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1. Thom van Campen (28) – Lijsttrekker 
Naast mijn raadswerk, werk ik als adviseur Public Affairs bij ProRail BV. 
 
Net als de meeste Zwollenaren ben ik trots op mijn stad. Zij zijn van goede wil 
en aan hen hebben wij het te danken dat we zoveel sterker uit de crisis zijn 
gekomen. Het stomste wat we nu zouden kunnen doen is achteroverleunen. 
Juist nu harde rekensommen er minder toe lijken te doen, is het van groot 
belang dat wij Zwollenaren ons bewust zijn van waar we vandaan komen. 
Harde werkers, die de schouders eronder zetten en willen leven en laten leven. 
We willen niet langer alleen maar in de krant lezen dat het goed gaat, het wordt 
tijd dat we dat ook in Zwolle daadwerkelijk gaan voelen. 
 
 

2. Annemee van de Klundert (42) 
Geboren in Willemstad Curaçao. Sinds 2000 woonachtig in Zwolle. Getrouwd 
met Bram, we hebben 2 kinderen: Duco (2007) en Josefien (2009). Werkzaam 
als Projectleider Operations bij OHRA verzekeringen. Ik ben daar bezig met 
alle toezichthouders op het gebied ‘klantbelang centraal’ en probeer ook een 
gezonde balans te houden tussen regels en uitvoerbaarheid / werkbaarheid.  
 
Vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven (en als moeder) weet ik hoe belangrijk 
verbinding zoeken is. Mij lukt dit door een benaderbaar, open en eerlijk 
persoon te zijn. Het creëren van een gemeenschappelijk belang kan het 
verschil maken, ook al zijn de uitgangspunten soms erg tegengesteld. Om in de politiek resultaten te 
bereiken zal je naast je eigen politieke visie ook die verbinding nodig hebben. De afgelopen 3 jaren 
heb ik dat ervaren als fractieondersteuner en ik zou me graag de komende 4 jaar als Raadslid verder 
inzetten voor (Jouw) Zwolle.  
 
Mijn interesses en hobby’s zijn: politiek, koken en bakken met de kinderen. Nevenwerkzaamheden: 
vrijwilliger binnen de DeltaLLoyd Foundation (ondersteuning voor financiële onafhankelijkheid). 
 
 

3. Johran Willegers (26) 
Medewerker VVD Tweede Kamerfractie, bij Kamerlid Aukje de Vries. 
Ik vind het heerlijk voor vrienden of familie te koken. 
 
Altijd blijf ik gemotiveerd door de gedachte dat jij doorslaggevend kunt zijn in 
hoe je eigen leven eruit ziet. Zwolle is voor mij een stad waarin jij jouw leven 
kunt inrichten zoals je dat wil. In mijn afgelopen periode als raadslid heb ik 
gemerkt dat overheidsbeleid dat ontzettend kan beknotten. Bijvoorbeeld 
doordat aan het werk gaan minder aantrekkelijk is dan thuis blijven zitten. De 
VVD is ontzettend nodig voor die Zwollenaren die iets geweldigs willen maken 
van hun leven. Door hen in staat te stellen die verantwoordelijkheid te grijpen en op eigen benen te 
staan. Daar hebben we geen grote overheid voor nodig. Ik heb de ambitie om mij ook voor de 
komende raadsperiode voor dat principe in te zetten en Zwolle mooier te maken.  
 
 

4. Jolanda Oosterhof-Kok (30) 
Directiesecretaresse. Lid van de JOVD, vrijwilliger bij Hedon, het wijkcentrum 
van Kamperpoort en bij Travers en meehelpen in het pleeggezin van mijn 
ouders. 
 
Hoe vaak komt het voor dat je als burger goede ideeën hebt en door de 
gemeente niet wordt gehoord? Ik sta voor een dialoog met onze Zwolse 
burgers. Ik bedoel dat met iedereen op elk moment. Luisteren naar wat wordt 
gezegd en actief meedenken. Ik pak de situatie aan en zet door tot de situatie 
veranderd of opgelost is. Luisteren, horen en oplossen. Dat is wat ik doe. 
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5. Hans Wijnen (43) 
Directeur uitgeverij. 
Houdt van koken, reizen, lezen, politiek.  
 
