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Op 21 maart 2018 kunnen Amsterdammers niet alleen stemmen over de gemeenteraad, 

maar ook over de leden van de stadsdeelcommissies (SDC). Die verkiezing verloopt per 

gebied.  

 

De gebieden 

In deze kandidatenlijst vindt u de kandidaten per gebied voor de stadsdeelcommissie. De 

vier gebieden van Nieuw-West zijn: 

- Osdorp 

- De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 

- Geuzenveld, Slotermeer en Sloterdijken 

- Slotervaart 

 

De kandidaten 

Op de lijst per gebied staan onze kandidaten. Als één of meer verkiesbare kandidaten op 21 

maart 2018 gekozen worden, gaan zij namens D66 de belangen van buurtbewoners 

vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissie.  

 

Om meer over de kandidaten te weten te komen, is aan de kandidaten gevraagd iets over 

zichzelf te vertellen. Hieronder vindt u per gebied de kandidaten en meer informatie per 

kandidaat. 

 

In de gebieden waar zich meer dan één verkiesbare kandidaat heeft aangemeld is de 

volgorde uiteindelijk bepaald door interne verkiezingen op basis van e-voting, In Nieuw-West 

was dit van toepassing op Osdorp.  
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Osdorp 
 

1. Jordi Beckman 

2. Kyllian van der Put 

3. Omar el Bouakili  

4. Arif Çolakkadioğlu (lijstduwer) 

 

Alle drie zijn zonder meer sterke kandidaten met D66 hart, goede motieven en wortels in 

Nieuw West / Osdorp. Ervaring, netwerk en de mate van zekerheid van toekomstige binding 

aan het gebied hebben de doorslag gegeven in het bepalen van deze volgorde.   

 

Jordi Beckman 

 

Van jongs af aan heb ik een sterk 

rechtvaardigheidsgevoel; al op de basisschool als 

kinderen gepest werden dan voelde ik mij geroepen hen 

een hart onder de riem te steken en sprak de daders 

aan. Vanuit dit gevoel heb ik ook de drang gehad om 

anderen te helpen en mijn steentje bij te dragen, 

zodoende ben ik na een afgeronde studie Rechten aan 

de slag gegaan bij een maatschappelijke organisatie. 

  

Op dit moment ben ik werkzaam bij VoorUit, dit is een non-profit organisatie die studenten 

plaatst in Amsterdam en deze organiseert zodat de sociale cohesie in deze wijken versterkt 

kan worden. Vanuit mijn werkzaamheden zie ik nog veel ruimte voor verbetering in mijn 

stadsdeel Nieuw-West. Vooral in Osdorp is sprake van een groep mensen die eenzaam zijn 

en alleen maar eenzamer worden. Movisie en de GGD concluderen over deze problematiek 

dat een structurele aanpak nodig is om eenzaamheid te verhelpen. Door de huidige VVD 

wethouder is gekozen voor een andere aanpak: ‘niet de gemeente Amsterdam is de 

eigenaar van het vraagstuk, maar formele en informele organisaties, ondernemers, 

wetenschap en overheid zijn dat samen.’ Dit komt neer op meer dan honderd verschillende 

aandeelhouders die tegen eenzaamheid af en toe iets ondernemen. Terwijl juist eenmalige 

activiteiten weinig effect hebben. 
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Voor mij is D66 de enige partij die genoeg focus legt op het doorgeven van kennis en 

problemen bij de oorzaak wilt aanpakken in plaats van populistische maatregelen te nemen. 

Ik wil mij kandidaat stellen om structureel beleid te maken tegen eenzaamheid en informeel 

dan wel formeel onderwijs te moderniseren in Nieuw-West. Zodat kinderen en ouderen 

ongeacht hun afkomst een kans hebben om hun plekje te vinden in onze maatschappij. 

