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Inleiding 
Het bestuur van de PvdA-afdeling Helmond heeft de adviescommissie kandidaatstelling gevraagd 
een advies te geven over de concept-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het 
bestuur heeft de adviescommissie in haar opdracht enkele randvoorwaarden meegegeven die 
meegenomen moeten worden bij de advisering. Deze randvoorwaarden zijn door de 
ledenvergadering van de PvdA Helmond vastgelegd.  
 
Een politieke fractie van de PvdA is idealiter een afspiegeling van de samenleving. Dat betekent een 
mengeling van mannen en vrouwen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, mensen met 
verschillende opleidingsniveaus, mensen werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, etc. Voor 
het goed functioneren van een fractie zijn ook verschillende kwaliteiten nodig. Daarom is het goed 
als er een goede mix is van generalisten, specialisten en ‘echte’ volksvertegenwoordigers. Kleine 
fracties moeten proberen deze mix te vinden in combinatie met de steunfractie. Tevens heeft de 
ledenvergadering van de PvdA Helmond uitgesproken dat in het kader van de toekomst van de 
afdeling Helmond vernieuwing in de fractie gewenst is. 
 
De adviescommissie kandidaatstelling heeft deze voorwaarden zo goed mogelijk verwerkt in de 
concept-lijst. De adviescommissie kandidaatstelling is tot deze concept-lijst gekomen: 
 

1. Mohammed Chahim 
2. Nathalie Peijs 
3. Mirjam van der Pijl 
4. Thom van den Brule 
5. Hans de Mare 
6. Duran Kurumli 
7. Hassana Kadaoui 
8. Bregje Kerssemakers 
9. Karim Ajouaou 
10. Mohamed Beladel 

 
Onderstaand is een motivering per kandidaat te vinden. 
 

1. Mohammed Chahim 
Mohammed leidt meerdere wetenschappelijke onderzoeken bij TNO. Hij heeft een mooie staat van 
dienst bij de PvdA Helmond en de gemeenteraad van Helmond. Zijn kwaliteiten staan wat de 
adviescommissie betreft niet ter discussie. Mohammed is kandidaat voor de vierde periode, en 
heeft de ambitie lijsttrekker te worden. Hij is daarvoor de enige beschikbare kandidaat en in 
combinatie met zijn kwaliteiten en lange staat van dienst de logische lijsttrekker. Dit zal de laatste 
periode in de gemeenteraad zijn van Mohammed en hij wil zich in de komende periode inzetten om 
de continuïteit op middellange en lange termijn te waarborgen.   
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2. Nathalie Peijs 
Nathalie is als oud-ambtenaar binnen het sociaal domein in Helmond geen onbekende persoon.  
Ruim negen maanden geleden is zij vertrokken als ambtenaar bij de gemeente en is nu als 
zelfstandig adviseur actief. Nathalie is vele jaren actief geweest binnen de PvdA.  Nathalie is 
uitermate deskundig op het sociale domein maar kan ook goed functioneren binnen economie 
bestuur en veiligheid. Nathalie is een talentvolle nieuwe politica met een grote potentie om uit te 
groeien naar een leidersrol binnen de PvdA Helmond.     
 

3. Mirjam van der Pijl 
Mirjam is een zeer ervaren en gewaardeerde politica. Zij is nu raadslid in Helmond maar was ook 
raadslid en wethouder in Duiven, alsmede lid van Provinciale Staten in Gelderland. Mirjam vervult 
naast haar raadslidmaatschap diverse maatschappelijke (vrijwillige) functies. Mirjam heeft een 
goede inhoudelijke en verbindende rol gespeeld in de fractie. Inhoudelijk vooral actief geweest 
binnen het ruimtelijk domein en financiën. Zij wil de PvdA nog een keer in de gemeenteraad 
vertegenwoordigen en heeft aangegeven zich te willen inzetten voor een goede opvolging.     
 

