Kandidatenlijst GR2022
1. Johran Willegers (lijsttrekker; 30)
Zwollenaren in staat stellen hun leven te leiden en onze stad blijvend te verbeteren in de groei
die we doormaken. Dat is wat de gemeenteraad moet doen. Drie essentiële zaken vormen mijn
beweegreden als het gaat om wat onze stad de komende jaren nodig heeft en verdient. Daar wil
ik mij als lijsttrekker, met een fantastische lijst aan kandidaten, voor gaan inzetten. Ten eerste het
zorgen voor voldoende banen en huizen voor onze stadsgenoten. Ten tweede betere zorg voor
je opa, oma, ouders of kinderen. Ten slotte moet de overheid doen wat in de kern haar allerbelangrijkste taak is: het veilig houden en maken van de stad zodat we in vrijheid ons leven kunnen
leiden. Sinds 2014 mag ik dat al als raadslid doen en het is een eer nu als lijsttrekker samen met
alle Zwollenaren en hún ideeën voor een betere buurt aan de slag te gaan voor een fijne, vrije en
veilige stad.

2. Regien Courtz (wethouderskandidaat; 36)
Ik ben werkzaam als strategisch programmamanager bij de Justitiële Informatiedienst, daarnaast
fractievoorzitter van de Statenfractie in Overijssel. Ik ben getrouwd met Jacob, de trotse moeder
van Hannah en in verwachting van onze tweede dochter.
Vanuit de provincie Overijssel heb ik me (bijna) 7 jaar ingezet om de samenleving in beweging
te krijgen. Dat is mijn politieke motivatie. Ik geloof in de potentie van mensen en wil niet alleen
mijzelf, maar ook anderen stimuleren zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid te nemen en op
te staan. Omdat dat de manier is waarop we met elkaar het leven elke dag een beetje beter en
mooier kunnen maken. Dankbaar voor wat ik samen met mijn fractie en onze gedeputeerde heb
mogen betekenen voor Overijssel, kies ik nu voor Zwolle. De stad waar ik van het leven geniet en
thuis ben. Een stad die groeit, een stad met ambitie en een stad waar het de uitdaging is om die
groei kwalitatief vorm te geven. Zodat Zwolle de stad is waar jij kunt wonen, werken én genieten.
Ik ben er trots op dat ik het vertrouwen krijg van de Zwolse VVD als kandidaat wethouder. Zo ver
is het nog niet, de kiezer is eerst aan het woord op 16 maart. Hoe dan ook ga ik heel graag ‘Samen
aan de slag’ voor Zwolle.

3. Annemee van de Klundert-Schoenmacker (46)
Ik ben Annemee van de Klundert-Schoenmacker, 46 jaar en in 2000 in Zwolle komen wonen
samen met mijn man Bram van de Klundert. We hebben de afgelopen jaren de stad Zwolle zien
groeien en bloeien en daar hebben wij ook aan meegeholpen door 2 ‘Zwollenaren’ toe te voegen.
Duco is 14 en Josefien is 12.
Ik werk bij Nationale Nederlanden Schade en Inkomen in Den Haag als Senior Data-quality Officer
klant en product. En daarnaast ben ik sinds 2018 raadslid voor de VVD in Zwolle. In mijn vrije tijd
vind ik het vooral leuk om te koken en bakken en doe dat ook regelmatig samen met de kinderen
om er daarna gezellig met elkaar, familie of vrienden van te genieten. En als er dan nog vrije tijd is
probeer ik wat te sporten, of als ouder langs de lijn te staan.

4. Jeroen Doornbos (41)
Ondernemer (vastgoed). Getrouwd en vader van 2 zoons (7 en 10). Woonachtig in Zwolle Zuid
(Schelle). Lid van Zwolsche Vastgoed Sociëteit, Vastgoed Netwerk Regio Zwolle e.a.. Teammanager van het voetbalteam ZAC JO11-3. Geïnteresseerd in sport (PEC Zwolle, golf, hardlopen),
gebiedsontwikkeling en financiën.
Zwolle is de stad waar mijn kinderen mogen opgroeien. Waar zij veilig op straat spelen, sporten
met klasgenoten en naar school gaan. Dat klinkt zo logisch, maar gezondheid, veiligheid en zekerheid zijn voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Helaas hebben we dat ook van dichtbij ervaren. Ondanks dat ik geen geboren Zwollenaar ben stroomt er blauw-wit bloed door mijn aderen.
Ik kan zo trots zijn op alles wat onze stad en haar inwoners teweeg brengen.