 

Kyllian van der Put 

 

Als geboren en getogen 'Osdorper' heb ik het stadsdeel de 

afgelopen jaren positief zien veranderen. Mede dankzij de 

inbreng van D66 is de status van Nieuw-Westveranderd 

van een buitenwijk wat door velen niet gezien werd als een 

volwaardig onderdeel van de stad Amsterdam naar het 

stadsdeel wat het snelst in populariteit groeit. De huidige 

herinrichting van de omgeving van het Osdorpplein geeft 

het groeiende belang van Nieuw-West als beste weer.  

 

In de aanloop naar de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ben ik actief geworden bij 

zowel D66 als de Jonge Democraten. Mijn keuze om juist op dit moment in te stappen was 

omdat ik meer wilde doen dan enkel een stem uitbrengen op de partij die dezelfde koers met 

Nederland op wilt als ik. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en ben ik actief geworden in 

diverse landelijk en regionale commissies binnen de Jonge Democraten. Zo werk ik in de 

commissie 'Amsterdamse politiek' mee aan politieke activiteiten die voor Amsterdamse 

jongeren relevant zijn, terwijl ik op landelijk niveau mij bezig houd met het onderhouden en 

ondersteunen van onze liberale zusterpartijen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

Daarnaast ben ik met mijn master History of Politics and Society aan de Universiteit Utrecht, 

wat mijn politieke kennis dagelijks vergoot.  

 

De reden waarom juist ik geschikt ben om in de gebiedscommissie zitting te nemen is 

allereerst omdat ik als geen ander Nieuw-West ken. Ik ben er opgegroeid, heb er op school 

gezeten en het merendeel van mijn vrienden, familie en kennissen wonen er. Daardoor hoor 

en weet ik als geen ander wat er hier speelt. Daarnaast ben ik een echte verbinder. Ik maak 

geen onderscheid tussen afkomst, opleiding of sekse en kan met een ieder goed opschieten. 

Dat blijkt onder ander uit mijn bijbaan bij de mediamarkt in Osdorp, waar ik één van de 

verbindende factoren in het team ben. Als laatste ben ik jong en hoop ik voornamelijk de 
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jongeren in Nieuw-West aan te spreken. Ik ben overtuigd van het belang dat er naast ervaren 

krachten ook jonge kandidaten hoog op de lijst zouden moeten staan, zodat D66 echt een 

partij voor iedereen is.  

 

Omar el Bouakili 

 

Op het gebied van zorg, onderwijs en werk valt er mijns inziens 

nog veel vooruitgang te behalen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid 

nemen en constructief meewerken aan een stadsdeelcommissie 

die de stem van de burgers in de wijken overbrengt naar het 

stadsbestuur. Ik wil mij verder inzetten om onwetendheid en 

angst tussen bevolkingsgroepen onderling te minimaliseren 

onder andere door initiatieven van  stichtingen en wijkinstanties 

aan te moedigen en zorgen voor de juiste  financiering hiervan 

 
Arif Çolakkadioğlu  
 

Nieuw-West is een jong stadsdeel dat een enorme 

ontwikkeling heeft doorgemaakt de afgelopen jaren. D66 heeft 

grote en belangrijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het 

stimuleren van verbinding en respect tussen individuen is 

daarbij een van de belangrijkste prioriteiten. In ons stadsdeel 

moet het mogelijk zijn dat je in vrijheid jezelf bent, jezelf kan 

ontwikkelen en je leven vorm kan geven.  

 

Verbinding tussen alle bevolkingsgroepen is belangrijk, in Nieuw-West leven mensen met 

zeer verschillende achtergronden en uiteenlopende kansen samen. Dat leidt tot veel moois, 

maar ook tot problemen. Je moet je welkom en thuis voelen, of je nu een Amsterdammer van 

de tiende generatie bent of nieuw in de stad. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid en 

tolerantie. Geen individu zonder samenleving. 

 

Een goede opleiding is dé manier om je te ontwikkelen. Complexe problematiek rondom 

armoede blijven aanpakken. Vroeg signaleren en aanpakken van problemen is daarbij 

cruciaal. Meer en meer mensen willen in Amsterdam wonen en blijven wonen.  
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Groei is alleen succesvol als bereikbaarheid en voorzieningen meegroeien. Ik bouw graag 

aan de wereld van morgen voor ons en van iedereen! 
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De Aker, Sloten en Nieuw Sloten 
 

Ilkay Kizil 

 

Als kind hebben mijn ouders mij op het hart gedrukt dat 

ik mijn kennis en vaardigheden moest inzetten om 

mijzelf en anderen vooruit te helpen. Tot op de dag van 

vandaag geeft dit morele kompas richting aan mijn 

leven. 

