Amersfoort, 27 mei 2021
Betreft: Sollicitatie lijsttrekkerschap D66 Amersfoort
Geachte Verkiezingscommissie,
Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Via deze brief stel ik mij
kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66 Amersfoort. Ik ben 27 jaar en geboren en
getogen in Amersfoort. Ik was al lijsttrekker in 2018 en de afgelopen 4 jaar was ik
fractievoorzitter voor D66 Amersfoort. Ik heb de afgelopen jaren als fractievoorzitter
aangetoond het politieke handwerk te begrijpen en op inhoud de debatten te kunnen voeren.
Via deze brief wil ik u graag overtuigen dat ik de nieuwe lijsttrekker ben waarnaar u zoekt.
Tijdens de volgende verkiezingscampagne wil ik graag opnieuw het boegbeeld van D66
Amersfoort zijn. Sinds mijn 15de ben ik lid van D66 en heb ik binnen de partij verschillende
functies vervuld. Ik ben gedurende 3 jaar bestuurslid geweest van het afdelingsbestuur van
D66 Amersfoort. Gedurende die periode heb ik verschillende activiteiten georganiseerd. Ook
heb ik me altijd actief bezig in gezet tijdens de verkiezingscampagnes. In 2012 ben ik voor
D66 in Amersfoort campagneleider geweest voor de Tweede Kamer verkiezingen. Daarna heb
ik mijzelf verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 en ben ik
ook verkozen.
Als ik wordt verkozen als lijsttrekker wil ik inzetten op de volgende punten:
• Een fractie die lef en durf heeft om voorstellen van het college kritisch te controleren.
• Een fractie die er is voor alle Amersfoorters. Een fractie die contact legt met de stad door
veel meer de verbinding te leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Maar ook de D66
leden te betrekken.
• Af te stappen van de waan van de dag om zo zelf de agenda meer te kunnen bepalen op het
stadhuis. Onderwerpen agenderen waar de komende jaren keuzes in moeten worden gemaakt.
• En ons dus niet onder druk laten zetten door een college of andere partijen maar bij ons zelf
te blijven en weloverwogen D66 keuzes te maken.
Als gemeenteraadslid heb ik de afgelopen jaren aangetoond:
1. Dat ik de D66-standpunten en ambities uitdraag en realiseer. Tijdens de
coalitieonderhandelingen van 2018 zijn er concrete D66 verkiezingsprogramma punten
afgesproken. Zo is er ruim €1 miljoen per jaar extra voor cultuur beschikbaar gesteld, is er een
autoluwe binnenstad gerealiseerd en is Amersfoort op de kaart gezet als onderwijsstad van het
jaar.
2. De weg naar de media te kennen om zodoende de standpunten van D66 breder te
verkondigen. Door de media is uitgebreid over D66-onderwerpen geschreven zoals het
fractiestandpunt over zwarte piet, mijn rol als fractievoorzitter rondom de
informatievoorziening van de westelijke ontsluiting en er is een artikel geschreven over het
betrekken van de gemeenteraad door de burgemeester in de coronacrisis.
3. Goed te kunnen samenwerken met andere politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in het
aannemen van verschillende moties en amendementen door de gemeenteraad. Zo is de motie
aangenomen om een nieuw cultuurhuis te vestigen in Amersfoort, bijvoorbeeld in het oude
stadhuis. Een wens die de leden van D66 hebben uitgesproken tijdens een algemene
ledenvergadering.
4. Dat ik in staat ben om op de juiste momenten kritisch te reageren op het college. Zo heb ik
met mijn collega-fractievoorzitters in de coalitie een amendement geschreven om de begroting
van 2020 aan te passen voor een betere financiële toekomst en heb ik herhaaldelijk kritisch
het vraagstuk van de westelijke ontsluiting gecontroleerd.

Naast mijn functie als raadslid heb ik een eigen bedrijf dat handelt in de in- en verkoop van
muziekdragers en is gevestigd op de Isselt. In 2018 ben ik aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen afgestudeerd als master(MSc) in bestuurskunde. Verder ben ik voorzitter van de VVE
van mijn appartementencomplex. In al mijn andere activiteiten zoals het eigen bedrijf en
voorzitten van de VVE in mijn appartementencomplex ben ik resultaatgericht en vind ik het
belangrijk om mijzelf te ontwikkelen. Ik ben in staat om goede afwegingen te maken bij
complexe vraagstukken.
Ik ben klaar om D66 nogmaals als lijsttrekker te vertegenwoordigen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Mijn kennis en ervaring zal ik inzetten om weer de
grootste partij van Amersfoort te worden!
Met vriendelijke groet,
Tyas Bijlholt MSc

