
Smoelenboek verkiezing lijsttrekker van D66 voor de Gemeenteraadsverkiezing 2018 Bergen op Zoom 

 

Achternaam, initialen Elion-Valter, C. 

Roepnaam Carinne 

Geboortedatum en plaats 07-03-1963 Velsen 

Beroep of maatschappelijke functie docent en onderzoeker 

Huidige functie(s) binnen of namens D66 raadslid vanaf 1-10-2016 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66 burgerraadslid Stad & Ruimte; raadslid 1-10-2014 tot 1-4-2015 

Andere maatschappelijke functies lid Raad van Toezicht St. Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. 

  lid comité van aanbeveling Gebouw T 

Voorkeur voor de beleidsonderdelen burger en bestuur, cultuur en onderwijs 

Bent u lid van een vertegenwoordigend lichaam, ja, gemeenteraad 

zo ja welke 

Staat op kandidatenlijst van een  kandidaat lijsttrekker D66 Bergen op Zoom 

vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats  

Heeft u voor een andere partij dan D66 een  nee 

vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld?  

Zo ja voor welke partij en welke functie 

 

Toelichting 

 

Graag geef ik op overtuigende en herkenbare wijze gestalte aan het gedachtengoed en de politieke uitgangspunten van 

D66. Ik wil in deze tijd van scepsis over politiek en bestuur laten zien dat politiek ertoe doet, dat D66 staat voor 

betrouwbare politiek met een open blik naar de toekomst, voor ontplooiing en innovatie, als ook voor een zorgzame 

omgang met (mede-)mens en milieu. Ik dien graag de lokale politiek, omdat het juist op dit niveau mogelijk is om 

politiek een gezicht te geven en om voeling met de samenleving te houden. Tegelijkertijd wil ik over de 'grens' kijken, 

mij actief bemoeien met regionale samenwerking en nadenken over implementatie van democratische vernieuwing op 

dat niveau. 

Als lijsttrekker sta ik voor een herkenbaar D66-geluid, voor overtuigingskracht en creativiteit. Ik zal standpunten van 

anderen en andere partijen positief benaderen en waarderen op hun bijdrage aan het algemene belang volgens D66-

waarden. Ik zal echter bijzonder kritisch zijn op standpunten die strijden met normen van fatsoenlijk en rechtsstatelijk 

bestuur. Ik zoek de verbinding met het bestuur van D66 Bergen op Zoom en, indien van toepassing, met 

vertegenwoordigers in het college. 

Graag zet ik daartoe mijn kennis en ervaring in die ik heb opgedaan in onderwijs, juridische praktijk en wetenschap, als 

ook recentelijk de lokale politiek. 

Graag aanvaard ik het fractievoorzitterschap dat in beginsel met de positie van lijsttrekker samengaat. Ik wil dat ieder 

(steun- )fractielid vanuit eigen kracht zo goed mogelijk bij kan dragen aan een sterk D66 profiel. Ik streef een open sfeer 

na, respect en vraag om gedeelde inzet en het nemen van verantwoordelijkheid. Ik ben bereid om van iedereen te 

leren. Kortom, ik wil graag D66 Bergen op Zoom dienen en werken aan een toekomstgericht en betrouwbaar bestuur 

voor een goede gemeente, als ook op verbindende wijze leiding geven aan de fractie.  


