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LAURENS IVENS (1) 

‘Sta op voor onze sociale stad, waar niet het grote geld de dienst uitmaakt maar de Amsterdammers’ 

Lijsttrekker Laurens Ivens (1977) is getrouwd en vader van twee zonen. In Amsterdam was hij vier jaar 

wethouder namens de SP (wonen en bouwen) en acht jaar gemeenteraadslid. Hij werkte ooit als 

beleidsbeïnvloeder bij de ANWB. Ivens is econoom en politicoloog. Als activist en straatvechter was hij 

medeverantwoordelijk voor de grote demonstraties ‘Keer het Tij’, tegen het asociale beleid van de kabinetten 

Balkenende en Nederlandse deelname aan oorlogen. Als wethouder wonen legde hij de verkoop van sociale 

huurwoningen aan bonden en kreeg hij multinational Airbnb zover dat het bedrijf ging meewerken aan 

regulering van de Amsterdamse vakantieverhuur. Betrokken bij vele (vooral woon) acties van de SP. Als 

wethouder houdt Ivens het activisme er graag in door eerst met mensen te praten, pas dan beleid te maken en 

er vervolgens voor te gaan, ook als ze er aan het Binnenhof niet zo blij mee zijn. Leve de republiek Amsterdam! 

 
ERIK FLENTGE (2) 

‘Het geluid van de straat laten horen in de raadszaal, daar gaat politiek om' 

Erik Flentge (1967) woont samen met vriendin Mac, hun baby Piet en Eriks kinderen Jip en Sieme uit een 

eerdere relatie. Hij zit sinds 2014 in de Amsterdamse gemeenteraad en werkt daarnaast als fractiemedewerker 

voor de landelijke SP. Flentge is geschiedkundige. Als actievoerder in hart en nieren is hij vooral trots op 

recente successen in Zuidoost, waar hij samen met bewoners en buurtactivisten bij woningbouwcorporaties 

grootschalige renovaties wist af te dwingen. Zijn acties tegen schimmelwoningen krijgen navolging in 

meerdere Amsterdamse buurten.  Flentge voerde tot in Den Haag aan toe actie tegen de zogenaamde 

'Blokhokken', piepkleine appartementen die door Haags beleid een extreem hoge huurprijs zouden krijgen. 

Door deze acties wist SP- wethouder Ivens de huurverhogingen zo goed als tegen te houden.  
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NICOLE TEMMINK (3) 

‘We gaan zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt bij het streven naar een gelukkig leven’ 

Nicole Temmink (1987) woont in Oost en werkt als fractiemedewerker voor de landelijke SP. Daarnaast is ze 

bestuurslid van de SP in Amsterdam. Ze was raadslid namens de SP in Groningen en streed daar met bewoners 

voor een goed evenementenbeleid, waarbij de inwoners werden gehoord én er plek bleef voor festivals. 

Temmink studeerde filosofie en werkte bij de Belastingtelefoon. Ze is sinds 2005 actief voor de SP, volgens 

haar de enige partij die zowel buiten als binnen het parlement strijdt voor een menswaardige, solidaire en 

gelijkwaardige samenleving. Ze vindt het schrijnend dat sommigen met gemak zevenhonderd euro kunnen 

betalen voor een trui uit de P.C. Hooftstraat terwijl anderen zich elke maand zorgen maken of ze de huur wel 

kunnen opbrengen. Daarom vindt ze het belangrijk om met Amsterdammers te knokken voor een stad waarin 

iedereen een eerlijke kans krijgt bij het streven naar een gelukkig leven. 

 
ERNA BERENDS (4) 

‘Een fijne buurt niet hetzelfde als een hippe buurt. In een fijne buurt kijken mensen naar elkaar om’ 

Erna Berends (1979) woont samen met René en dochter Resa (6) in Noord. Ze is namens de SP lid van het 

Dagelijks Bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Amsterdam Noord. Ze studeerde culturele 

antropologie. Haar intrede in de lokale politiek was met een SP-actie tegen de sloop van de Van der Pekbuurt, 

waar zij toen net woonde. Door de actieve bewonerscommissie werd de Van der Pek gered van de 

sloophamer. Daarna was Berends namens de SP stadsdeelraadslid in Noord, waar ze zich inzette voor betere 

schuldhulpverlening en preventie van schulden. Als dagelijks bestuurders is ze vooral trots op de vele 

bewonersinitiatieven die het stadsdeel ondersteunt. Noord heeft veel bewoners die activiteiten organiseren of 

zelfstandig buurtcentra runnen. Deze mensen laat Berends niet in de kou staan. 
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TIERS BAKKER (5) 

