
 

# 1 (Lijsttrekker) 
Sam Altena (24 jaar)  
Scheldebuurt - De Pijp/Rivierenbuurt  
Het politieke werk is Sam de afgelopen twee jaar goed afgegaan; hij heeft plezier in zijn rol als 
stadsdeelcommissielid en wil graag door in een volgende periode. Hij draagt de waarden van 
GroenLinks met verve uit en kan zich inhoudelijk goed staande houden in de politieke arena van 
Amsterdam Zuid. Sam brengt die waardevolle ervaring mee in een nieuwe fractie. Sam analyseert 
problemen rustig en geeft vervolgens in heldere bewoordingen zijn mening. Vanuit zijn studie en 
ervaring als voorzitter van de Strafrechtswinkel Amsterdam weet hij als geen ander hoe het systeem 
ongelijkheid in de hand kan werken. Hij beleeft lol aan het politieke handwerk en heeft een netwerk 
binnen de gemeentelijke afdeling van GroenLinks, maar ook in zijn eigen buurt: de Rivierenbuurt. De 
kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij, ondersteund door bestuur en campagneteam, 
ook in de aanloop naar de verkiezingen succesvol het programma van GroenLinks kan uitdragen en 
draagt hem daarom voor als lijsttrekker van de lijst in Zuid.  
 
 
# 2 
Floor Toot (57 jaar) 
Apollobuurt – Oud-Zuid 
Floor woonde ruim 20 jaar in de Pijp en nu alweer meer dan 10 jaar in de Apollobuurt. Floor heeft als 
jurist een achtergrond in diverse organisaties die zich met milieu en natuur bezighouden en heeft 
kennis van (problemen in) de jeugdzorg door haar rol in een klachtencommissies in de jeugdzorg. 
Ook schrikken ambtelijke stukken en procedures op gemeentelijk gebied haar niet af.  
Dichter bij huis zet ze zich in voor groen in de buurt en natuurbehoud, kleine buurtactiviteiten zoals 
rondom de herdenking op 4 mei, en was ze lid van oudercommissies in het onderwijs. Haar huidige 
werk als keramiste maakt dat ze voldoende tijd en flexibiliteit heeft voor het commissielidmaatschap. 
Floor komt over als een verstandige, constructief en praktisch ingestelde vrouw die een aanwinst 
voor GroenLinks in de stadsdeelcommissie zal zijn. De kandidatencommissie draagt Floor dan ook 
voor op plek 2. 
 
# 3 
Gregory Edelenbos (29 jaar) 
Stadionbuurt – Oud-Zuid 
Gregory werkt als creatief strateeg, met name op digitaal en audiovisueel terrein. Hij was zeer actief 
in de campagne voor de laatste landelijke verkiezingen en wil zich nu vanuit het stadsdeel graag 
inzetten voor een inclusieve, tolerante, schone en groene stad, waar hij zorgeloos met zijn vriend 
hand in hand over straat kan en waar zijn Braziliaanse moeder zich na vijfendertig jaar eindelijk 
volledig thuis voelt. Door zijn werk heeft hij geleerd dat dat begint met luisteren, ook naar politieke 
tegenstanders. Of, zoals hij het zelf formuleert: ‘het is een hevige misstap om voor jezelf te bepalen 
wat een ander nodig heeft.’ Als stadsdeelvertegenwoordiger wil hij dus streven naar meer 
verbondenheid, op straat, in de wijken maar ook door het inzetten van zijn digitale expertise. De 
kandidatencommissie draagt Gregory voor op plek 3.  
 
# 4 
Melissa Kooiman (29 jaar) 
Oude Pijp – De Pijp/Rivierenbuurt  
Melissa woont in de Pijp en is opgegroeid in West. Melissa is een nieuw gezicht bij GroenLinks. Na de 
afgelopen landelijke verkiezingen besloot ze een actieve bijdrage te willen leveren aan een groenere 
en gelijkere wereld. Melissa is onderzoekend, analytisch en komt rustig over. Ze is student 
psychologie en heeft ervaring als onderzoeksassistent bij het Alzheimercentrum Amsterdam, als 
Bestuurslid bij de Sectie Psychologie Studenten van het Nederlands Instituut van Psychologen en als 
vrijwilliger op het gebied van marketing bij haar kerkgemeenschap. Het lijkt Melissa leuk om actief te 



 

worden voor GroenLinks en zo iets te betekenen voor de ‘community’. Ze ziet in Zuid onder andere 
kansen om de afvalproblematiek beter aan te pakken. De kandidatencommissie ziet Melissa graag 
verder betrokken worden bij de partij en draagt haar voor op plek 4.   
 
