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Persbericht      

 

CDA-kandidaten voor gemeenteraad bekend 

De Algemene Leden Vergadering van het CDA Hilversum heeft de kandidatenlijst voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld.   

Zoals reeds eerder aangekondigd, is Olaf Streutker opnieuw benoemd tot lijsttrekker. De functie van 

fractievoorzitter en politiek leider heeft hij afgelopen jaren tot ieders tevredenheid vervuld en hij is 

graag bereid om nog een periode door te gaan. Op de tweede plaats staat Gerben van Voorden. Ook hij 

wil zich graag nog een raadsperiode inzetten voor de publieke zaak. Als woordvoerder Zorg heeft hij zich 

ingezet voor goede en bereikbare zorg. Daarnaast heeft hij zich, onder meer door zijn vele 

meeloopstages, ingezet om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.  

Nieuwkomers 

Op de derde, vierde en vijfde plaats staan nieuwkomers. Allereerst de heer Evert-Jan Kruiswijk Jansen, 

een ervaren (top)ambtenaar die het reilen en zeilen van een gemeenteraad kent. Vervolgens Tjalke de 

Jong, ondernemer in de zorg en zeer geïnteresseerd in de lokale overheid. Op de vijfde plaats Gertjan 

Postma, al jarenlang lid van het CDA, die zijn kennis als accountant wil inzetten voor de samenleving.  

De jonge brigade volgt op plaats zes en zeven. Ahmed Yorulmaz zette zich als steunfractielid al vele jaren 

in voor het CDA en heeft zelfs al enige raadservaring. Met zijn 19 jaar staat student Maurits van Spellen 

op plaats zeven. Hij vertegenwoordigt de jongeren in de Hilversumse samenleving, en de problematiek 

waar zij tegenaan lopen.   

Op de achtste plaats Aernoud Olde, bestuurder van een bekende maatschappelijke onderneming in 

Hilversum en voorvechter van de duurzaamheidsagenda. Op negen wethouder Nicolien van 

Vroonhoven, die noodgedwongen lager op de lijst staat nu ze de komende drie jaar niet beschikbaar zal 

zijn door haar vertrek naar Australië. De top 10 wordt afgesloten met Jacobine van Dijk. Een zeer 

enthousiaste ondernemer en zeer betrokken aanjager van de Hilversums politiek. 

Een lijst met indrukwekkende namen die continuïteit, vernieuwing en lef laat zien, een samenstelling die 

past bij het CDA en die de ambitie voor de komende raadsperiode weergeeft: deelname aan het college 

van B&W. 
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Eventueel nadere informatie kunt u verkrijgen bij Olaf Streutker, fractievoorzitter CDA, 06-22574640. , 

of de waarnemend voorzitter van het bestuur, Haje Walch, 06-53294925.  