‘Amsterdam mag niet worden overgenomen door het grootkapitaal’ 

Tiers Bakker (1969) is sinds 2014 gemeenteraadslid namens de SP in Amsterdam. Hij werkte in het 

managementteam van De Groene Amsterdammer, was docent filosofie en stafmedewerker bij de UvA,  en 

maakte dit jaar de overstap naar het fractiebureau van de landelijke SP als medewerker financiële markten, 

ECB en de euro. In zijn vrije tijd is hij zanger/fluitist bij de alternatieve muziekband Les Biftecs. Als actievoerder 

houdt Bakker zich vooral bezig met massatoerisme en de uitverkoop van de stad door het grootkapitaal. Hij 

organiseerde met bewoners en belangenverenigingen vele acties tegen hotels, onder andere tegen de komst 

van een hotel in Het Bungehuis, en tegen winkelverschraling. Hij is er trots op dat één actiegroep er met de SP 

voor zorgde dat het Marie Heinekenplein voor de bewoners blijft en geen toeristische attractie wordt. 

 
HELMIE BIJLEVELD (6) 

'Wil je de wereld veranderen, dan moet je er wel wat voor over hebben’ 

Helmie Bijleveld (1966) is moeder van een zoon en een dochter en woont in het Oostelijk Havengebied. Ze is 

raadslid namens de SP in Amsterdam en werkt als ambtenaar in Amstelveen, waar zij zich bezighoudt 

met digitalisering en de ontwikkelingen op dat terrein. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is in 

haar vrije tijd vaak te vinden in musea en theaters. In de periode van 2006 tot 2010 was ze deelraadslid 

namens de SP in het voormalige stadsdeel Zeeburg. Daar organiseerde zij een succesvolle actie tegen 

achterstallig onderhoud van woningen aan de Zeeburgerdijk. Bijleveld trekt vaak de wijk in om bewoners te 

ontmoeten of in gesprek te gaan met organisaties die zich inzetten voor Amsterdammers met een kleine 

portemonnee. Zonder deze gesprekken zou ze haar politieke werk niet willen doen: de Amsterdammers weten 

zelf het beste wat ze nodig hebben. 
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DAVID SCHREUDERS (7) 

‘Je afkomst mag nooit bepalen hoeveel kansen je krijgt in het leven’  

David Schreuders (1994) woont in Amsterdam West. Hij groeide op in Brabant en trok na de middelbare school 

direct naar Amsterdam. Daar studeerde hij onlangs af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 

werkte als hulp bij het Huishouden in de thuiszorg en is nu fractiemedewerker bij de SP in Amsterdam. Vijf jaar 

geleden werd hij actief bij ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Samen met de inspirerende 

jongerenbeweging Young & United kreeg hij voor elkaar hij wat niemand voor mogelijk hield: de gedeeltelijke 

afschaffing van het minimumjeugdloon. De actie die hem het meest is bijgebleven is die van de 

Maagdenhuisbezetting in 2015, toen duizenden studenten en docenten in actie kwamen voor meer 

zeggenschap in het hoger onderwijs. Schreuders wil opstaan voor een gemengde stad waarin Amsterdammers 

het voor het zeggen hebben en niet het grote geld. Een Amsterdam van Amsterdammers. 

 
COBIE GROENENDIJK (8) 

‘Vrije en gelijke toegang tot onderwijs, wonen en zorg is de ruggengraat van onze samenleving’ 

Cobie Groenendijk (1972) heeft een vriendin en werkt als psychiater in Amsterdam. Ze studeerde 

geneeskunde, rechten en theologie. Ze heeft zich de afgelopen jaren samen met vele geestverwanten ingezet 

om de zorg te vrijwaren van marktwerking en weer onderdeel te maken van het niet-commerciële deel van de 

samenleving. Dat begon met de succesvolle strijd om de vrijeartsenkeuze, gevolgd door de beweging Nationaal 

Zorgfonds zonder zorgverzekeraars en zonder verplicht eigen risico. Recent voerde Groenendijk actie om 

herstel van de privacy en het beroepsgeheim binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze gelooft ten diepste 

dat als Amsterdammers zich veilig en verbonden voelen, zij er beter in slagen om hun talenten te ontwikkelen. 

