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Ditzijnde
beste (volgensu)

Dit zijnde twaalfbeste raadsledenvanNederland. Zegaan
dekomendeanderhalveweekstrijdenomdetitel
‘BesteRaadslidvanNederland’. Ukuntweer stemmen,
opbesteraadslid.nl.

nuenen
ralf stultiëns (36)
partij:W70
aantal zetels: 4 van de 19
plek op de lijst: 3

‘Ik probeer jongeren zo veel moge-
lijk te betrekken bij de politiek. Op
Facebook heb ik bijna duizend
contacten. Er is niemand in Nue-
nen die zo’n enorm netwerk heeft.
Ik spreek jongeren aan op straat
en los kleine problemen op. Oude-
ren die bang zijn als ze ’s avonds
hun hondje uitlaten, breng ik in
contact met de jongeren voor wie
ze bang zijn, dan is het probleem
vaak al opgelost. Ik voel me meer
volksvertegenwoordiger dan
raadslid. De komende periode ga
ik me hard maken voor een jonge-
renraad voor 16 tot 25 jarigen.Ze
kunnen niet vroeg genoeg met po-
litiek beginnen.’

den haag
joris wijsmuller (48)
partij: Haagse Stadspartij
aantal zetels: 2 van de 45
plek op de lijst: 1

‘Met z’n tweeën hebben wij met
28 aangenomen moties de afgelo-
pen vier jaar de meeste invloed
per raadslid gehad.Als oppositie-
partij! Dat heeft Omroep West uit-
gezocht. Bewezen invloedrijk,
noemt de omroep dat. Dankzij ons
is er een indoorskatehal gekomen
en hangen er meer defibrillatoren
in de stad.Wij hebben de kap van
25 monumentale kastanjes op de
Koninginnegracht voorkomen,
evenals de sloop van de culturele
broedplaats Maakhaven. De motie
om darten op te nemen als speer-
punt in het topsportbeleid was
een grap.Tot mijn verbijstering
werd-ie aangenomen.’

groningen
anne kuik (27)
partij: CDA
aantal zetels: 2 van de 39
plek op de lijst: 1

‘Zeg, ik wil niet opscheppen, wij
hebben maar 2 van de 39 zetels,
we doen veel samen met andere
partijen. Belangrijk is dat we de
komst van de tram hebben kun-
nen tegenhouden. Er zouden twee
lijnen komen, maar dat zou van-
wege de onzekere tijden een on-
verantwoorde investering zijn ge-
weest. Bussen worden nu slimmer
ingezet.Je moet niet overal in-
springen.Wij geven het geld liever
uit aan voorzieningen in de wijk,
zoals loketten waar je terechtkunt
voor je paspoort, bibliotheken en
buurthuizen.’

zwolle
gerdien rots (42)
partij: ChristenUnie
aantal zetels: 6 van de 39
plek op de lijst: 1

‘De reizigerstunnel van het station
wordt verbouwd, die krijgt een
Zwols uiterlijk. Dat je meteen ziet:
ik ben in Zwolle. Daar heb ik me
vooral voor ingezet. Kunstenaars
komen met voorstellen hoe we in
de tunnel al iets kunnen laten zien
van markante Zwolse gebouwen,
de bedrijvigheid, de cultuur. De
tunnel sluit aan op de route naar
de binnenstad. Daar moeten we
iets moois van maken.Zoiets als
de Ramblas in Barcelona, de lat
kan niet hoog genoeg liggen. Het is
de poort naar het centrum. Het
gebied rondom het spoor wordt
aangepakt, meer dan 100 miljoen
is ervoor uitgetrokken.’

N
ederland telt
zo’n9.000raads-
leden.Wiezijn
tochdiemannen
envrouwendie
zo’ngrote stem-
peldrukkenop
onzedorpenen

steden?Omdievraag tebeantwoor-
denorganiseertdeVolkskrant – samen
methet televisieprogrammaPauw&

Wittemanenhet campagnebureau
BKB–deverkiezingvanhetbeste
raadslidvanNederland.

Deafgelopenwekenkon iedereen
raadsledennominerenopbeste-
raadslid.nl, enophenstemmen.Een
jurymaakteuitde raadsledenmetde
meeste stemmendeze selectie van
twaalfbeste lokalevolksvertegen-
woordigers.

Decriteria vande jurywarenonder
meereffectiviteit (heefthet raadslid
echt ietsbetekendvoordegemeente-
lijkepolitiek?) enzichtbaarheid (is

het raadslid toegankelijk enbe-
kend?).
VanGroningentotVenloenvan

RotterdamtotVeenendaal; debeste
twaalf volksvertegenwoordigers
komenuit allehoekenvanhet
land.Watzij gemeenhebben,
ishunambitieomiets van
hungemeente temaken,of het
nugaatomhetopenenvaneen in-
doorskatehalof juisthet tegenhou-
denvaneenpeperdure tramlijnom
debegrotinggezondtehouden.
Vanaf nuzijndestembussenopbe-

steraadslid.nlweergeopend.Kiesuw
favoriet enhelphemof haarominde
finale tekomen.Op 18maartbeklim-
menvier finalistenhetpodiumop
het festival vande lokaledemocratie
inDeMelkweg teAmsterdam.Een
vanhenwordtdieavonduitgeroepen
totBesteRaadslidvanNederland.

Met bijdragen van Jarl van der Ploeg,
Nina Schuyfel en Jaap Stam.
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