Kandidatenlijst GR2022
5. Monique Bakker (35)
Ik ben nu vier jaar met ontzettend veel plezier lid van de VVD. Sinds de campagne voor GR2018
ben ik ‘hooked’ en maak ik deel uit van de fractie. Eerst als secretaris en inmiddels als burgerraadslid. Ook mag ik mijzelf jullie campagneleider noemen en dat vind ik een enorme eer! Mijn
enthousiamse blijft groeien en ik wil mijn vaardigheden en kennis nu dolgraag inzetten als raadslid
voor onze mooie stad. In het dagelijks leven ben ik jurist bij de rechtbank en trotse eigenaar van
een huis in Zuid waar ik al een jaar naar tevredenheid in klus en verbouw :) Ik ben dol op koken en
lekker eten, mijn neefje is mijn grote trots en ik speel graag bordspellen met vrienden.

6. Charell van Rooy (33)
Mijn naam is Charell van Rooy, 33 jaar en moeder van Logan (4) waarmee ik samen in Hanzeland
woon. Geboren en getogen in Zwolle, maar ook gewoond in Groningen en Cardiff (Wales). In het
dagelijks leven ben ik staats- en bestuursrechtjurist en momenteel promovendus aan Cardiff
University in European Law and Governance. Maar vooral, een liberaal in hart en nieren die graag
een steentje bij wil dragen aan een liberaler Zwolle.

7. Ties Herfst (27)
Hoi! Mijn naam is Ties Herfst. Ik woon sinds 2018 samen met mijn vriendin Deborah en twee katten in Zwolle. Ik ben werkzaam als jurist omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Groningen. Met
die specialistische expertise en mijn ervaring als beleidsmedewerker voor diverse overheden,
ken ik de wegen van het overheidsapparaat goed. Daarom wil ik de verantwoordelijkheid nemen
om als raadslid samen met de rest van de fractie een impact te maken voor een sterk en robuust
Zwolle. We staan namelijk voor de uitdagingen van wonen, werk, klimaat en het behouden van
een bruisende binnenstad en een goedlopend bedrijfsleven.

8. Jos Lippmann (34)
Getrouwd met Anoeska en trotse vader van Mia (2) en Mats (0). Samen wonen we in Stadshagen
en bouwen ons nieuwe huis in de Oude Mars. Ik ben piloot en werk parttime als jurist en
risicomanager in de zorg. Vrije tijd gaat nu vooral op aan het gezin en in de late uurtjes aan een
promotieonderzoek (naar verbetering van de kwaliteit van de eerstelijnszorg.) Als er dan nog
ruimte overblijft sta ik graag op de golfbaan, zit ik op de mountainbike, in een roeiboot, achter een
goed boek of voor een mooie film. Is er dan nog ruimte voor de VVD? Zeker! Het afgelopen jaar
ben ik na jaren van passief VVD-lidmaatschap betrokken geraakt bij de lokale VVD. ‘Als iets echt
belangrijk is, dan is er altijd tijd voor te maken.’
Vrijheid is onmisbaar om jezelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen. Ik heb altijd de vrijheid gehad om te zijn, studeren en daarmee te worden wat ik wil, dat gun ik iedereen; in het bijzonder toekomstige generaties. Vrijheid is voor mij – naast ruimte om te zijn – ook ruimte om je te
ontwikkelen. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen: om binnen de mogelijkheden die je hebt,
je eigen standpunten in te kunnen nemen en keuzes te mogen maken, én de gevolgen van die
keuzes zelf te dragen, met ondersteuning van de gemeenschap. Ik respecteer hierbij de keuzes
van anderen, ook al begrijp ik ze niet altijd. De zaak van een afstand bekijken en een goede dialoog zijn naar mijn mening nog altijd dé instrumenten om hierin verdraagzaam te blijven. Want we
zijn allemaal uniek, en dus verschillend. Dat is wat ons zo mooi maakt. Vrijheid is ten slotte ook jezelf goed kunnen bewegen, of dit nu op sportief, recreatief of functioneel gebied is, of simpelweg
de kinderen naar school brengen. Goede bereikbaarheid van en in Zwolle is enorm belangrijk
voor onze toekomst. We worden op veel terreinen uitgedaagd. Het daagt mij op mijn beurt uit om
te bewaken dat Zwolle vrij, veilig, verdraagzaam, bereikbaar en met dit alles vooruitstrevend blijft.
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9. Cor-Jan Bruggeman (47)
Mijn naam is Cor-Jan Bruggeman. Geboren in 1974 in Zwolle en in 2010 getrouwd met Annika.
Samen hebben we twee zoons Roan (2013) en Daley (2014). Ik kom graag mijn bed uit om
organisaties en mensen te helpen groeien in onze snel veranderende wereld. Ik heb een brede
(internationale) ervaring in transformaties en reorganisaties. Tegenwoordig mag ik met veel plezier
mijn ervaring en competenties inzetten als operationeel manager bij Roscom. Een super mooi en
groeiend Zwols field en tele marketingbedrijf met een eigen Academy waar we collega’s dagelijks
opleiden in trendsettend en onderscheidend klantcontact. In het politieke landschap staan we
samen ook voor vele uitdagingen waar verandering meer dan gewenst is. Dat vraagt soms om
lastige en tevens noodzakelijke keuzes. Lef, durf, aanpakken en daadkracht zijn zaken die zijn
gewenst. Vanuit gedragen liberale waarden en in het belang van onze mooie Hanzestad. Dat zijn
juist zaken die je veel tegenkomt in transformaties en reorganisaties. Deze opgedane kennis en
ervaring zet ik graag in voor onze mooie Hanzestad. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis bij PAF,
waar ik tot voor kort voorzitter was. Momenteel ben ik actief als voorzitter van carnavalsvereniging
de Eileuvers. Een geweldig historisch cultureel evenement waaruit vele diverse Zwolse tradities
en gewoontes hun ontstaan hebben gevonden de afgelopen 65 jaar.