De afgelopen 8 jaar heb ik de VVD mogen vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad van Zwolle en daarnaast de laatste 4 jaar ook als vicevoorzitter 
van de raad en daar ben ik hartstikke trots op. Het is ons gelukt om Zwolle een 
stuk liberaler en economisch gezond te maken. Zwolle behoort tot de top van 
de economisch best florerende steden van Nederland. Er wordt volop 
gebouwd, nieuwe grote bedrijven komen hier naar toe, de Zwolse binnenstad 
bruist steeds meer en heeft een grote aantrekkingskracht op de regio, meer toeristen en mensen uit 
het hele land weten ons te vinden. Maar het werk is niet klaar! Veel kan nog worden gedaan om het 
bedrijfsleven te stimuleren en ondernemen in Zwolle nog makkelijker te maken. Minder regels en meer 
beleid dat er op is gericht bedrijven en burgers met ambitie te faciliteren.  
 
Maar ook de gewone dingen dicht bij huis kunnen we nog veel beter maken. Is mijn straat netjes en 
veilig, doet de verlichting het goed en als ik thuis kom van mijn werk kan ik dan gewoon parkeren voor 
mijn deur? Waarom gaan mijn gemeentelijke lasten niet omlaag terwijl de opbrengsten van het afval 
dat ik netjes scheidt voor de gemeente alleen maar omhoog gaan? Dat geld moet uiteraard terug naar 
de burger die al veel belasting betaald en dus naar u! Slechts een paar voorbeelden van zaken die 
voor mij vanzelfsprekend zijn, maar waarvan ik weet dat er ook nog veel werk te verzetten is. Wat al 
opgestart is moet worden afgemaakt. Daar zou ik me de komende periode weer heel graag voor 
inzetten! 
 
 
6. Jeroen Doornbos (37) 
Ondernemer (vastgoed). Getrouwd en vader van 2 zoons (3 en 6 jaar), trotse 
inwoner van Zwolle (Assendorp), lid Junior Kamer Zwolle en Zwolsche 
Vastgoed Sociëteit. Geïnteresseerd in sport (PEC Zwolle, golf, fietsen) en 
gebiedsontwikkeling, leegstand en conceptontwikkeling. 
 
Zwolle is een prachtige stad waar we met elkaar trots op mogen zijn. Het is 
sinds bijna 15 jaar ook vooral míjn stad. Een stad waar we veilig over straat 
kunnen, waar onze kinderen spelen, leren en opgroeien, een stad met enorme potentie in de regio. 
Maar om de koploper te blijven moeten we veiligheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel houden. 
Bijvoorbeeld door de Spoorzone verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied, een 
waardig welkom voor Zwollenaren en bezoekers. Door doorstroming op onze rondwegen waar 
mogelijk te verbeteren, parkeerproblematiek aan te pakken en publiekstrekkers aan ons te binden. 
Zodat we over 4 jaar nog trotser zijn op óns Zwolle. 
 
 
7. Schelto Bus (48) 
Directeur Bus Industrial Tools. 
Geïnteresseerd in geschiedenis, Politiek, Architectuur. 
 
Wil Zwolle een gezonde liberale / economische invloed geven. 
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8. John de Vlieger (43)  
Ondernemer (Lovetofund BV).  
Geïnteresseerd in hardlopen, muziek, geschiedenis (van Zwolle). 
 
Als ondernemer begeleid ik startende ondernemers bij het verwezenlijken van 
hun plannen. Het is belangrijk dat deze ondernemers zoveel mogelijk de ruimte 
krijgen om zichzelf te ontwikkelen zonder daarbij beperkt te worden door 
winkeltijden, vergunningen, hoge belastingen, etc. Zij zorgen immers voor 
werkgelegenheid, economische ontwikkeling en bepalen mede het gezicht van 
Zwolle. Het is daarbij belangrijk dat het onderwijs aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. Dit 
betekent dat studenten en werknemers zich graag in Zwolle moeten willen vestigen. Dit betekent een 
bereikbaar Zwolle, veilige wijken en voldoende mogelijkheden voor ontspanning. Daarnaast wil ik mij 
sterk maken voor behoud van onze historische binnenstad en ruimte voor groen in de wijken. 
 
 
9. Aileen Kleemans-Staal (28) 
Register-Taxateur commercieel onroerend goed.  
Parttime Master Bedrijfskunde. 
Houdt van reizen, muziek, (uit)eten, sporten, lezen. 
 
