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1. Johnas van Lammeren 

Johnas van Lammeren groeide op in Noord-Brabant en heeft daar al vroeg de 
misstanden in de Nederlandse bio-industrie gezien. Hier ligt ook de basis voor zijn inzet 
tegen deze misstanden. Sinds die tijd heeft hij zich op diverse manieren ingezet om 
dierenwelzijn te verbeteren.  
 
Johnas is sinds 2010 raadslid, fractievoorzitter en werd eerder verkozen tot Beste 
Raadslid van Nederland. In de gemeenteraad boekte hij successen die landelijke impact 
kregen, zoals het verbod op consumentenvuurwerk, de Ja-Ja-sticker en het omdraaien 
van de norm van vlees naar vegetarisch bij de catering van organisaties. Hij strijdt fel 
tegen de biomassacentrales in Amsterdam en Diemen. “Als stad kunnen we de huizen 
niet verwarmen door het kappen en verbranden van bomen. De gemeente moet inzetten 
op écht duurzame oplossingen zoals zonne-energie en het isoleren van huizen. In deze 
klimaatcrisis is er geen tijd te verliezen.” 
 
2. Anke Bakker 
Anke Bakker is een ervaren raadslid met bevlogenheid voor dierenwelzijn en 
natuurbescherming. Ze blijft zich graag ook komende raadsperiode inzetten voor een 
leefbare, groene stad voor mens en dier. De afgelopen periode bracht Anke de massale 
bomenkap en de ver achterblijvende herplant in stad onder het voetlicht. Anke vindt dat 
we van Amsterdam een groenere en rechtvaardigere stad moeten maken: “een stad die 
we niet volstouwen asfalt, maar waar ruimte is voor de natuur en voor dieren.” 
 
Anke boekte verschillende successen voor een diervriendelijkere stad, zoals de 
afspraak met kinderboerderijen dat hun dieren een oude dag verdienen, de 
vergunningsplicht van evenementen met dieren en het tegengaan van paardenkoetsen.  
 



Haar initiatief om in Amsterdam gezonde, plantaardige voeding te stimuleren werd 
aangenomen en ze kreeg een grote meerderheid van de raad mee voor minder 
proefdieren in Amsterdam. Ook zwengelde ze de discussie rond dierentuin Artis luid en 
duidelijk aan. Sinds 2020 is Anke lid van de onderzoekscommissie die problemen 
rondom de Afval Energie Centrale bestudeert. 

3. Jennifer Bloemberg-Issa 

Jennifer Bloemberg-Issa maakt zich net als haar collega-raadsleden hard voor het groen 
in de stad. Nieuwbouw moet samen gaan met uitbreiding van het groen. Met haar steun 
in de raad ging het nieuwe volkstuinenbeleid waarbij de huren explosief zouden stijgen 
en de tuinders grond moesten inleveren van de baan. Volkstuinen, de groene parels van 
de stad, krijgen haar volle inzet.  
 
Ook kreeg ze steun voor nieuwe parken in Haven-Stad en vraagt ze consequent 
aandacht voor de bedreiging van de Lutkemeerpolder, de laatste biologische 
akkerbouwgrond van Amsterdam die de gemeente wil bebouwen met distributiecentra. 
Jennifer is werkzaam in de kinderopvang en het voorgezet onderwijs. Ook is ze 
fractievoorzitter en lid van het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht.  
 
4. Judith Krom 

Judith Krom wil dat Amsterdam nu en straks een groene, duurzame en diervriendelijke 
stad is voor mens én dier. “De bio-industrie, onze omgang met dieren in het algemeen, 
kledingwinkels die vol liggen met goedkope producten geproduceerd in andere 
werelddelen, terwijl het daar ten koste gaat van mens en milieu. En dichterbij huis: hoe 
gaan we om met de hete zomers in Amsterdam, de bomenkap, parken en volkstuinen 
die bedreigd worden en de vervuiling van de stad. Het waren allemaal redenen waarom 

ik besloot actief te worden.”  

Ook wil Judith zich inzetten voor een gemeente waarin de burger centraal staat. Waar 
bewoners zich gehoord voelen. Ik wil dat Amsterdammers in Amsterdam kunnen blijven 
wonen, dat het betaalbaar wordt voor iedereen. En in mooie groene wijken, waar natuur 
een vast onderdeel is bij ontwikkeling en onderhoud.” Judith is opgeleid als psychiatrisch 
verpleegkundige en is nu coach en trainer.  

5. Marc Emmerik 
Marc is opgegroeid bij destijds Europa's grootste gifbelt: de Diemerzeedijk. Protestacties 
maakten hem al vroeg milieubewust. Marc wil Amsterdam en de aarde leefbaar houden 
voor toekomstige generaties. De tijd om klimaat- en biodiversiteitsherstel te realiseren is 
nu, verder uitstel is onverantwoord. Daarbij is het voor Marc ook belangrijk oog te 
hebben voor kwetsbare groepen en zaken in de samenleving. Marc wil een veilige 
omgeving voor de LHBTI-gemeenschap, en een samenleving waarbij discriminatie of 
uitsluiting krachtig wordt bestreden.  
 
