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Presentatie Kandidatenlijst 2022-2026 
OP naar de leukste gemeente van Nederland! 

Hierbij presenteren wij de kandidatenlijst van Onafhankelijk Papendrecht. Dit zijn de kandidaten die 
voor onze partij verkiesbaar zijn voor de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen vinden 
plaats op 14/15/16 maart 2022. OP kiest duidelijk voor vernieuwing en verjonging. We hebben 
bewust gewerkt aan een divers samengestelde lijst van kandidaten uit alle leeftijdsgeneraties. 
Kandidaten zijn ook uit andere culturen en landen afkomstig. Het is een kleurrijke kandidatenlijst 
geworden met een uitgebalanceerde verdeling tussen mannen en vrouwen, alsook tussen junioren, 
medioren en senioren, met kandidaten met veel ervaring en kandidaten die aan het begin van hun 
politieke loopbaan staan. Dusdoende vormt deze lijst een representatieve afspiegeling van de 
plaatselijke samenleving. Het doel van OP is vernieuwing en verjonging van het gemeentelijke beleid. 
Deze kandidatenlijst staat borg voor zowel professionele kwaliteit als empathisch-emotionele en 
intellectuele potentie om succesvol uitvoering te kunnen geven aan de door ons geformuleerde 
ambities voor de komende bestuursperiode. We stellen de kandidaten hierna aan u voor: 
 
 
 Lijsttrekker en Kandidaat Wethouder  
1 Ruud Lammers 1962 
  
 

 

Ik zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Ik ben 
gehuwd en vader van een zoon en een dochter. Als 
zakelijk leider heb ik leiding gegeven aan diverse 
culturele instellingen, waaronder Danceworks en 
het Coda kamerorkest. Politiek heeft van jongs af 
aan mijn belangstelling. Ik ga uit van de vrijheid 
van iedere individu maar die vrijheid is nooit een 
absolute vrijheid. Je leeft immers met elkaar in 
onderlinge verbondenheid en uit dien hoofde 
moeten we allemaal rekening met elkaar houden. 
De afgelopen jaren heb ik mij met overtuiging en 
passie ingezet voor de verbetering van de 
leefsituatie van de inwoners van onze gemeente. 
Het is daarbij van belang dat inwoners zoveel  
mogelijk zeggenschap hebben en daarin door de 
overheid worden ondersteund. De overheid is er 
voor de inwoners. Want samen met elkaar kunnen 
wij Papendrecht een stukje beter maken. 
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2 Karel Spitsbaard 1966 
 

 

Ik ben als docent Nederlands werkzaam op het Willem de 
Zwijgercollege. Daarnaast ben ik ook echtgenoot van de 
mooiste vrouw van Papendrecht, vader, opa, trainer bij VV 
Papendrecht, ondernemer en vooral betrokken burger van 
onze gemeente. Mijn sterke punten zijn dat ik mensen met 
elkaar wil verbinden, mensen wil helpen, opkomen voor 
mensen die dat zelf niet goed kunnen. Ik vind dat mensen vrij 
moeten zijn in wat ze willen, maar ook ondersteuning moeten 
krijgen wanneer mensen hulp nodig hebben. De overheid moet 
er dan voor ze zijn. Onafhankelijk Papendrecht is voor mij de 
enige partij die goed luistert naar de Papendrechters en ook 
echt actie onderneemt. Onafhankelijk Papendrecht is proactief, 
progressief, liberaal en sociaal. Ik wil me ondanks mijn leeftijd 
vooral inzetten voor jongeren, betaalbare woningen voor 
Papendrechters en betere informatie van de gemeente naar 
onze inwoners. We maken met elkaar Papendrecht de beste 
gemeente! 

   
3 Martijn Hardam 1999 
 

 

Ik ben een afstuderende student die graag wat meer voor de 
jongeren in Papendrecht wil doen. Afgelopen jaren heb ik me 
ingezet voor de samenleving en allerlei initiatieven in 
Papendrecht. Ik wil meer activiteiten, steun en mobiliteit in 
Papendrecht. Je kunt me bereiken op de Instagram van 
Onafhankelijk Papendrecht en natuurlijk altijd via m'n email. 