Sinds ik 3 jaar geleden in Zwolle ben komen wonen heb ik vanaf dag 1 mogen 
ervaren wat een ontzettend gave stad dit is. Mijn kandidatuur komt dan ook 
vooral voort uit enthousiasme en de wil om onze mooie stad te behouden en 
waar mogelijk nog een beetje mooier maken. Met mijn financiële / 
economische achtergrond en kennis van vastgoed en ruimtelijke ordening denk 
ik hier in samenwerking met de fractie een waardevolle bijdrage aan te kunnen leveren. Met het oog 
op het steeds grotere belang van duurzaam omgaan met onze omgeving heb daarnaast ik heel veel 
zin om dit specifieke onderwerp beet te pakken. Samen kunnen we er hopelijk voor zorgen dat we 
Zwolle op een economisch verantwoorde manier en met respect voor omgeving en inwoners zo 
duurzaam mogelijk kunnen maken.   
 
 
10. René de Heer – Wethouder (46) 
Wethouder Economische Zaken, Vastgoed en Sport in de gemeente Zwolle. 
Daarnaast ben ik namens de VNG vertegenwoordiger namens de gemeenten 
in het Comité van de regio’s in Brussel en Bijzonder ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand.  
 
Ik vind het leuk om te koken, loop graag hard en lees liefst boeken over de 
geschiedenis van Europa. Daarnaast kan ik genieten van een goed glas op 
een mooi terras in Zwolle en de spanning van een mooie wedstrijd van PEC.  
 
Onze stad groeit en kent veel welvaart. Iedereen zou daar van moeten kunnen profiteren. Het hebben 
van werk is daarbij van groot belang. Onze stad moet daarom bedrijven en organisaties faciliteren om 
hun groeiambities war te maken. op die manier ontstaan nieuwe banen voor Zwollenaren. Zodat ook 
zij hun ambities kunnen realiseren. 
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11. Rick de Vos (51) 
Ik ben nu ruim 20 jaar woonachtig in onze mooie stad Zwolle. Ik ben getrouwd 
en samen met mijn vrouw heb ik 8 kinderen en al 2 kleindochters. In het 
dagelijks leven werk ik bij zorgverzekeraar VGZ als afdelingsmanager Internal 
Audit. Mijn, of onze, vrij tijd breng ik graag door met het grote gezin: samen 
koken, eten, drinken en "gewoon" samen zijn!  
 
De motivatie om me kandidaat te stellen is vooral gelegen in het samen laten 
komen van ervaring, belangstelling en passie. Ervaring heb ik in het verleden 
opgedaan als concerncontroller van de gemeente Coevorden en als adviseur 
bij het opzetten van een ICT samenwerking van 5 kleinere gemeenten. De belangstelling zit in het als 
raadslid mee bepalen van beleid om Zwolle nog sterker, bloeiender en toegankelijker te maken. Mijn 
passie zit daarbij vooral in mensen! Dicht bij de mensen staan, herkenbaar en duidelijk zijn aspecten 
die ik zowel in mijn werk maar ook in het gezin graag uitdraag. Ook in een eventueel 
raadslidmaatschap zijn dat voor mij belangrijke kenmerken! 
 
 
12. Jeroen Troost (38) 
Zelfstandig financial professional (Register Accountant) na 13 jaar bij KPMG 
gewerkt te hebben. 
Geïnteresseerd in politiek, geschiedenis, mijn gezin, reizen, voetbal. 
 
Democratie kan alleen bestaan als mensen zich hier voor in blijven zetten. Ik 
wil hierin bijdragen. Als liberaal wil ik mij sterk maken voor een kleinere 
overheid en financieel verantwoord beleid.  
 
 
 
13. Sharareh Azimi Nober (54) 
Voormalig ondernemer, momenteel ben ik zoekende naar een nieuwe 
uitdaging. 
Geïnteresseerd in de politiek en in de cultuur met name die van het Midden-
Oosten,  Amerika en Nederland. Ik houd van lezen, wandelen met mijn hond, 
koken en regelmatig tijd door brengen met mijn gezin en vrienden. 
 
Mijn motivatie om me beschikbaar te stellen komt voort uit het feit dat ik van de 
Zwolse samenleving voldoende ruimte heb gehad om te groeien en mijzelf te 
ontwikkelen. Hier heb ik volop gebruik van gemaakt en ik wil ook anderen laten 
inzien dat er voor ieder mens, ongeacht je achtergrond of nationaliteit, altijd genoeg ruimte en gelijke 
kansen zijn om jezelf te ontwikkelen en mee te draaien in de maatschappij. De tijd is nu aangebroken, 
ik wil graag iets terugdoen voor de maatschappij door mijzelf in de politiek te mengen en mijn sociale 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Dit is waar het om draait, verschil maken en invloed 
uitoefenen waar het nodig is en samen de schouders er onder zetten voor een welvarend, goed 
bereikbaar, veilig en gezellig Zwolle voor alle inwoners en haar gasten.  
 