# 5 
Marian van Beek (61 jaar) 
IJsselbuurt – De Pijp/Rivierenbuurt 
Marian woont bijna 15 jaar in de Rivierenbuurt. Zij wil zich graag inzetten voor een leefbaar en 
sociaal Zuid. Met name de inrichting en zorg voor de openbare ruimte heeft haar interesse. Marian is 
eerder actief geweest voor GroenLinks, o.a. in een werkgroep onderwijs en als duo-deelraadslid in 
Zuid. Vanuit haar werk als beleidsadviseur voor verschillende gemeenten op het gebied van 
onderwijs (o.a. schoolverlatersproblematiek) en maatschappelijke organisaties binnen jeugdwelzijn 
en jeugdzorg, gehandicapten en de positie van vrouwen en jongeren in de arbeidsmarkt is Marian 
bekend met het lezen en schrijven van ambtelijke stukken. Ze kijkt er naar uit om actief te zijn bij 
buurtactiviteiten en is daarbij een capabele kandidaat voor de stadsdeelcommissie. De 
kandidatencommissie ziet Marian graag op plek 5.  
 
# 6 
Anne de Hingh (53 jaar) 
Apollobuurt – Oud-Zuid 
Anne woont sinds 2003 in de Minervabuurt en voelt zich er na al die jaren sterk mee verbonden. 
Afname van de sociale cohesie en winkeldiversiteit (o.a. in de Beethovenstraat) en de bouwwoede 
ziet zij als belangrijkste actuele thema’s in het stadsdeel. Ze is al decennia lid van GroenLinks en heeft 
in het verleden binnen de partij de nodige ervaring opgedaan, bijvoorbeeld als gemeenteraadslid in 
Leiden. Anne geeft duidelijk aan de komende twee jaar niet genoeg tijd te hebben voor het 
stadsdeelcommissielidmaatschap vanwege het afschrijven van haar tweede proefschrift (naast haar 
werk als universitair docent) en gezinsleven. Ze solliciteerde daarom specifiek voor een niet (direct) 
verkiesbare plek, maar is zeker bereid het stokje over te nemen als dat over een jaar of twee nodig 
mocht zijn. De kandidatencommissie schat in dat Anne de rol van stadsdeelcommissielid uitstekend 
zou kunnen vervullen en daarom wordt ze voorgedragen op plek 6. 
 
# 7 
Marius Drissen (32 jaar) 
Hoofddorppleinbuurt - Oud-Zuid 
Marius doorgrondt het politieke spel en is goed ingevoerd in de gemeentelijke problematiek van 
ondernemers, zowel vanuit zijn betrokkenheid bij het GroenLinks Ondernemersnetwerk als vanuit 
zijn dagelijkse werk. Marius heeft zich de afgelopen vier jaar hard gemaakt voor een stevige aanpak 
van de bouwwoede in Oud-Zuid en heeft zich ontwikkeld als expert op het gebied van 
bestemmingsplannen. Hij weet zich helder en duidelijk herkenbaar uit te drukken, met oog voor de 
verhoudingen met andere partijen. De kandidatencommissie is dan ook blij Marius voor te mogen 
dragen voor plek 7.   
  
# 8 
Fem Korsten (37 jaar) 
Nieuwe Pijp - De Pijp/Rivierenbuurt  
Fem heeft de afgelopen acht jaar bewezen een enorm waardevol stadsdeelcommissielid te zijn voor 
GroenLinks. Haar brede kennis van het sociaal domein heeft geleid tot inhoudelijk sterke adviezen en 
beleidswijzigingen die van Amsterdam Zuid een socialer stadsdeel hebben gemaakt. Daarnaast 
beschikt Fem over de capaciteit om het politieke persoonlijk te maken. De kandidatencommissie 
draagt Fem dan ook met trots voor als eerste lijstduwer voor GroenLinks in Zuid.  
  
 



 

 
# 9 
Rocco Piers (56 jaar) 
Oude Pijp - De Pijp/Rivierenbuurt 
Rocco heeft de afgelopen jaren als dagelijks bestuurder in belangrijke mate bijgedragen aan het 
uitdragen en uitvoeren van een GroenLinkse agenda in Zuid. Van buurtbudgetten, herinrichtingen in 
de Frans Halsbuurt, versterken van participatie tot en het met hart en ziel aanpakken van de 
afvalproblematiek in Zuid: hij weet er een GroenLinkse stempel op te plakken. Rocco is daarnaast 
een enorm toegankelijke en benaderbare bestuurder en actieve bewoner van de Pijp. De 
kandidatencommissie draagt Rocco graag voor als lijstduwer voor GroenLinks.  
 
 
 


