 
kiezers het gesprek aangaan. 

Graag werk ik samen met u onze nuchtere linkse idealen verder uit! 

Meer informatie: www.luciennix.nl



Tjeerd Talsma 

Alles uit de kast!
Na twee verloren verkiezingen en slechte prognoses, zullen we alles in het werk 
moeten stellen om in maart 2015 een goed resultaat te behalen. Als lijsttrekker van 
de PvdA wil ik het komende halfjaar alles uit kast halen om sterk in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland en in de Eerste Kamer terug te komen. 

Een goed verhaal!
De PvdA heeft de afgelopen vier jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en 
op allerlei terreinen veel kunnen bereiken. Bijvoorbeeld op het gebied van de 
ruimtelijke ordening hebben we het PvdA doel - een goed evenwicht tussen 
woningbouw en natuur - vorm kunnen geven in een aantal projecten. Met het 
bouwen rond OV knooppunten combineren we meerdere belangrijke PvdA 
speerpunten: versterking van het openbaar vervoer, duurzaam ruimtegebruik en 
betaalbaar bouwen. 

In de afgelopen periode heb ik als lid Gedeputeerde Staten de milieudialoog IJmond 
opgestart, de aanpak verbetering luchtkwaliteit gestimuleerd, de sanering van 
vervuilde grond versneld voortgezet en een nieuw Milieu Beleidsplan gemaakt. Deze 
resultaten moeten in de volgende periode worden uitgebouwd: de PvdA voelt 
daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor het milieu. Schiphol is belangrijk voor de 
economie maar geeft ook overlast. Ik heb mij met succes ingespannen voor extra 
geld voor de bewoners die last hebben van het vliegverkeer. Hiervoor wil ik me 
blijven inzetten. 

Een visie!
Wat dankzij de PvdA in de vele decennia dat wij in Noord-Holland besturen, is 
opgebouwd mag niet verloren gaan. In mijn visie moeten we de kiezer duidelijk 
maken dat het belangrijk is om op provinciale schaal werkgelegenheid te creëren en 
economische ontwikkeling, daarbij vasthouden aan gebiedsontwikkeling met 
ruimtelijke kwaliteit en onze milieudoelstellingen. We hebben een goed verhaal over 
wat we hebben gedaan in de Provincie en de Eerste Kamer en we weten wat we de 
komende vier jaar willen. 