   
4 Hendrika Hoekstra 1961 
 

 

Wilt u ook dat onze gemeente een schonere gemeente wordt? 
Onze gemeente Papendrecht staat landelijk in de top 20 van 
vuilste gemeenten. Dat vind ik nogal wat. Als duo raadslid heb 
ik helaas meegemaakt dat grote bedrijven niets willen doen 
aan de vervuiling die zij veroorzaken. Of dit nu veel of weinig 
geld zou gaan kosten. De winst van die bedrijven gaat altijd 
boven de verantwoordelijkheid voor het milieu. Ik vind dat de 
gemeente Papendrecht hier veel harder tegen moet optreden, 
door zelf bijvoorbeeld vaker én strenger te gaan controleren. Ik 
betwijfel het argument van grote bedrijven, dat een schoner 
milieu ten koste gaat van de werkgelegenheid. Het gaat ten 
koste van meer winst en dat vinden die vervuilende bedrijven 
het probleem! Willen is kunnen, zowel bij de gemeente als bij 
de bedrijven. Zo zie ik dat. Ik ben Hendrika Hoekstra en ik maak 
mij grote zorgen over de gezondheid van uw en mijn gezin.  
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5 Sonja de Boom 1981 
 

 

Mijn naam is Sonja de Boom. Ik heb twee dochters en ik ben als 
docente werkzaam op een VO school in Papendrecht. Al bijna 
zeven jaar woon ik in Papendrecht, het is een mooie gemeente, 
maar er is altijd ruimte voor verbetering. De partijleden van OP 
zetten zich in voor de burgers en zij voegen de daad bij het 
woord, dat is iets dat bij me past: doen wat je zegt! Ik vind het 
een eer dat ze me hebben gevraagd om mee te denken binnen 
Onafhankelijk Papendrecht om het woonplezier van de 
bewoners van Papendrecht te vergroten. 
Ik heb veel affiniteit met jongeren en wil me daarom juist voor 
hen inzetten om van Papendrecht een gemeente te maken die 
ook voor jongeren aantrekkelijk is om in te wonen. 
 

   
6 Daan den Dunnen 2001 
 

 

Mijn naam is Daan den Dunnen, 20 jaar oud en ik wil me sterk 
maken voor met name de jongeren in Papendrecht, omdat ik 
vind dat er te weinig naar ons wordt omgekeken. Naast mijn 
functie bij OP studeer en werk ik. Ik hoop samen met deze 
partij iets te kunnen betekenen voor alle Papendrechters. 

   
7 Susan Verschuren 1973 
 

 

Mijn naam is Susan Verschuren, geboren en getogen in 
Papendrecht. Na de middelbare school naar Dordrecht gegaan 
voor de opleiding tot verzorgende, daarna naar Rotterdam de 
in service opleiding gedaan tot A verpleegkundige. Iets wat ik al 
als klein meisje wilde worden, zuster. Uiteindelijk ben ik ook 
gaan samenwonen in Rotterdam, mijn 2 kinderen zijn er 
geboren. Ik heb daar ruim 11 jaar met veel plezier gewoond 
maar uiteindelijk hebben wij er voor gekozen terug te gaan 
naar Papendrecht. Ik woon er nu al weer ruim 14 jaar met 
plezier maar ben altijd benieuwd over wat er zoal gebeurt en 
ook het waarom. Wie neemt de beslissingen en op grond 
waarvan en hoe gaat dat in zijn werk? Wat kun je als bewoner 
van Papendrecht doen, waar kan je terecht met je vragen hoe 
gaan ze ermee om? Ik hoop bij OP mijn steentje bij te dragen 
door transparant te zijn, dat mensen weten dat ze met vragen, 
opmerkingen bij ons terecht kunnen en dat we samen kijken 
naar een antwoord of oplossing. Een nieuwe uitdaging; ik heb 
er zin in. 
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8 Sabri Acharki 2003 
 

 

Mijn naam is Sabri Acharki ik ben 18 jaar en woon al mijn hele 
leven in Papendrecht. 
Mijn hobby´s zijn voetballen en sporten ik zit op school bij Da 
Vinci college en doe daar de opleiding sport en bewegen. Ik heb 
mijzelf aangemeld bij de gemeenteraad omdat ik wil laten zien 
dat je ongeacht je leeftijd  toch zeggenschap mag hebben in je 
eigen dorp. Ook vind ik dat er meer gedaan mag worden voor 
de jongeren in de gemeente Papendrecht en ik hoop dat ik 
voor veel jongeren een stem kan zijn in dit dorp en in deze 
lastige tijd. Ik wil graag zitting nemen in de gemeenteraad, 
omdat ik makkelijk ben in de communicatie en een sterke 
mening heb die ik heel goed kan onderbouwen. En ik weet wat 
de jongeren in de gemeente willen omdat ik zelf nog jong ben! 