Dat is waar zij zich voor gaat inzetten. 
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DIYAR JASSIM (9) 

‘De gemeente moet voorbeeldrol hebben in het terugdringen van flexwerk’ 

Diyar Jassim (1994) is opgegroeid in Houten en woont sinds een paar jaar in Amsterdam Zuidoost. Ze studeert 

rechten aan de Hogeschool van Amsterdam en maakte zich met ASVA studentenunie hard voor beter 

onderwijs met meer zeggenschap. Ze zit in het landelijk bestuur van ROOD. Samen met gedupeerde bewoners 

en ROOD heeft Jassim gestreden tegen huisjesmelkers die studenten uitbuiten. Hierdoor is HiCondo in 

Zuidoost uitgeroepen tot Huisjesmelker van het Jaar. Momenteel voert Jassim actie tegen het flexmisbruik van 

werkgevers en politici (meer dan de helft van de jongeren heeft een flexcontract; de gemeente Amsterdam is 

zelfs landelijk kampioen flexmisbruik). Jassim wil strijden voor een inclusief Amsterdam voor Amsterdammers, 

waar plaats is voor de stratenmaker en de student, ongeacht hun afkomst, van Noord, Nieuw-West tot en met 

het Zuidoost waar zij woont en zich thuis voelt. 

 
REMINE ALBERTS (10) 

‘Amsterdam is een prachtige stad: die verdient schone lucht en veel ruimte voor voetgangers’  

Remine Alberts (1954) is weduwe en moeder van een volwassen dochter. Ze is raadslid namens de SP in 

Amsterdam en voorzitter van de SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ooit stond ze voor de 

klas als leraar maar is nu het langstzittende lid van de gemeenteraad. Ze woont in Buitenveldert, bijna letterlijk 

om de hoek van het Amsterdamse Bos. Het afgelopen jaar heeft ze met actiegroeperingen en bewoners uit 

Zuidoost succesvol gestreden voor het behoud van de rechtstreekse verbinding van metro 53 tussen Centraal 

Station en Gaasperdam. Ze wil dat Amsterdam groener en duurzamer wordt door meer ruimte te geven aan 

fietsers en voetgangers, maar ook aan het openbaar vervoer. In alle wijken moeten Amsterdammers binnen 

300 meter een metro, bus of tram kunnen pakken, vindt ze. Voor dit doel zullen auto’s – inclusief peperdure 

parkeergarages – moeten wijken. Met als pluspunt dat minder auto’s ook beter is voor de luchtkwaliteit.  
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DE HELE KANDIDATENLIJST 

1. Laurens Ivens                           

2. Erik Flentge                               

3. Nicole Temmink                  

4. Erna Berends                      

5. Tiers Bakker                        

6. Helmie Bijleveld                    

7. David Schreuders                

8. Cobie Groenendijk                            

9. Diyar Jassim                           

10. Remine Alberts                      

11. Robert Brand                         

12. Sara Murawski                        

13. Daphne van Breugel            

14. Dessie Lividikou                    

15. Regirla Spoor                           

16. Gerben van der Veen        

17. Fatima Hakiki                          

18. Frans Rein Jurrema              

19. Justin Luijten                            

20. Erik Bobeldijk                           

21. Marie-France van Oorsouw              

22. Vural Polat                                             

23. Michiel Wetzer                      

24. Wilbert Boeijen                   

25. Charlotte Offenberg 

26. Mahir Alkaya                            

27. Gabi Choma                              
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28. Sebastiaan Proos 

29. Nelly Duijndam 

30. Machteld Busz                    

31. Nessie Bucak                   

32. Frank Schinkel 

33. Meta Meijer 

34. Peter Kwint 

35. Carlien Boelhouwer 

36. Chris Schaeffer 

37. Sadet Karabulut 

38. Ronald van Raak 

39. Daniël Peters 

40. Arjan Vliegenthart                            

 

 

 