 
14. Manon Braspenning-Léger (45) 
Ondernemer in Zwolle, manager Braspenning Coiffures, voorheen werkzaam 
geweest bij Office Depot in commercieel leidinggevende functies en als  
E-Business specialist. Mijn hobby’s zijn hardlopen, skiën, golfen. Supporter van 
HCZWOLLE en PEC Zwolle. 
 
Ik ben ambassadrice voor de partij, draag het liberale gedachtegoed uit en 
beschik over een groot (zakelijk) netwerk. Ik ben sociaal betrokken en sta voor 
eigen verantwoordelijkheid en Jouw Zwolle! 
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15. Bernard Kroon (75) 
Gepensioneerd ondernemer kappersbedrijf. 
Geïnteresseerd in muziek, schilderen, politiek, vakorganisaties en lezen.  
 
Ik wil wat bijdragen aan de openbare discussie ten behoeve van Zwolle; 
cultureel en maatschappelijk. 
 
 
 
 
 
16. Elvira Reitsma (37) 
Werkzaam bij de Wolkyshop als Verkoopmedewerker. Daarnaast doe ik veel 
vrijwillige werkzaamheden zoals schoolactiviteiten op Obs De Schatkamer (van 
koffie en thee schenken voor de ouders tot aan organiseren van het slotgala), 
ben ik mede-organisator van het Stadshagenfestival, team manager van 
waterpolo heren1 Swol 1894, actief  bij carnavalsvereniging De Eileuvers en 
barmedewerker bij Hedon.  
 
Ik doe dit met heel veel plezier en vind de verbondenheid met de stad 
belangrijk. Door deze vrijwillige en werk activiteiten kom ik op veel plekken en 
ben ik gesprek met diverse mensen. Dit kan ik goed gebruiken en  inzetten als kandidaat voor de VVD 
Zwolle. Verbondenheid en samenwerken daar ga ik voor.  
 
 
17. Noëll Taravati (20) 
HBO student / Eigenaar Peppix Benelux. Begonnen op 16 jarige leeftijd, 
gespecialiseerd in het ontwikkelen van marketingpakketten, e-commerce 
systemen, dedicated hosting, mailservers en support. Genoeg voor een 
werkweek van ong. 24 uur. 
 
Geïnteresseerd in sport (golf, wielrennen, zwemmen, tennis, fitness). Ik hou 
van mijn werk (computers, gadgets, ‘internet-of-things’, duurzame energie), 
financiële markten, eten (de grenzen verleggen bij het koken, maar uit eten 
mag ook J), sporten, films en muziek, kunst (Gouden Eeuw). 
 
 
18. Monique Bakker (31) 
Ik woon in Zwolle Zuid vlakbij de oude IJsselcentrale. Ik werk fulltime als griffier 
/ senior jurist bij de rechtbank in Amsterdam in het team bestuursrecht. Ik hou 
mij daar vooral bezig met dossiers over omgevingsrecht, 
arbeidsongeschiktheid, volksverzekeringen en de Participatiewet. Ik heb het 
daar ontzettend naar mijn zin, maar zal volgend jaar de overstap naar het team 
strafrecht gaan maken. Ik hou wel van een uitdaging. 
 
Naast mijn werk sport ik 3x in de week bij profit gym en hou ik van gezellige 
spelletjesavonden met vrienden. Ik speel piano en zing graag (tot nu toe vooral in de auto). Verder ga 
ik graag op reis en zoek ik dan het liefst de ongerepte plekjes op. 
 
Mijn gedachte bij mijn kandidatuur is dat ik met mijn aanstekelijke enthousiasme en 
overtuigingskracht, specifieke kennis en liefde voor Zwolle wil helpen deze stad nog mooier en beter 
te maken dan het al is! 
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19. Olivier ten Doeschate (42) 
Directeur Delta Coatings, Olieslim, Schaepman Beheer. 
Bestuurslid de Maatschappij Zwolle. 
Geïnteresseerd in geschiedenis, politiek, economie, golf en organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Regien Courtz (32) – Provinciale Statenlid 
Projectmanager bij BrixCRM. 
Statenlid VVD Overijssel (Woordvoerder Economie en Verkeer & Vervoer). 
Houdt van politiek, reizen en sport.  
 