  

Als geboren en getogen Amsterdammer heb ik het 

voorrecht om in het mooiste deel van Amsterdam te 

wonen: De Aker. Tegen deze achtergrond hecht ik waarde aan het verbeteren van de 

leefbaarheid van mijn omgeving. Dit heeft zich geuit om namens D66 verkiesbaar te stellen 

voor de bestuurscommissie van Nieuw-West. Dit stadsdeel heeft dankzij zijn diverse karakter 

mij veel geboden en ik realiseer dat ik een waardevolle toevoeging kan zijn namens een 

partij waar ik mij thuis voel. D66 heeft ons stadsdeel veel te bieden; op het gebied van 

veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

 

De rapportcijfers van bewoners laten zien dat de kwaliteit van de leefomgeving voldoet aan 

de afgesproken normen. Toch is ‘rommel en viezigheid op straat’ in De Aker, Sloten en 

Nieuw Sloten ergernis nummer één; hier moet veel meer aandacht aan besteed worden! 

Daarnaast heb ik onlangs de gevolgen van een woninginbraak van dichtbij meegemaakt. 

Inbraken hebben een hoge impact op het veiligheidsgevoel. Er komen relatief veel inbraken 

voor in Nieuw-West, vooral in De Aker. Daarom wil ik mij inzetten voor een veiliger Nieuw-

West én manieren bedenken om woninginbraken verder te reduceren. Tot slot wil de 

gemeente Amsterdam de verduurzaming versnellen. In 2020 kent Amsterdam 20% meer 

duurzame energie en 20% minder energiegebruik. In termen van een levendig stadsdeel, wil 

ik dat Nieuw-West meer bijdraagt aan Amsterdam Smart City, een duurzaam 

samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, bedrijven en overheden. 

 

Kortom: ik wil mij inzetten om de leefbaarheid en levenskwaliteit in Nieuw-West te verbeteren 

en het onveiligheidsgevoel te verminderen. Om mijn plannen te realiseren heb ik jullie steun 

nodig! 
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Ronald Mauer  

 

Na acht jaar raadslid in Osdorp en acht jaar lid van het Dagelijks 

Bestuur is het tijd voor nieuwe D66-talenten in Nieuw-West. Maar 

ik wil graag de kandidaten voor D66 vanuit De Aker, Sloten en 

Nieuw-Sloten ondersteunen als lijstduwer, en word ik niet opnieuw 

bestuurder van het stadsdeel en komt er een plek vrij in de 

stadsdeelcommissie, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen.  

 

Nazmi Turkkol 

 

Het is van groot belang dat het nieuwe bestuurlijke stelsel een 

succes wordt en dat mijn buurtgenoten goed worden 

vertegenwoordigd. Daarom wil ik als lijstduwer actief inzetten voor 

een inclusief en leefbaar stadsdeel. 
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Geuzenveld, Slotermeer en Sloterdijken 

 

Asir Pinarbasi 

 

Ik ben al jaren maatschappelijk betrokken. Dit heb ik altijd op vrijwillige basis gedaan. Dit zou 

ik nu graag naar een hoger niveau willen trekken en een tandje 

bijzetten. Hiervoor ben ik vooral door mijn omgeving gestimuleerd. 

Aangezien Amsterdam veel kansen heeft wil ik die kansen graag 

benutten om mijn maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Ik 

ben vooral gemotiveerd om mensen te helpen. Hierbij kan je vooral 

denken aan jongeren, studenten, vluchtelingen, ouderen etc. 

Hiervoor zou ik graag meer mensen willen bereiken om 

verschillende doelgroepen kansen te bieden en te begeleiden. 
 