10. Niels Tol (23)
Mijn naam is Niels Tol en ik mag kandidaat zijn bij de komende verkiezingen. Ik ben een 23-jarige
student Bestuurs- en Organisatiewetenschap en woon met veel plezier aan de rand van onze
binnenstad. Naast mijn studie werk ik voor ProDemos, waarbij ik gastlessen geef op middelbare
scholen en mbo’s over onze democratie en rechtsstaat. Ook ben ik sinds 2019 fractieondersteuner
bij onze gemeenteraadsfractie.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om (vaak Engelse) series te kijken, om Bourgondisch te tafelen
en om politieke biografieën te lezen. Daarnaast geniet ik van een goed glas op een van onze
terrassen en vind ik het leuk om een mooie wandeling te maken. Ook vind ik het belangrijk dat
mensen het beste uit zichzelf proberen te halen, daarom ben ik trainer bij de JOVD.

11. Jan-Fokke Post (33)
In 1988 geboren in de Noordoostpolder, sinds 2013 wonend in de mooie wijk Holtenbroek samen
met mijn vrouw en inmiddels 3 kinderen (dochter van 3 en tweeling van 1). Ik werk als Business
Consultant voor een internationaal vastgoedsoftwarebedrijf uit Nijmegen en ben al sinds mijn
studententijd lid van de VVD. Als inwoner van Zwolle lijkt het me mooi iets te betekenen voor mijn
stad en ben ik graag de optimist, die altijd kansen ziet voor verbetering en vernieuwing!

12. Sharareh Azimi Nober (58)
Ik ben Sharareh Azimi Nober. 58 jaar oud. 33 jaar woonachtig in het mooie Zwolle. Trotse moeder
van twee dochters en sinds een jaar hele trotse oma van een prachtige kleindochter. Ik heb in
de loop van de jaren verschillende banen gehad; van manager in de kinderopvang tot een eigen
onderneming. Op dit moment heb ik een pauze ingelast in mijn werkcarrière en geniet ik van alles
wat het leven te bieden heeft.
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13. Thijmen Prins (24)
Ik ben Thijmen Prins, student Bedrijfskunde, 24 jaar geleden in Zwolle geboren en altijd gebleven,
nu ruim een jaar lid van de VVD, ik ben trots op onze prachtige binnenstad en ik ben er dan ook
graag, tot ziens op de volgende borrel!

