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Beste politicus van 2022 

Rene Segers-Hoogendoorn (CDA): Segers-Hoogendoorn verdween vorig jaar bijna uit de 

gemeenteraad. Het CDA hield nog maar één zetel over en viel buiten de coalitie. Maar Christine 

Eskes besloot dat Segers-Hoogendoorn beter geschikt zou zijn voor een rol in de oppositie dan 

zij - en daar heeft ze grandioos gelijk in gekregen. 

 

Segers-Hoogendoorn kondigde een constructieve oppositiepolitiek aan, maar in de praktijk 

schuwde hij het gestrekte been niet. Onder meer richting wethouder Vincent Karremans en de 

leiding van Rotterdam Airport. Als geen ander zette Segers-Hoogendoorn de toekomst van de 

luchthaven steeds opnieuw op de agenda. Dat het college in dat dossier uiteindelijk de 

duimschroeven heeft aangedraaid, kan niet los worden gezien van die felle oppositie.  

Maar ook de constructieve houding zag de jury terug. In het woondebat, dat al jaren zorgt voor 

grote verdeeldheid in de Rotterdamse politiek, nam Segers-Hoogendoorn het initiatief voor de 

totstandkoming van een breed gedragen Woonakkoord, waar nu hard aan wordt gewerkt. Hard 

en scherp zijn in kritiek op het college, maar ook op zoek zijn naar oplossingen: die zeldzame 

combinatie typeert het CDA-raadslid als geen ander. Verder waardeert de jury de betrokkenheid 

en toegankelijkheid van het raadslid én wordt hij ‘aardig en eerlijk’ genoemd.  

 

Mina Morkoç (GroenLinks): Morkoç zat nog niet eens in de raad toen ze al ervaarde hoe 

zwaar het leven van een politicus kan zijn. In de campagne werden op GroenLinks-posters over 

haar hoofd stickers met de tekst 'White Lives Matter' geplakt. Niemand kon toen bevroeden dat 

dezelfde groep driekwart jaar later dezelfde tekst op de Erasmusbrug zou projecteren.  

Maar het was voor Morkoç geen reden om eenmaal gekozen in de anonimiteit te duiken. 

Integendeel. Via de reguliere maar vooral ook de sociale media weet ze de weg naar het 

publiek knap te vinden. Onvermoeibaar probeert ze vooral jongeren te laten zien wat er in het 

stadhuis gebeurt en wat haar rol daarin is. In een tijd en stad waarin zoveel mensen de weg 

naar de stembus niet meer weten te vinden, is dat van grote waarde. Het GroenLinks-raadslid 

weet door partijkaders heen zaken te organiseren. Haar werk aan dossiers als energietoeslag 

voor studenten en Iraanse vrouwen zijn veelbelovend. De jury voorspelt dat haar invloed in de 

komende jaren groter en zichtbaarder zal worden. 

 

Simon Ceulemans (Leefbaar Rotterdam): Ceulemans mag dan een nieuw raadslid zijn, 

onervaren is hij niet. Achter de schermen was hij al langer actief, zowel voor Leefbaar als voor 

de landelijke partij JA21. Die ervaring is merkbaar. In debatten over vooral het asielbeleid en 

over de omgang met daklozen vertolkt hij het onversneden Leefbaar-geluid op een sterke en 

intelligente manier, met indrukwekkende parate kennis én met respect voor zijn opponenten, 

ondanks de grote inhoudelijke verschillen tussen zijn standpunten en die van een groot deel van 

de raad.  
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Het Leefbaar-raadslid weet heel goed waar hij over praat én tegen wie hij praat, en blijft 

daardoor moeiteloos overeind als hij het asielbeleid van het huidige college - waarin de invloed 

van Leefbaar duidelijk zichtbaar is - verdedigt. Dat tot frustratie maar soms ook bewondering 

van zijn opponenten. Tjalling Vonk (ChristenUnie), vorig jaar gekroond tot beste raadslid en dit 

jaar regelmatig frontaal botsend met Ceulemans, verzuchtte na een debat eens: 'Wat jammer 

dat iemand met zulke rechtse standpunten zo goed is.'  

 

Aanmoedigingsprijs voor beste wijkraadslid 

 

Perry de Snoo (Vreewijk) werd 61 keer genoemd. De redenen die worden genoemd zijn dat hij 

problemen meteen aanpakt, dat hij eerlijk en recht voor zijn raap is, erg betrokken is en veel 

voor de wijk doet. Ook is hij een echte verbinder volgens de reacties. 

 

Parisa Akbarzadehpoladi (Ommoord) werd 25 keer genoemd. Ze versterkt volgens 

Rotterdammers de eenheid en samenwerking in de wijk en doet dat met veel liefde en 

enthousiasme. 

 

Kinara Bahadoer (Groot- en Oud-IJsselmonde) werd 7 keer genoemd. Door de grote 

hoeveelheid jonge wijkraadsleden in Rotterdam, was er een wens om ook een van hen te 

nomineren. Kinara werd het vaakst genoemd en daarom is zij genomineerd. Daarbij werd 

genoemd dat zij zich specifiek inzet voor jongeren in de wijk en hen een gezicht geeft. Ze brengt 

diversiteit in de wijkraad en ze is positief ingesteld. Als laatste wordt genoemd dat ze veel 

denkvermogen heeft en daarmee goed voor IJsselmonde zal zorgen. 

 

Op basis van het overweldigende aantal nominaties van Perry besluit de jury hem de prijs toe te 

kennen.  

 

De jury bestond dit jaar uit uit Peter Groenendijk (AD Rotterdams Dagblad), Tara Lewis (NRC, 

OPEN Rotterdam), Jan-Roelof Visscher (RTV Rijnmond) en Nuno Gomes da Silva Neto 

(Young010), voorgezeten door John Bijl (Perikles Instituut). 