Marijn Makker  

 

Omdat er meer dan één Democraat op de lijst dient te staan stel ik 

mij ook kandidaat. Mocht er in de vier jaar tijd een beroep op mij 

gedaan worden om een zetel in te nemen dan zal ik dat doen. Want 

graag zet ik mij in voor een mooi, groen en levendig 

Geuzenveld/Slotermeer! 
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Slotervaart 
 

Hilde van Stelten  

 

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is een van de vijf 

richtingwijzers van D66 en staat centraal in het sociaal-liberale 

gedachtegoed van de partij. Immers ‘mensen kunnen onderling 

vaak betere, efficiëntere en rechtvaardigere oplossingen 

bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid.’ Het 

mooie van de nieuwe stadsdeelcommissies is dat zij een brug 

mogen slaan tussen deze lokale oplossingen en de Stopera. Ik 

zou er daarom heel graag deel van uitmaken.  

 

In november 2014 kwam ik in Slotervaart wonen en ik voelde me 

er vanaf de eerste dag thuis. De Staalmanpleinbuurt is mijn buurt en Nieuw-West is mijn 

stadsdeel. In de loop van de jaren heb ik echter ook gemerkt dat zowel de schoonheid van 

het stadsdeel als de specifieke problemen die hier spelen niet altijd even goed op de radar 

van sommige gemeenteraadsleden lijken te staan. En dat verdienen de inwoners van deze 

gebieden wel. Ik denk dat ik de brug kan slaan. Ten eerste omdat ik door mijn actieve 

lidmaatschap van D66 (secretaris, campagnecoördinator en organisator D-cafés) zowel de 

partij als de wegen binnen de partij aardig heb leren kennen. Ten tweede omdat ik zeer veel 

ervaring heb opgedaan met belangenbehartiging via mijn MR-lidmaatschap op de school 

waar ik werk. Daar heb ik geleerd om persoonlijke belangen en algemeen belang goed tegen 

elkaar af te wegen, op een diplomatieke manier te strijden voor beter onderwijs en met 

behoud van relatie een stevig gesprek te kunnen voeren. Tot slot zullen mijn leergierigheid, 

doorzettingsvermogen en geduld mij helpen op momenten dat ik voor onbekende situaties 

kom te staan.  

 

Nieuw-West is een prachtig divers en groen stadsdeel. Het zou een eer zijn om Slotervaart te 

mogen vertegenwoordigen binnen de stadsdeelcommissie! 
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Nienke Jansen  

 

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in 

mensen, de maatschappij en in de politiek. Binnen mijn 

studie ben ik hier nog op door gegaan en deze heb ik 

afgerond met een antropologisch onderzoek in de 

Peruaanse Andes. Na wat omzwervingen over de wereld 

en door Nederland ben ik in 2014 lid geworden van D66 en 

in 2015 ben ik in Overtoomse Veld komen wonen. De 

enorme verscheidenheid die er wereldwijd is tussen 

mensen zie ik als een kracht. Wanneer wij met een positieve blik op de toekomst en met een 

geloof in de kracht van alle mensen politiek bedrijven dan zal de wereld en ook Nieuw-West 

een prachtige toekomst tegemoet gaan. Het is dan ook precies deze visie, geheel in lijn met 

het gedachtegoed van D66, waar ik mij hard voor maak. 

 

Jeroen Mirck  

 

Ik zet me al bijna acht jaar in als volksvertegenwoordiger van D66 in stadsdeel Nieuw-West. 

Namens onze partij heb ik me in die jaren sterk gemaakt voor meer handhavers, ruimte voor 

studenten, betere burgerparticipatie, meer creatieve 

broedplaatsen en een uitgebalanceerd 

evenementenbeleid. We hebben de subsidie van Het 

Landje gered en festivals geweerd uit natuurgebied De 

Oeverlanden. Ik heb gestreden voor behoud van een 

zo goed mogelijk bestuurlijk stelsel. Maatwerk voor 

burgers wordt in de stadsdelen geregeld, dus moet 

D66 hier goed zijn vertegenwoordigd.  

 

 

  

 


