
 

Rikki Dijksman  
 

  

  

 
 

Ik ben getrouwd en heb 1 zoon uit mijn vorige relatie. 

In mijn werkzame leven ben ik ergotherapeut geweest in algemene 

ziekenhuizen met een revalidatieafdeling en een aantal jaren in de VS in het 

schoolsysteem daar. Om een tegenhanger te hebben naast mijn werk ben ik 

bij de Open Universiteit Informatica gaan studeren. Ik heb zo mijn bachelor 

gehaald. In die periode ben ik me gaan inzetten voor het belang van de 

studenten en ben daar 7 jaar voorzitter van de Studentenraad geweest. Nu ben ik al jaren 

gestopt met werken, zijn in Luxemburg gaan wonen, heb nog wel mijn studie afgemaakt aan de 

Open Universiteit. Ik heb daar nog 2 jaar aan de reguliere universiteit gestudeerd en de helft 

van de Master gedaan. 

Nu zijn we al weer 3 jaar terug in Nederland en genieten van de familie en kleinkinderen. 

  
 

Jack van den Dungen 
 

  

  

 
   

Als relatieve nieuwkomer in Rhenen voelde ik de behoefte om deel te 

worden van dat wat Rhenen aangaat. Daarom koos ik voor D66 omdat dat 

een partij is die durft te innoveren, groter denkt dan lokaal maar wel 

verbindt. Een partij die het goede meeneemt naar de toekomst en 

anticipeert op wat gaat komen. 

Analoog aan de zakelijke dienstverlening waarin ik een lange loopbaan had 

in alle geledingen ben ik gewend om onderwerpen die daarom vragen te 

benoemen. Afspraken na te komen en diplomatie te zoeken in alle 

redelijkheid. Geen politiek die alleen maar overtuigend kan praten maar 

vooral ook overtuigend luistert. Liever kleine daden dan grote woorden. 

Ik draag graag bij naar vermogen en waar ik kan aan een partij die haar sporen verdiend heeft 

en waar een jong team zal werken aan een toekomst voor Rhenen die bij de toekomst past en 

waar haar inwoners om vragen. 

  
 

Marieke Otten-van Eijk 
 

  

  

 
 

Na in 2015 lid van D66 geworden te zijn, en begin dit jaar naar Rhenen 

verhuisd te zijn, leek actief worden in de gemeentelijke fractie mij een 

logische volgende stap. Ik werk momenteel als consultant bij de IT-afdeling 

van verscheidene gemeentes (voor een applicatie die onder anderen 

weformulieren en websites maakt), en zou me dan ook in willen zetten voor 

het verbeteren van digitale informatievoorziening en dienstverlening naar 

de burger toe. De digitalisering biedt enorm veel kansen, maar als de 

werkprocessen erachter hetzelfde blijven als twintig jaar geleden raken die 



snel weer ongedaan. Dat moeten we zien te voorkomen! Met de juiste middelen kunnen we er 

voor zorgen dat de burger zoveel mogelijk zelf kan opzoeken of indienen, zonder pdfjes te 

downloaden of (op afspraak) langs de balie te moeten: prettiger voor zowel de burger als de 

gemeente! 

  
 

Hugo van Kooten 
 

  

  

 
 

Mijn naam is Hugo van Kooten, 36 jaar, gehuwd, 2 kinderen. Na mijn studie 

Bedrijfskundige Informatica (Groningen, 2006) heb een aantal jaren in 

Utrecht gewoond. In 2015 ben ik teruggekeerd naar mijn roots te Rhenen, 

want heb tot mijn studietijd in Rhenen gewoon. Nu ik hier weer woon, besef 

ik te meer dat Rhenen een mooie plek is om te wonen. Ik geniet van 

Rhenen met haar dorpse gezelligheid, stadse allure en historie. 

Op het gebied van werk ben ik een aantal jaar business consultant geweest 

op het gebied van onder andere informatiebeveiliging, risicomanagement 

en IT. De afgelopen jaren ben ik werkzaam als risk manager bij Rabobank voor processen op 

het gebied van IT, informatiebeveiliging, continuïteit en uitbesteding. 

Ik heb al sinds mijn studietijd veel interesse in politiek en ik volg graag de landelijke politiek. 

Mijn inhoudelijke interesse daarin is breed, maar privacy, IT, financiën/belastingen, 

duurzaamheid vind ik extra belangrijk. Ik geloof in de eigen kracht van mensen, maar 

voldoende hulp voor diegene die dat nodig hebben. Ik vind een vrije en een duurzame 

samenleving belangrijk. Nu de gemeente steeds belangrijkere taken krijgt vanuit het rijk en 

provincie, zie ik dat lokale politiek meer betekent voor haar burgers. Daarom zet ik graag mijn 

kennis in voor D66 en Rhenen.  

  
 

Mirjam Rijnsburger  
 

  

  

 
 

Opgegroeid op het Drentse platteland, volwassen geworden in de stad 

Utrecht en nu alweer ruim tien jaar wonend in het mooie Rhenen. Voor mij 

een goede keuze, omdat Rhenen een mooie mix is tussen het rustige 

platteland en de grote, drukke stad. 

Ik ben al jaren gelukkig met mijn vriendin Nikky en samen hebben wij 2 

kinderen: Koen van 11 en Ties van 9. 

Ik ben sinds een half jaar werkzaam als strategisch beleidsadviseur 

openbare orde en veiligheid voor 6 gemeenten in het gebied 

Tweestromenland. Ook de jaren hiervoor werkte ik binnen het 

veiligheidsdomein: eerst binnen de politie Utrecht (recherche) en daarna binnen de gemeente 

Ede waar ik procesregie voerde op multi probleemgezinnen. 

Nu de kinderen wat groter zijn, heb ik weer wat meer tijd om politiek actief te zijn. In mijn 

studententijd en de jaren daarna ben ik dat al een tijd geweest. Destijds voor het CDA, maar 

toen het CDA ging samenwerken met de PVV in kabinet Rutte 1, heb ik mijn lidmaatschap 

opgezegd en heb ik mij als nieuw lid aangemeld bij D66. 



Uiteraard hoop ik, na wellicht de winst van een 2e zetel, de komende jaren als 

gemeenteraadslid actief te kunnen zijn, maar mocht D66 na de verkiezingen wederom 1 zetel 

hebben, dan kan Jan-Willem de komende jaren volledig op mijn steun rekenen. In welke rol 

dan ook: ik heb er zin in! 
 

  

 


