CONCEPT-KANDIDATENLIJST SP PROVINCIE UTRECHT
01 Jan Breur, Veenendaal

Jan Breur, 41, is fractievoorzitter in zowel de Provinciale Staten van Utrecht als de Gemeenteraad van Veenen
daal. Hij strijdt voor goed openbaar vervoer en voldoende betaalbare woningen. Ook mensenrechten en
anti-discriminatie gaan hem aan het hart. In het dagelijks leven werkt hij voor een onderzoeksbureau. Jan
woont samen met zijn vrouw en twee kinderen.

02 Dane Harris, Utrecht

	Dane Harris, 26, is student politicologie en afgestudeerd componist. Hij heeft ook als fractiemedewerker en
commissielid gewerkt bij de SP-raadsfractie in Utrecht. Hij wil zich vooral richten op het uitbreiden en het
goedkoper maken van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Dane woont in een studentenhuis op
de Uithof en gebruikt zijn vrije tijd vooral voor het schrijven van muziek.

03 Mischa van der Heijden, De Bilt

Mischa van der Heijden, 31, al 7 jaar een strijdbare politicus, pedagogisch medewerker en ambassadeur voor
de FNV. Hij vindt dat het weer over mensen moet gaan. Het systeem is kapot, vindt hij, het normale leven is voor
iedereen onbetaalbaar en onleefbaar geworden en de huidige politieke cultuur zet zich af terwijl die zich moet
verbinden met de maatschappij. Dit moet anders en kan anders, zo maken we Utrecht weer voor iedereen.

04 Marianne Junger, Zeist

	Marianne Junger, 68, is emeritus-hoogleraar en verbonden aan de Universiteit Twente. Daar doet zij nog altijd
onderzoek naar cybersecurity en naar hoe je mensen kunt helpen zich online veiliger te gedragen. Potentiële
slachtoffers beschermen is hier een belangrijk doel. Zij is zeer geïnteresseerd in sociaal beleid en in veiligheids
beleid. Zij zou graag, vanuit de provincie, een bijdrage willen leveren aan een meer sociaal beleid. Zij probeert
nog altijd twee maal per week hard te lopen.

05 Frank van den Heuvel, Nieuwegein

Frank van den Heuvel, 60, is zelfstandige in de ICT en vader van 3 jongvolwassenen. Hij danst, fotografeert,
fietst, loopt, is audiotechnicus voor een band en houdt van techniek. Door verrommeling van overheidstaken
raken zowel de provincie als de democratie buiten zicht. De provincie kan veel meer doen voor mensen. Dat
zal in de Provinciale Staten bevochten moeten worden.

06 Ad Meijer, Amersfoort

	Ad Meijer, 65,werkte 30 jaar in de handel, 15 jaar als ondernemer. Daarna was hij zes jaar gemeente
raadslid en lid van Provinciale Staten. Ook was Ad een jaar gedeputeerde van Flevoland. Hij wil busvervoer
betaalbaar houden en natuurgebieden gratis toegankelijk. Tijdens corona werkte Ad anderhalf jaar voor de
GGD en sinds een jaar begeleidt hij vluchtelingen bij het COA.

07 Dennis van Elten, Utrecht

Dennis van Elten, 46, is Bestuurslid bij de SP Utrecht. Hij is auteur en zet zich in voor ervaringsdeskundigheid.
Toegankelijkheid en inclusie staat bij hem voorop. Ook is hij actief bij de Armoedecoalitie Utrecht waar hij zich
inzet tegen armoede en sociale uitsluiting. Naast een betrokken Utrechter is Dennis ook nog vader van een
zoon van 7 en hij is gek op dieren.

08 Tanja de Haan, Nieuwegein

	Tanja de Haan, 63, is gepensioneerd en kan zich daardoor wat meer inzetten als vrijwilliger. Naast haar
vakbondswerk is ze ook lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast is ze taalcoach voor een gezin
uit Azerbeidzjan. Ze is penningmeester en actief in de hulpdienst. Haar belangstelling gaat uit naar het
openbaar vervoer en de bouw van voldoende sociale huurwoningen in de provincie.

09 Kerim Hoejenbos, Leusden

Kerim Hoejenbos, 28, is buschauffeur in het dagelijks leven. Hij is daarnaast aspirant manschap bij de
vrijwillige brandweer en bezoekt graag concerten. Kerim heeft vooral interesse in hoe mensen weer echte
zeggenschap krijgen. Met name in hun werk, over hun woning en ook de energietransitie. Zeggenschap
gaat ook samen met eigenaarschap en zo tegenmacht te organiseren naar het kapitaal.

10 Annet Belt, Leusden

	Annet Belt, 55, is voorzitter van een huurdersorganisatie. Ze maakt zich sterk voor meer zeggenschap voor
huurders, de volkshuisvesting en betaalbaar wonen. Onze mooie groene provincie gaat haar aan het hart
ze en wil zich daarom inzetten voor een duurzamer landbouwbeleid. In veel wijken en dorpen is de bus
wegbezuinigd. De Provincie beslist hierover dus is het zaak BusTerug! weer stevig op de agenda te zetten.
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11 Ton Goudriaan, Maarssen

26 Hugo Kruijt, Amersfoort

12 Bets Beltman, Amersfoort

27 Tineke de Vries, Maarssen

13 Tim Schipper, Utrecht

28 Pieter Wout Duquesnoy, Zeist

14 Anne-Marie Mineur, De Bilt

29 Ruurt Wiegant, Utrecht

15 Jeroen Brouwer, Wijk bij Duurstede

30 Ton Witteman, Kockengen

16 Jantje Paasman, Zeist

31 Ali van der Hoeff, Utrecht

17 Truke Noordenbos, Maarssen

32 Guus van Ginkel, Stoutenburg

18 Edo de Roo, Woerden

33 Frans van der Tol, Wijk bij Duurstede

19 Karin Zwamborn, Utrecht

34 Koos Smits, Maartensdijk

20 Antonio Veloso Miro, Utrecht

35 Joop Welter, Leusden

21 Frank Roelants, Doorn

36 Wim van Gammeren, Amersfoort

22 Baukje Hiemstra, Veenendaal

37 Jasper van Dijk, Utrecht

23 Jaswinder Singh, Utrecht

38 Maarten Hijink, Amersfoort

24 Kes Hoekstra, Woudenberg

39 Paulus Jansen, Utrecht

25 Jamila Yahyaoui, Utrecht

40 Andrea Spruijt-Poppe, IJsselstein