4. Thom van den Brule 
Thom werkt als teamleider specialistische GGZ in Tilburg. Hij heeft een brede maatschappelijke 
interesse en is goed in staat zich te verbinden met vraagstukken van mensen in de Helmondse 
samenleving. Hij is zeer ervaren binnen het sociaal domein. Daar ligt ook zijn voorkeur, hoewel hij 
ook ervaring heeft met economie en bestuur. Thom was een gewaardeerde en betrokken voorzitter 
van de PvdA Helmond. Thom is nu burgercommissielid, en is zeer geschikt om raadslid of 
commissielid in Helmond te worden.   
 

5. Hans de Mare 
Hans is architect en heeft een architecten- en adviesbureau. Hij is zeer deskundig en heeft die 
deskundigheid getoond in zijn lidmaatschap van de Commissie Omgeving van de Helmondse 
gemeenteraad. Daarnaast is Hans actief als commissielid Watersysteembeheer van het Waterschap 
Aa en Maas. Hans blinkt uit in zijn werk binnen de commissie en is een gewaardeerd fractielid. Een 
vervolg van het lidmaatschap van de commissie, als ook het raadslidmaatschap van de PvdA in 
Helmond is voor Hans voor de hand liggend.   
 

6. Duran Kurumli 
Duran heeft een administratie- en belastingkantoor in Helmond met een verscheidenheid aan 
klanten. Hij zet zich als voorzitter van een maatschappelijke organisatie in om jongeren meer 
kansen in de samenleving te bieden. Hij heeft een natuurlijke uitstraling, geeft blijk van een grote 
maatschappelijke betrokkenheid en vindt sociale stijging van mensen erg belangrijk. Duran is een 
intelligente en innemende nieuwe politicus die een aanwinst beloofd te zijn voor de Helmondse 
PvdA en de gemeenteraad.   
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7. Hassana Kadaoui 
Hassana is medewerker bij een bank en nieuw bij de PvdA in Helmond. Zij is sinds kort lid en heeft 
zich geïntroduceerd als een jonge en frisse kandidaat met een goede uitstraling. Hassana is ervaren 
op het terrein van welzijn, jeugd en veiligheid en is actief als vrijwilliger in de wijken. Zij heeft 
daardoor een breed netwerk en zal kunnen optreden als verbinder tussen wat er speelt in de stad 
en de politiek. Zij is een gemakkelijke prater met een prettige uitstraling. Hassana is een onervaren 
maar veelbelovend nieuwe politica die zich in de komende jaren sterk kan ontwikkelen en bereid 
hiertoe veel te investeren.     
 

8. Bregje Kerssemakers 
Bregje werkt als strategisch adviseur Ruimtelijk domein bij de gemeente Eindhoven. Zij heeft binnen 
het ruimtelijk domein veel ervaring. Zij is een beginnend politica met grote ambities en 
groeimogelijkheden. Zij beschikt over een goed organisatietalent, houdt van duidelijkheid en 
aanpakken. Bregje kan zich bij de PvdA en binnen de gemeenteraad van Helmond ontwikkelen tot 
een stevige en leidende persoon.     
 

9. Karim Ajouaou 
Karim is Procesregisseur Radicalisering bij het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en bestuurder bij 
een zorgstichting in Zuidoost Brabant en Limburg. Hij was raadslid in de periode 2010-2014. Karim 
heeft er bewust voor gekozen de voorbije vier jaar niet lokaal actief te zijn. Nu wil hij het 
raadslidmaatschap in de komende periode voortzetten en zich inzetten voor minderbedeelden in 
Helmond en armoedebestrijding. Helmond economisch sterk, veilig en leefbaar is zijn motto. 
 

10. Mohamed Beladel 
Mohamed is een jong lid dat zich graag wil inzetten voor de PvdA en daarvoor in de gemeenteraad 
zou willen plaatsnemen. Hij is zeer geïnteresseerd en deskundig in digitale techniek en wil zijn 
kennis en ervaring inzetten voor het verbeteren en beschermen van de samenleving. Specifiek wil 
hij zich vooral inzetten voor een beter begrip van digitale techniek en de beschikbaarheid en 
veiligheid van gegevens. Mohamed heeft groeimogelijkheden en kan zich, na verbreding van zijn 
horizon, ontwikkelen tot een goed burgercommissielid en raadslid.  
     
 


