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Kandidatenoverzicht lijsttrekkerskandidaten D66 Dronten – GR2022 

 

Hieronder vind je het overzicht van de drie kandidaten. De kandidaten worden in dit overzicht 
weergegeven in alfabetische volgorde, beginnend bij de letter C. Deze volgorde geeft verder 
geen enkele voorkeur weer. 

 
Hillebregt, Lazise .................................................................................................................................... 3 

Ploeg van der, Michael .......................................................................................................................... 4 

Schans van der, Rob .............................................................................................................................. 5 
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Hillebregt, Lazise 
 

Geboortedatum 21/06/1979 

Woonplaats Swifterbant   

 

Beroep 
Afdelingsmanager dienst terugkeer & vertrek, Ministerie van 
Justitie 

Huidige functie binnen of namens D66 
Fractievoorzitter D66 Dronten 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 
Raadslid D66 Dronten – (mrt. 2014 - sept. 2017) 

Maatschappelijke functies 
Lid van de pastoraatsgroep Willibrord parochie Dronten 

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, Gemeenteraad Dronten 

In het verleden actief geweest voor een andere partij? 
Nee 

Motivatie/ toelichting kandidaatstelling 
Ik wil het gezicht zijn van D66; Energievol en met een duidelijk geluid. Door acht jaar als raadslid 
en fractievoorzitter al het gezicht te mogen zijn voor D66 heb ik continuïteit en herkenbaarheid 
te brengen.  

Binnen de politiek sta ik bekend om mijn scherpte in debat, waar de menselijke maat en de 
pragmatische kijk kenbaar zijn voor mij en D66. Bestuurlijke vernieuwing is waar ik mij hard voor 
maak, elke dag weer in de politiek. Of dat nu oppositie versus coalitie verhoudingen zijn, een 
raadsprogramma, de integrale leefomgeving of onze politieke integriteit, als D66 fractievoorzitter 
vind ik dat we daar voorop in moeten lopen.   

Onderwerpen die mij raken en waarvan ik denk dat Dronten daar een beetje mooier van wordt 
zijn; 

• Elk kind verdient kansen om zich te ontwikkelen tot de beste ik die hij of zij is. 

• Een inclusieve samenleving waar iedereen in mee doet. 

• Een Dronten waar je naast wonen, vooral leeft.    

Als lijstrekker wil ik de straten op en Dronten laten weten waar D66 voor staat en waarom 
stemmen op D66 bij de GR2022 de beste stem is!  
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Ploeg van der, Michael 

 

Geboortedatum 22/12/1985 

Woonplaats Dronten 

 

Beroep 
Onderwijsmanager binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs 

Huidige functie binnen of namens D66 
Lid verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 
- Voorzitter bestuur afdeling Dronten – (dec. 2013 – mrt. 2021) 
- Burgerraadslid afdeling Dronten – (apr. 2014 – nov. 2017) 
- Lid Wethouder adviescommissie – (mrt. 2017) 
- Lid Lijstadviescommissie afdeling NOP – (nov. 2017) 
- Voorzitter Verkiezingscommissie – (nov. 2016 – feb. 2017) 
- Campagne coördinator – (jan. 2017 – mrt. 2021) 

Maatschappelijke functies 
Geen 

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Nee 

In het verleden actief geweest voor een andere partij? 
Nee 

Motivatie/ toelichting kandidaatstelling 
De afgelopen jaren heeft D66 Dronten zich weten te presenteren als een stabiele partij. Zowel 
als afdeling als wel in de Raad met een stabiele fractie. Een partij die klaar is om mee te besturen 
in onze mooie gemeente. Ik ben van mening dat het daarom belangrijk is dat het D66 geluid, juist 
nu, nog sterker vertegenwoordigd wordt  in onze gemeente. Buiten met en bij de inwoners én 
binnen in de Raad. Wij zijn zeker niet de schreeuwpartij, of de partij die meedeint op populisme, 
maar dat betekent mijns inziens dat je wellicht nog meer moet laten zien waar je als partij voor 
staat.  

