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1 

Yvonne Hessel (v, 62 jaar, Binnenstad) 

Yvonne is net met pensioen na een lange loopbaan bij de NS als conducteur en 
servicemedewerker. Ze heeft in 2010 een studie Sociaal Juridische Dienstverlening 
afgerond. Naast haar betaalde werk is zij altijd maatschappelijk betrokken geweest 
door vrijwilligerswerk. Ze heeft onder andere in de daklozenopvang gewerkt, bij 
Slachtofferhulp en bij trajectbegeleiding voor langdurig werklozen. Afkomstig uit een 
SP nest en al jaren lid van de SP maakt zij nu de stap naar de gemeenteraad voor 
de SP. 
 
2 

Antonio Veloso (m, 58 jaar, Lauwerecht) 

Antonio is geboren in Brazilië en opgegroeid in Spanje tijdens de dictatuur van 
Franco. Hij woont al meer dan 30 jaar in Nederland. Hij is ruim 4 jaar lid van de SP 
en heeft regelmatig gefolderd tijdens verkiezingen. Hij is ook kandidaat-bestuurslid. 
 
3 

Jaswinder Singh (m, 43 jaar, Zuilen Noord) 

Jaswinder is sinds 2002 lid van de SP. Hij is werkzaam als wijkadviseur bij een 
woningcorporatie in Nijmegen. 
 
4 

Lena van Tongeren (v, 34 jaar, Abstede) 

Lena woont sinds een jaar in Utrecht. Zij is daarvoor actief geweest in de afdeling 
Amersfoort en voor het landelijk belteam. Zij is een jaar lang landelijk bestuurslid 
geweest van Rood. 
 
5 

Dennis van Elten (m, 54 jaar, Overvecht Zuid) 

Dennis is voorzitter van de cliëntenraad WMO Utrecht en platform voorzitter van de 
Armoedecoalitie. Hij heeft Niet Aangeboren Hersenletsel en vindt dat het tijd wordt 
dat ook mensen met een beperking in de gemeenteraad zitten. 
 
 

  



6 

Marian van Dijk (v, 62 jaar, Sterrenwijk) 

Ex schippersvrouw (binnenvaart), moeder, huisvrouw en nu WAO. Komt uit een 
arbeidersgezin en is een échte Utrechtse met het hart op de tong. Politiek heeft haar 
altijd geïnteresseerd en na onderzoek is zij bij de SP uitgekomen en lid geworden. 
Een partij die strijdvaardig is én resultaten heeft geboekt ten voordele van de 
‘gewone’ burger. 
 
7 
Jennie Kohsiek (v, 66 jaar, Binnenstad) 

Jennie is lid sinds eind 2012 en vrijwel meteen actief geworden in de afdeling, onder 
meer in de SP Hulpdienst, met ‘kloppen’, als bestuurslid en onbezoldigd 
fractiemedewerker. Zij werkt nog een paar maanden (tot haar pensioen) voor de 
Centrale Ondernemingsraad van een grote, landelijke welzijnsorganisatie. 
 
8 

Karin Zwamborn (v, 51 jaar, Lunetten) 

Karin is lid sinds 2002 en actief binnen de afdeling sinds 2006, onder meer in de SP 
Hulpdienst en als bestuurslid (penningmeester). Ook brengt zij al jaren de Tribune 
rond in haar wijk. Zij werkt als belastingadviseur bij een accountantskantoor. 
 
9 

Gonnie Oosterbaan (v, 74 jaar, Oudwijk) 

Gonnie is al heel lang lid van de SP. Een zeer actief lid: ze was de motor achter 
acties voor de thuiszorg en vertegenwoordigt de SP in het Utrechtse comité Voor14 
voor de verhoging van het minimumloon. Organiseerde bij veel verkiezingen de 
campagne in Oost en zorgt dat de Tribune verspreid wordt in de hele wijk. 
 
10 

Rins Hylkema (m, 20 jaar, Rubenslaan (IBB)) 

Rins is student Bestuurs- en organisatiewetenschap. Op dit moment is hij coördinator 
extern van studievereniging Perikles. Daarnaast is hij lid geweest van de 
faculteitsraad REBO. ” Als student heb ik ervaren hoe failliet het woonbeleid is. 
Daarnaast maak ik me ernstig zorgen over de groeiende ongelijkheid in de stad. SP 
Utrecht gaat knokken voor een eerlijke huisvesting, goed onderwijs en het verkleinen 
van de verschillen in de stad. Daarnaast is het een strijdbare partij die actie voert om 
te komen tot echte verandering. Hier sluit ik me graag bij aan”.  
 
11 

Jamila Yahyaoui (v, 38 jaar, Wittevrouwen) 

Jamila is docent aan het ROC Midden-Nederland. In het verleden heeft ze gewerkt 
voor de Tweede Kamerfractie van de SP. 
 
 



  



12 

Chris Baerveldt (m, 68 jaar, Lunetten) 

Chris heeft onder meer (nieuwe) ledenscholingen verzorgd in de afdeling. Hij heeft 
eerder voor de SP in de gemeenteraad gezeten. Hij is wethouder geweest in de 
Gemeente IJsselstein en is nu gepensioneerd. 
 