   
9 Alaa Haj Hussein 2003 
 

 

Ik ben Alaa en ik ben 18 jaar. Ik zit momenteel in mijn 
eindexamen op het Willem de Zwijger college in Papendrecht 
Ik woon nu zes jaar in Nederland, ik heb een Syrische 
achtergrond. Ik moest onder moeilijke en gevaarlijke 
omstandigheden vluchten. Met mijn achtergrond als een 
vluchteling heb ik gekozen om bij OP te werken en vooral om 
mensen te helpen. Ik kom uit een andere cultuur en hiervan 
kan ik gebruik maken om anderen te helpen en te begrijpen. 

   
10 Ilias Brands 2002 
 

 

Al 19 jaar leef ik met mijn vader, moeder en broer samen in 
Papendrecht. Ik zit op voetbal bij vv Drechtstreek en ik ben 
werkzaam als barman bij Top Tennis & Padel. Naast mijn passie 
voor voetbal ski ik graag en doe ik modellenwerk. Ik studeer 
Finance & Controle op de hogeschool in Breda, ook wel 
bedrijfseconomie genoemd. Tijdens de opleiding draait het om 
het optimaliseren van de financiële bedrijfsvoering en 
versterken van organisaties. Naast het verbeteren van mijn 
kennis op het gebied van financiën, zou ik graag mezelf verder 
willen ontwikkelen in de politiek. 
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11 Ruben van Zandbeek 1982 
 

 

Ik ben Ruben van Zandbeek, een echte Papendrechter. Mijn 
leeftijd is 39 en ik ben alleenstaand. Helaas afgekeurd voor 
werk, wel hoge opleidingen gevolgd. Ik ben zeer politiek 
geïnteresseerd, daarom word ik ook actief in de politiek. Ik wil 
me echt sterk gaan maken voor de burgers. Mijn bijzondere 
aandachtsgebieden zijn de zorg, verkeer en ondernemers en 
uiteindelijk ben ik geïnteresseerd in alles. U weet wat u moet 
doen: stem op mij. 

   
12 Brenda van Duren 1970 
 

 

Mijn naam is Brenda van Duren. Ik ben moeder, ondernemer 
en vooral ook een betrokken inwoner van onze mooie 
gemeente Papendrecht. Vaak heb ik het idee dat veel 
beslissingen in de politiek niet de wensen van de inwoners zijn. 
Daarom wil ik graag meedenken en namens OP ook meekijken 
waar de gemeente ons geld aan besteedt. Wat mij betreft aan 
ondernemers en inwoners die het juist nu ook moeilijk hebben 
en die hulp nodig hebben. Ook dat er meer vrijheden zijn voor 
ondernemers om zonder bemoeienis van de gemeente hun 
werk te doen. Tevens moet er echt meer gedaan worden op 
het gebied van huisvesting voor inwoners uit Papendrecht! 
Daarom sta ik op de lijst van OP! 

   
13 Angelique Vermeulen 1984 
 

 

Mijn naam is Angelique Damsteeg-Vermeulen en graag stel ik 
mijzelf aan jullie voor. 
Ik ben getrouwd, moeder van drie kinderen en werkzaam in 
een apotheek. In februari ‘22 word ik 38 jaar. 
Waarom ga ik in de gemeenteraad? Ik ben eerlijk, open en sta 
achter de ideeën van Onafhankelijk Papendrecht. Ondanks dat 
ik geen oorspronkelijke Ertepeller ben woon ik al vele jaren met 
plezier in Papendrecht. Mijn kinderen gaan hier naar school en 
zitten bij een sportclub.  
Graag wil ik meer kunnen betekenen voor Papendrecht door 
niet alleen te zeggen maar door te doen. 
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14 Kristi Sigterman 1969 
 

 

Ik ben Kristi Somers-Sigterman, 52 jaar, getrouwd en moeder 
van twee puberdochters van 14 en 17 jaar oud. Ik woon al 
bijna mijn hele leven met veel plezier in Papendrecht.  
Ik ben in de periode 2014-2018 actief geweest voor 
Onafhankelijk Papendrecht als burgerraadslid in de 
Commissie Samenleving. Ook nu wil ik als "lijstduwer" graag 
weer mijn bijdrage leveren. 
 