14. Kirsten van Zeist (51)
Mijn naam is Kirsten van Zeist, sinds 2001 woonachtig in het mooie Zwolle! In de loop der jaren
ben ik steeds meer van deze stad gaan houden. Een stad met mooie pleinen, gezellige terrassen,
pittoreske straatjes en mooie historische gebouwen. Niet voor niets bezoeken vele toeristen
jaarlijks onze mooie stad. Het is gewoon goed toeven in Zwolle! Een stad waar ik trots op ben.
Een stad waar ik mij graag voor inzet de komende jaren.
Sinds 2011 ben ik betrokken bij de VVD in de Provinciale Staten. In eerste instantie voornamelijk
als secretariaatsmedewerker en sinds een aantal jaren zijn daar communicatiewerkzaamheden
bijgekomen. Kortom van een ondersteunende naar een meer inhoudelijke rol. Een rol die uitstekend
bij mij past en die mij veel energie geeft. Maar ook een rol die zich met name achter de ‘coulissen’
afspeelt. Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven uitdagen en daarom deze nieuwe stap. Naast
deze politieke functie ben ik als Office Manager werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Ik
vind het erg belangrijk om te weten wat er speelt in de stad waar je woont, dus luisteren naar je
inwoners is van groot belang. Waar liggen hun zorgen, voor welke uitdagingen staan ze? Ik wil
mij graag inzetten voor een sterker, liberaler en welvarender Zwolle waar iedereen de vrijheid
heeft zichzelf te ontwikkelen. Een stad waar iedereen zichzelf mag zijn! Veilig jezelf kunnen zijn,
daar ligt volgens mij nog een mooie uitdaging. Dit bleek ook uit recent onderzoek. “Overheden
en instellingen zijn vaak te reactief, staat in het onderzoek. Ja, er hangen vaker regenboogvlaggen
voor gebouwen, maar het is niet voldoende”. Eén van de onderwerpen waar ik mij graag voor inzet.

15. Sanne van de Kamp (22)
Hoi, ik ben Sanne van de Kamp, 22 jaar jong en ben nu iets meer dan vier jaar lid van de VVD.
Ik kom oorspronkelijk uit Nunspeet, heb daarna op kamers gewoond in Groningen en woon nu
ongeveer een jaartje in Zwolle, samen met mijn vriend Dennis. Verder studeer ik nog en ben ik
net begonnen met de master Recht en Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast
werk ik op dit moment nog als student-assistent aan een onderzoek bij de afdeling ZSM van het
Openbaar Ministerie. Ik ben daarom ook nog veel in Groningen te vinden. Maar inmiddels heb ik
al wel ervaren; er gaat niets boven Zwolle! Ik heb enorm veel zin en motivatie om de aankomende
jaren actief mee te denken met de fractie en kennis te maken met de Zwolse politiek. Om een
onderdeel te mogen zijn van deze groep getalenteerde mensen op de lijst voor de VVD Zwolle
en om Zwollenaren hun stem en liberale ideeën te mogen helpen vertegenwoordigen is voor mij
een grote eer.

16. Tim Visser (27)
Beste leden, mijn naam is Tim Visser en ik zou mij graag kort aan u voorstellen. Geboren in Kampen
maar getogen in het mooie Zwolle waar ik met liefde woon op de Blijmarkt. Heerlijk in het centrum. Na
mijn studie psychologie in Groningen ben ik gaan werken als information consultant in Amsterdam
en soms ook Londen. Toch kom ik elke keer weer terug in Zwolle en nu ga ik er ook niet meer
weg, want ik kom toch steeds terug naar deze mooie stad in het Oosten! Ik heb veel energie en
creativiteit die ik wil delen met jullie en de stad. Ik geloof in een Zwolle die doorgaat met innoveren
samen met alle inwoners om dromen te laten uitkomen. Hier wil ik graag aan mee werken!
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17. Bo de Bruin (19)
Mijn naam is Bo de Bruin. Ik ben alweer 19 jaar geleden geboren in onze mooie stad Zwolle.
Op dit moment studeer ik ondernemerschap & retail management aan het Windsheim. Buiten
school ben ik ook actief als coach bij HC Zwolle. Ik werk op het moment als sales agent bij Quality
Contacts, wat ik ook met erg veel plezier doe.