Politiek staat steeds meer af van de inwoners. Vertrouwen in bestuurders is vaak laag. Terwijl er 
juist op lokaal niveau zoveel is wat impact heeft op het dagelijks leven. Hierin is een kentering 
noodzakelijk. 
Dat begint bij het vertellen aan de inwoners waar je voor staat. Dat er ruimte moet zijn voor het 
kunnen uitdragen van je standpunten. Ook als deze soms minder populair zijn. Deze ruimte is er 
niet altijd vanzelf, maar moet je in mijn visie actief claimen. In én buiten het Huis van de 
Gemeente.  

Als afdeling en partij zijn wij van de inhoud. De uitdaging is dan ook om deze goed voor het 
voetlicht van onze kiezers te krijgen. Daarvoor is  een sterke verkiezingscampagne een must. 
Samen met een  goed programma met visie voor onze gemeente voor de aankomende jaren.  

Ik stel mij dan ook graag verkiesbaar om als lijstrekker van de afdeling Dronten, ons geluid, onze 
visie, over te brengen bij onze inwoners. Omdat ik er in geloof dat ik ons als partij hierin goed kan 
positioneren.  Met als doel een mooie verkiezingsuitslag voor onze afdeling en met de ambitie 
om  als afdeling mee te besturen in een nieuw college.  
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Schans van der, Rob 

 

Geboortedatum 06/04/1956 

Woonplaats Dronten 

 

Beroep 
Programmamanager gemeente Meppel voor een nieuw ziekenhuis en de 
herontwikkeling van het huidige ziekenhuisterrein tot een zorgcampus. 

Huidige functie binnen of namens D66 
Raadslid D66 Dronten 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 
Secretaris afdeling Dronten – (2014 – 2018) 

Maatschappelijke functies 
Secretaris Genootschap Flevo 

Ben je momenteel lid van een vertegenwoordigend orgaan? 
Ja, Gemeenteraad Dronten 

In het verleden actief geweest voor een andere partij? 
Ja, ruim 20 jaar geleden voor de PvdA en VVD, respectievelijk regiobestuurder en kandidaat 
raadslid. Ik kwam niet in de raad en verhuisde kort daarna naar Dronten. 

Motivatie/ toelichting kandidaatstelling 
Ik  heb  ruim  veertig  jaar  ten  dienste  gestaan  van  de  politiek,  waarvan  circa  25  jaar  in  
een gemeentefunctie . Als manager bij diverse gemeenten heb ik op tal van terreinen colleges 
geadviseerd en bijgestaan. Ik weet hoe crisissituaties met bijvoorbeeld de raad, bezworen 
kunnen worden. En ik weet hoe het een college moeilijk is te maken. In de rol van raadslid heb ik 
dat deze periode ook laten zien. Als geen ander ben ik integraal en inhoudelijk bekend met waar 
een gemeente voor staat. Ook de gemeente Dronten ken ik van binnenuit. Mijn specialismen zijn 
economie, ruimte en wonen, dienstverlening, sociaal domein en openbare werken. Naast deze 
inhoudelijke kennis beschik ik over een gezonde dosis analytisch en politiek strategisch 
vermogen. Daarvoor is het niet altijd nodig deel te nemen aan allerlei gremia. Het gaat om de 
politiek strategische keuzes die je maakt. Als overheidsmanager ben ik gewend permanent te 
netwerken. Een eigenschap die voor een raadslid van groot belang is. Niet vanuit de arrogantie 
van de macht beredeneren, maar verbinden en coalities smeden. Ik sta voor een samenleving 
zoals beschreven in "Van opgelegde participatie naar oprechte participatie" van Carina Hendriks. 
Geen opgelegde bureaucratie, geen losgeslagen marktwerking. Maar keuzes van mensen om dat 
in willekeurige coalities te doen, aanjagen en respecteren. Als sociaal liberaal voel ik mij daarbij 
als een vis in het water. Ik sta voor een gemeente die niet haar burgers uitlegt hoe de 
dienstverlening er uitziet, maar bij haar inwoners ophaalt hoe zij haar dienstverlening excellent 
kan maken. Met mijn brede leidinggevende ervaring ben ik in staat om een coherente politieke 
agenda op te bouwen en daarop leiderschap te tonen. Strategisch, onderscheidend, 
oplossingsgericht en verbindend wil ik D66 Dronten tot een factor van betekenis omsmeden. Tot 
slot heb ik een beetje ervaring met het lijsttrekkerschap opgedaan bij de GR2018 verkiezingen. 

 
 