13 

Nel Hoetmer (v, 68 jaar, Overvecht Zuid) 

Nelleke is 15 jaar geleden al actief geweest binnen de afdeling Utrecht. Na haar 
verhuizing uit Utrecht heeft zij in het bestuur gezeten van de afdeling Woerden. Nu 
ze weer in Utrecht woont wil ze graag weer wat betekenen voor de afdeling. 
 
14 

Pim Meijneke (m, 68 jaar, Kanaleneiland Noord) 

Pim heeft zijn hele leven gewerkt in het onderwijs. Eerst in het basisonderwijs en 
later op het MBO. Daarnaast is hij voorzitter geweest van diverse sportverenigingen. 
Momenteel is hij gepensioneerd. 
 
15 

Karst Boers (m, 67 jaar, Leidsche Rijn Parkwijk) 

Karst is al 40 jaar lid van de SP. Hij heeft vier jaar namens de SP in de 
gemeenteraad gezeten. In de komende tijd wil hij zich inzetten als coördinator van de 
SP Hulpdienst in Utrecht. 
 
16 

Joop Furman (m, 73 jaar, Kanaleneiland Noord) 

Joop is al vanaf begin jaren ‘70 lid en actief voor de SP. Hij heeft bij de 
Belastingdienst gewerkt en is al een aantal jaren met pensioen. 
 
17 

Jos Coumans (m, 70 jaar, Tuinwijk Staatsliedenbuurt) 

Jos is al ruim 10 jaar lid van de SP en brengt al die tijd al Tribunes en 
verkiezingsfolders rond in Tuinwijk. Hij is ook kandidaat penningmeester in ons 
nieuwe bestuur. 
 
18 

Ferdinand Bloemen (m, 75 jaar, Binnenstad) 

Fer is door de jaren heen een zeer betrokken lid geweest: heeft verschillende 
kadertaken vervuld, doet tot op de dag van vandaag mee met heel veel acties en is 
altijd aanwezig bij ledenvergaderingen. 
 
 



  



19 

Gerard van der Vlist (m, 72 jaar, Lunetten) 

Gerard was in zijn werkzame leven als coördinator in dienst bij de Sociale Dienst van 
Zeist, deed mee met een groot aantal acties en campagnes en zat een aantal jaren 
voor de SP in de Utrechtse gemeenteraad. Na zijn pensioen blijft hij actief, onder 
meer door mee te helpen bij de Tribuneverspreiding. 
 
20 

Coby van Ouwerkerk-Stekelenburg (v, 69 jaar, Tolsteeg) 

Coby is (samen met haar man Hans) SP-er van het eerste uur in Utrecht. In de jaren 
‘70 waren ze verantwoordelijk voor de opzet van vele acties voor betaalbare 
huisvesting, tegen de vervuiling van de Demka en de milieubelasting. Hans en Coby 
namen in 2013 het initiatief voor de plaatsing van muziektent De Klanksteen op het 
Tolsteegplantsoen, om de saamhorigheid in de buurt door muziek en cultuur te 
bevorderen. 
 
21 

Ali van der Hoeff (v, 90 jaar, Binnenstad) 

Een van onze krasse leden en nog steeds zeer betrokken, soms zelfs actief, zoals bij 
een actie in haar straat tegen het verplaatsen van fietsenklemmen. Ze is ook nog 
mee geweest naar de woon demonstratie in Rotterdam. Altijd, al vanaf haar jeugd, 
actief voor de mensen die het minder hebben. 
 
22 

Debbie van Hoorn (v, 31 jaar, Leidsche Rijn) 

Debbie werkt op de administratie van een zorginstelling. Ze is tijdens haar opleiding 
in aanraking gekomen met de ideeën van de SP over de zorg en 3 jaar geleden lid 
geworden. 
 
23 

Nine Kooiman (v, 41, De Meern) 

Geboren en getogen in De Meern en inmiddels wonend in Utrecht stad. Deed een 
opleiding maatschappelijk werk en werkte daarna als jeugdhulpverlener en 
gezinsvoogd. In 2004 werd ze actief voor de SP Nieuwegein, waarvan ze uiteindelijk 
voorzitter werd, tot ze in 2010 gekozen werd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tot 
2018, als woordvoerder Jeugd en Justitie. Nu werkt zij als bondssecretaris van de 
Nederlandse Politie Bond. 
 
24 

Paulus Jansen (m, 67 jaar, Lunetten) 

Paulus is al 47 jaar actief voor de SP. Werkte 18 jaar als bouwkundige voor een 
aannemer en een ingenieursbureau voor hij fulltime de politiek in ging. Was 
gemeenteraadslid Utrecht, statenlid Provincie Utrecht, Tweede Kamerlid en 



wethouder in Utrecht voor de SP. De laatste jaren voor zijn pensioen was hij 
directeur van de Woonbond. 
 
25 

Jasper van Dijk (m, 50 jaar, Wittevrouwen) 

Geboren in Jutphaas, werd lid van de SP in de jaren ‘90. Studeerde af als leraar 
maatschappijleer, maar belandde al snel fulltime in de politiek. Hij is sinds 2006 lid 
van de Tweede Kamer voor de SP, was lang onderwijswoordvoerder, maar switchte 
na de laatste verkiezingen naar de buitenland portefeuille. 
 