Onafhankelijk Papendrecht is een partij met lef, die actief 
opkomt voor de belangen en de leefomgeving van inwoners. 
Ze vragen al jarenlang aandacht voor moeilijke dossiers zoals 
de PFAS vervuiling van Dupont Chemours, de 
luchtkwaliteit en de kwaliteit van het drinkwater in 
Papendrecht. Ook maken ze zich hard voor ondersteunende 
maatregelen voor lokale ondernemers in coronatijd en 
bepleitten ze maatwerk v.w.b. de handhaving van de QR 
code, zoals voor de zwemlessen. Vaak zijn zij de enige, andere 
partijen branden zich hier liever niet aan. 
 
En juist daarom verdient Onafhankelijk Papendrecht de steun 
van de kiezers. Er zijn geen landelijke partijbelangen waar 
rekening mee moet worden gehouden. Er is alleen het belang 
van de inwoners van Papendrecht. En zo hoort het ook in een 
Gemeenteraad. 
 
Ik werk als juridisch beleidsadviseur Wmo bij een grote 
Gemeente. De rode draad in mijn werkzame leven is en was 
het sociaal domein. Voor veel mensen is het ingewikkeld om 
"gewoon" mee te kunnen doen in een steeds complexer 
wordende maatschappij. Het is van belang om daar oog voor 
te hebben en samen met deze mensen actief beleid te 
ontwikkelen dat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. 
Daarmee krijgen we een Gemeente waar voor iedereen een 
volwaardig en prettig leven mogelijk is. Daar draag ik graag 
aan bij. 
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15 Anny van Tuijl 1938 
 

 

Graag wil ik me even voorstellen als lijstduwer van 
Onafhankelijk Papendrecht. Mijn naam is Anny van Tuijl en 
kom oorspronkelijk uit Limburg. Heb twee kinderen en ben 
trotse oma van een kleindochter en een kleinzoon. In 1983 
ben ik een eigen schoonmaakbedrijf begonnen, waar met 
meerdere mensen – 16 in totaal – hard tot zeer hard in is 
gewerkt. In 2000 ben ik gestopt met dit bedrijf. 
 
Nu schenk ik al weer ruim 12 jaar als vrijwilliger, elke dinsdag 
ochtend met veel plezier koffie bij Bij Bosshardt. Waar 
iedereen van Harte Welkom is, om ook eens gezellig langs te 
komen. Verder ga ik graag op vakantie met mijn vriendinnen 
en heb aan kantklossen en handwerken hele leuke hobby's. 

  
 Ik vind het fijn om met mensen in gesprek te gaan en te horen wat er speelt in onze 

gemeente. Dat is ook De reden dat ik me bij Onafhankelijk Papendrecht heb aangesloten.  
Graag zou ik zaken die spelen, bij mijn politieke partij kenbaar maken, om ook de ouderen in 
deze Gemeente zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Om enkele zaken te noemen: 
 Waarom is door de huidig politiek niets gedaan tegen de ratten, die men overal blijft zien en 

waar men met mij het vaak over heeft? 
 Geef ouderen een ruimte om dagelijks bijeen te kunnen komen in een laagdrempelig en 

openbaar gebouw, bijvoorbeeld op de Meent. 
 Plaats in dat gebouw een bibliotheek zodat dat ook een centrale plek heeft. Waar jong en 

oud samen van meerdere ruimtes kunnen gebruik maken. Je zal zien dat we elkaar véél te 
bieden hebben. 

 Her betegel die plaatsen waar de fiets- en looppaden schots en scheef zijn gaan liggen, in de 
loop van de tijd. 

 Beter en toegankelijker openbaar vervoer, zodat iedereen sneller en makkelijker van en 
naar Papendrecht kan komen. 

 De hulpverleners van de bewoners in mijn flat moeten elk uur naar beneden voor de 
parkeerschijf, dit kost te veel kostbare tijd die niet in de mensen gestoken wordt die dit 
(hard) nodig hebben. 

Ik zal er alles aan doen om de ouderen onder ons goed te vertegenwoordigen, als het gaat om 
hun wensen en problemen kenbaar te maken. Zodat Onafhankelijk Papendrecht nog meer voor 
ons als senioren kan betekenen. 

 