18. Tom Pendjol (30)
Mijn naam is Tom Pendjol 30 jaar en woonachtig in Zwolle. Ondanks het feit dat ik geboren ben in
Hattem ben ik al vanaf de middelbare school verbonden aan Zwolle. Ik ben vrij nieuw als lid bij de
VVD en hoop dat ik veel voor Zwolle kan gaan betekenen op het gebied van sport en gezondheid.
Dit sluit dan ook aan bij mijn werk als fysiotherapeut en mijn passie sport.

19. Jan-Bate Bles (26)
Mijn naam is Jan-Bate Bles, ik ben 26 jaar oud en sinds 2016 lid van de VVD en woonachtig in
Berkum. In het dagelijks leven houd ik mij bezig met (digitale) veiligheid en procesoptimalisatie.
Sinds ik eind 2014 vanwege de studie naar Zwolle vertrok, ben ik enorm aan deze stad verknocht.
Daarom wil ik mij graag kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Tijdens mijn studententijd heb ik mij in diverse rollen ingezet voor Zwolle Studentenstad. Zo ben
ik onder andere bestuurslid geweest bij studentenplatform SCHIB en heb ik mij daarnaast in
gezet voor Gumbo Millennium, Buro Ruis en het SOOZ. Dit waren ontzettend leerzame ervaringen,
waarbij we mooie doelen hebben kunnen bereiken. In die rollen heb ik gemerkt dat ik enthousiast
word door het gesprek aan te gaan met diverse mensen en groepen. Ik wil me daarom graag
opnieuw inzetten om deze stad een stukje mooier, levendiger en liberaler te maken.

20. Schelto Bus (52)
Partner van Marianne en we hebben 3 kinderen (13, 16 en 17 jaar). Geboren en getogen Zwollenaar.
Directeur van Bus Industrial Tools. Momenteel raadslid. Politiek actief sinds 2005 en in 2011 eerder
raadslid geweest.

21. Denis Holterman (51)
Mijn naam is Denis Holterman, ben geboren en getogen Zwollenaar en inmiddels 51 jaar oud.
Ik ben getrouwd met Roelien en we hebben 3 dochters Joelle (22 jaar), Sterre (19 jaar) en Indy
(16 jaar). Ik ben werkzaam als Projectadviseur en Commercieel directeur bij Thereca gevestigd
in Hattemerbroek langs de A28. Wij fabriceren ons eigen meubilair in Hongarije en Kroatië en
maken in Hattemerbroek eigen interieurplannen voor de professionele markt (zakelijk en zorg).
Ik probeer altijd mijn steentje bij te dragen om goede doelen te steunen met bv de stichting
Bike4life, het goede doelen toernooi (ook wel Tante Kippe toernooi genoemd) maar ook met
Thereca. Verder ben ik zeer actief in het Sassendonkse carnaval en ben Jeugdprins geweest >>
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in 1984 en Stadsprins in 2008. De laatste 8 jaar heb ik in het bestuur gezeten van cv de Eileuvers
en ben lid van carnavalsgroep Kiek’n wat ut wört.
Ik fiets iedere zondag op de mountainbike maar mijn grootste hobby is toch echt voetbal. Helaas
lukt het zelf niet meer ivm blessures en vorige jaar ben ik gevraagd om voorzitter bij Z.A.C. te
worden en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik ben immers al ruim 40 jaar lid van deze mooie oude
club en dat voelt goed maar voetbal kijken bij PEC Zwolle op de tribune doe ik ook graag.

22. Patrick Fidder (43)
Als vader van 4 kinderen en gelukkig getrouwd, heb ik een mooie balans gevonden met mijn
2e liefde, het ondernemerschap in de horeca en de vele activiteiten die ik ernaast doe. Waar
de ene ondernemer een 2e, 3e of meer zaken opent om bezig te zijn, ben ik juist bezig om op
sociaal gebied mijn bijdrage te leveren, aan bijvoorbeeld het onderwijs, sociale partners, of op
school van mijn kinderen. Mijn wens is om te groeien als bestuurder maar in eerste plaats ook als
ondernemer en vader. Om zo mijn bijdrage te kunnen leveren aan de juist nu zo belangrijke liefde
voor het vak maar ook aan een aantal zaken waar mijn persoonlijke focus op ligt.
Vaak genoeg mag ik vernemen dat er op lokaal niveau weinig te bereiken valt in de zaken die
mij aan het hart gaan zoals onderwijs, hoe men tegen het vak aankijkt maar ook hoe we samen
met de sociale partners een samenwerking kunnen opbouwen en behouden voor mensen met
een afstand tot het werk. Ik denk graag in mogelijkheden en oplossingen, problemen zijn in het
verleden.