Onze provinciehoofdstad is een prachtige, bloeiende en ambitieuze stad. Ik 
ben er trots op Zwollenaar te zijn. Vandaar mijn positie op de lijst. 
 
 
 
 

 
21. Remco Sluiter (37) 
Ondernemer (Uw Stadsboer) & Accountmanager / teeltadviseur. 
Geboren en getogen Zwollenaar, woonachtig op het liefelijke Zwolse platteland 
in het buurtschap Haerst. Getrouwd met Christie en vader van 3 kinderen (Joel, 
Anne, Veerle). Kerkelijk betrokken bij de CGK Zwolle. 
 
 
 
 
 
 

 
22. Peter Vader (61) 
Expert van de lach en deskundig ‘mensenraker’ bij Peter Vader Trainingen en 
Producties BV. Stadsomroeper, voormalig stadionspeaker bij PEC Zwolle, 
clown en artistiek leider bij Cliniclowns geweest. 
 
 
 
 
 
 
 

 
23. Neville Nieuwenkamp (25) 
Ik ben werkzaam als gastheer bij Van der Valk hotel Zwolle en ben 
deeltijdstudent Small business and retail management. Ik heb daarnaast 
verschillende bezigheden bij de JOVD. Ik ben geïnteresseerd in klassieke 
Noord-Europese geschiedschrijving en daarop gebaseerde literatuur. 
Ontspanning vind ik in modelbouw en muziek. 
  
Mijn gedachte bij mijn kandidatuur is ontstaan doordat ik mijn politieke 
bezigheden en algemene interesse in liberale politiek eens in de praktijk wil 
brengen. Ook is het zo dat door veel mensen kunst / cultuur en het liberalisme als onverenigbaar 
worden beschouwd, terwijl dat in de praktijk keer op keer anders uitwijst. Ik wil graag dat imago 
doorbreken door rechts artistiek Zwolle een betrouwbare stem te geven en Zwolle op onze manier 
Zwolle te houden. 
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24. Jan-Bate Bles (22) 
Eigenaar JBPC IT Services. Voorzitter SCHIB (platform voor studenten met 
een functiebeperking binnen Hogeschool Windesheim). Student Information 
and Communication Technology HBO ICT en in die hoedanigheid lid van 
studentenvereniging Gumbo Millennium, de JOVD en OnCampus. 
 
 
 
 
 
 

 
25. Andrea de Lange-van Middendorp (55) 
Eigenaar Brasserie Jansen 
Ik houd van koken, lezen en m’n hond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. Bas Potjes (39) 
Zelfstandig ondernemer (Roscom Promoties). Afgelopen seizoen Prins der 
Eileuvers en Stadsprins van Sassendonk. 
Houdt van PEC Zwolle, carnaval, racefietsen en MBT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
27. Lony Conradi-Moraal (70) 
Ik ben 30 jaar actief binnen de VVD. O.a. als lid van Provinciale Staten, lid 
gemeenteraadsfractie en bestuurslid VVD Zwolle en VVD Overijssel. Uit 
ervaring weet ik dat de fractie de steun van de leden nodig heeft en ook echt 
verdient. Ik vind het belangrijk op ledenvergaderingen (en ook daarbuiten) de 
fractie uit te dagen toe te lichten waarmee ze bezig zijn. Meer Zwolse VVD-
leden op de ledenvergadering maakt de wisselwerking tussen politiek en de 
inwoners sterker. De huidige fractie en onze wethouder hebben het 4 jaar goed 
gedaan. De nieuwe fractie wens ik veel succes en ik blijf een betrokken lid. 
 
 

 
28. Jasper Visser (32) 
Promotor bij Roscom Promoties.  
Actief geweest als fractie-assistent. 
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29. Jacco Vonhof (48) 
Getrouwd met Linda vader van tweeling Anne & Syb. 
Schoonmaakondernemer (Novon). Voorzitter VNO-NCW Midden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Malik Azmani (41) – Tweede Kamerlid 
Getrouwd met Martiena. Sinds 2010 lid van de Tweede Kamer, waarin ik nu 
woordvoerder over immigratie en integratie ben. Daarnaast ben ik voorzitter 
van de Kamercommissie Europese Zaken.  
 
Ik draag de regio Zwolle – met als centrum het mooie Zwolle – een warm hart 
toe. Daarom ben ik trots om voor de VVD Zwolle lijstduwer te zijn. Verder houd 
ik van wandelen en hardlopen. Het Vechtdal, waar ik op een steenworp afstand 
van Zwolle woon, is daar een prachtige omgeving voor. 
 