Marc is artistiek leider van Grauzone Festival, een indoor festival en voorloper op het 
gebied van duurzaamheid en inclusie. Als muzikant schrijft hij teksten over milieu, 
duurzaamheid en dierenrechten. Daarnaast is hij werkzaam bij Fonds Podiumkunsten. 



 

6. Kitty Jonk 
Kitty Jonk heeft een brede achtergrond die varieert van kunst en cultuur, IT en 
bedrijfskunde tot natuurwetenschap. Kitty is de enthousiaste coördinator van de 
Amsterdamse werkgroep van de Partij voor de Dieren. Met deze actieve groep leden 
van de Partij voor de Dieren organiseert Kitty tal van activiteiten, zoals de maandelijkse 
zwerfvuilactie, lezingen, deelname aan demonstraties en verkiezingsactiviteiten  

In het dagelijks leven streeft Kitty veganisme in zo breed mogelijke zin na. Haar inzet in 
de gemeenteraad is om van Amsterdam een groenere en rechtvaardigere stad te maken 
voor alle inwoners, zowel mens als dier. Ze werkt als projectmanager bij een 
print-on-demand bedrijf.  
 
7. Rick Schellingerhout 
Rick Schellingerhout vindt dat Amsterdam groener en schoner moet en wil een aanpak 
van de luchtvervuiling. “Dit komt mens en dier ten goede en maakt de stad veel fijner om 
in te leven”. Andere belangrijke onderwerpen zijn isolatie van huizen en daarmee 
samenhangend energiearmoede. Ook wil hij zich inzetten om plantaardig leven 
toegankelijker te maken in Amsterdam.  
 
Rick is docent Sociaal Werk aan de Hogeschool van Amsterdam, werkt bij filmtheater 
het Ketelhuis en geeft hardlooptrainingen. Hij was actief lid van de Partij voor de Dieren 
in de werkgroep Amsterdam en was de afgelopen raadsperiode duoraadslid en 
fractieassistent in Zaanstad. 

8. Tahnee Didderen 
Tahnee Didderen is recent afgestudeerd in duurzame ontwikkeling, na een master aan 
University for Peace, de universiteit van de Verenigde Naties in Costa Rica. Ze staat nu 
aan het hoofd van de Nederlandse tak van een internationale jongerenorganisatie die 
zich bezighoudt met het ontwikkelen van leiderschap van jonge mensen, zodat ze 



zoveel mogelijk positieve impact kunnen maken. Tahnee is een echte activist, en houdt 
zich veel bezig met klimaatactivisme, intersectioneel feminisme en dierenrechten. Ze 
was het afgelopen jaar ook actief bij de jongerenpartij van de Partij voor de Dieren, als 

voorzitter van PINK! Noord-Holland.  

Als jonge, queer vrouw, wil Tahnee binnen de raad de jongeren van Amsterdam 
vertegenwoordigen. Naast een leefbaar Amsterdam voor al haar bewoners, zet zij zich 
graag in voor sociale ongelijkheid, de mentale gezondheid van jongeren en het bieden 
van support aan Amsterdammers die een switch willen maken naar een duurzame en/of 
diervriendelijke levensstijl. 
 
9. Dave de Vos 

Dave de Vos was op jonge leeftijd al doordrongen van de onmogelijkheid en 
onwenselijkheid van eindeloze economische groei in de westerse wereld. Hij zet zich in 
voor een stad waarin de intrinsieke waarde en het behoud van natuur, milieu en dieren 
zwaarder wegen dan financiële belangen.  
 
Dave is een actief lid binnen de werkgroep van de Partij voor de Dieren en werkt als 
freelance horecamanager op diverse locaties in de stad.  
 
10. Nikita Shahbazi  
Nikita Shahbazi wil zich als raadslid inzetten voor het verbeteren van het welzijn van 
dieren, milieu en klimaat. “Van mijn moeder heb ik de liefde voor dieren meegekregen. 
Iedere keer dat zij een dier in een zwakke conditie zag, schoot zij te hulp en probeerde 
zij het schepsel aan te sterken. Van mijn vader heb ik het gevoel voor rechtvaardigheid 
meegekregen. Hij zat in de oppositie tijdens de Iraanse revolutie en vond medeleven 
voor zwakkeren heel belangrijk. Zo heb ik geleerd dat beschaving van een samenleving 
valt af te meten aan de wijze waarop de zwakkeren behandeld worden.”  

Tijdens haar carrière heeft Nikita zich ingezet om onze voedselsystemen duurzamer en 
eerlijker te maken. Ze wil kinderen en het brede publiek bewust maken van de invloed 
die wij via onze consumptie en gedrag op elkaar, op natuur en milieu hebben. “Hoe wij 
met de aarde omgaan, wordt naar ons weerkaatst. De huidige corona-pandemie is een 
gevolg van hoe wij met de natuur, biodiversiteit en aarde omgaan.”  

 

11. Mischa Meerburg  

12. Laura Polderman 

13. Margreet van Schaijck 

14. Simone Teunissen  

15. Ivar Janmaat 

16. Esther van der Meer 

17. Erik Peschier 

18. Monique van Dijk 

19. Linda Broersen 

20. Iris Dicke 



21. Jaap van der Waaij 

22. Kelly Mannoesingh  

23. Hannah Boogaard 

24. Henriëtte Prast 

25. Peter Nicolaï 

26. Lammert van Raan 
 