23. Hans Wijnen (47)
Ik ben in 2006 betrokken geraakt bij de Zwolse VVD en fractie als fractieondersteuner en
mocht in 2010 als raadslid de VVD gaan vertegenwoordigen in de Zwolse raad. Van 2014 tot
2019 was ik naast raadslid ook vice voorzitter van de raad. In 2019 ben ik namens de VVD
Dagelijksbestuurder / Heemraad geworden bij waterschap Drents Overijsselse Delta en mag ik
naast volksvertegenwoordiger ook deelnemen aan het openbaar politiek bestuur. Tijdens mijn
raadsperiode heb ik samengewerkt met enthousiaste collega’s die met veel inzet en een liberaal
geluid het beste willen voor Zwolle. Ik heb gezien hoe we samen het verschil konden maken en
daar ben ik ongelofelijk trots op! Mijn betrokkenheid bij de VVD Zwolle, huidige en voormalige
fractieleden is groot, de lijnen kort (en gezellig). Raadswerk is een belangrijke taak. Goed om te
zien dat er ook nu weer zo veel enthousiaste VVD’ers met een kanjer van een lijsttrekker klaar
staan om daar de komende jaren invulling aan te geven namens de VVD. Kortom het is een eer
om met een plek op deze lijst daar ondersteuning aan te geven.

24. Thom van Campen (31)
Geboren in de Achterhoek (Doetinchem, 1990) ben ik voor mijn studie verhuisd naar ons mooie
Zwolle, waar ik nog altijd met heel veel plezier woon. Momenteel ben ik Tweede Kamerlid en
namens de VVD-fractie woordvoerder Landbouw, Stikstof en Leefstijlpreventie. Als Kamerlid sta
ik voor de belangen van heel Nederland, maar afkomst verloochent zich niet. Ik vind het dan ook
heel eervol om lijstduwer te mogen zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In mijn vrije
tijd sta ik graag met een mooi kookboek in de keuken, of geniet ik van een van de vele mooie
terrassen die Zwolle te bieden heeft.
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25. Andrea de Lange (60)
Getrouwd met Rik, moeder van Bram (22). Sinds 10 jaar eigenaar van Brasserie Jansen. Het liberalisme is er door mijn ouders met de paplepel ingegoten. Maar ik ben met name lid geworden
door al het goede wat de VVD in zwolle voor elkaar krijgt. Onze stad is er in 20 jaar tijd erg op
vooruit gegaan!

26. Ivo de Lange (72)
Mijn naam is Ivo Peter de Lange, geboren te Zwolle op 28 maart 1949. Jarenlang in de mode en
horeca gewerkt als zelfstandig ondernemer, in 1985 het bedrijf IQ Kunstuitleen opgericht. In 2017
de zaak aan mijn kinderen Marc en Sophie overgedaan en sinds april 2017 het Herman Brood
Museum. Inmiddels komen er zo’n 70.000 bezoekers per jaar om deze ‘Zoon van Zwolle’ te eren.
Brood was een Rock ’n Roll artiest en een geweldige schilder/kunstenaar.

27. René de Heer (50)
Wat kunnen we trots zijn op onze mooie stad. Met prachtige bedrijven en vernieuwende
ondernemers die werken geven aan vele Zwollenaren. Een binnenstad die met haar historische
decor, gezellige terrassen, mooie winkels en geweldige musea en theaters zowel voor onze
inwoners als mensen van ver daarbuiten als een huiskamer wordt gezien. Een prettige stad om
te wonen, naar school te gaan en te studeren. Allemaal zaken die het waard zijn om blijvend in
te investeren. Om te groeien, met inzet op een nog betere kwaliteit. En om mensen en plek te
blijven bieden om te wonen, te werken en een leven lang te leren. Met veel enthousiasme heb ik
mij daarvoor in de afgelopen periode als wethouder ingezet. En ik ben trots dat ik nu de lijstduwer
mag zijn van een team van enthousiaste volksvertegenwoordigers en nieuwe bestuurskandidaat
waar ik een groot vertrouwen in heb. Graag sta ik hen vanaf deze plek met raad en daad bij in de
komende periode om Zwolle nog weer een stukje mooier te maken.

