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Eva de Raadt, CDA

‘In Haarlem stem je CDA’
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Waarom heb je je kandidaat gesteld voor de gemeenteraad? “Ik 
heb me kandidaat gesteld omdat ik geboren ben in Haarlem en 
me oprecht verbonden voel met de stad. Ik heb een aantal jaren 
in andere steden gewoond, maar Haarlem blijft voor mij de stad 
waar ik me het meest thuis voel. Een jaar of tien geleden maakte 
!"#$%#&%'()*%#"%(+%#$%,-!*!%.#*%/(0#*%#1%/2(!+%-#-33/#433/5%6#%-#
ik ga hier niet meer weg. Als raadslid kan ik iets betekenen voor 
Haarlem en haar inwoners: de gemeente krijgt immers steeds 
meer verantwoordelijkheid. Dat zie je bijvoorbeeld op het gebied 
van jeugdzorg: daar worden veel verantwoordelijkheden van de 
provincie afgestoten naar de gemeente. Tijdens en na mijn opleiding 
criminologie ben ik veel ontwrichte gezinnen tegengekomen. Ik wil me 
er sterk voor maken dat beleid en regelgeving voor dit soort gezinnen 
duidelijk en handzaam blijven, zodat er geen kinderen tussen wal en 
schip vallen.”

EN VANWAAR DE KEUZE VOOR HET CDA? “Die keuze 
is tweeledig: aan de ene kant is het CDA echt een Haarlemse partij 
die zich heel erg inzet voor sport, veiligheid en zorg - zaken die ik 
belangrijk vind. Aan de andere kant zijn er in het politieke spectrum 
natuurlijk linkse en rechtse partijen, en het CDA vertegenwoordigt 
hierin voor mij een reëel midden. Dat houdt in dat we aan de ene 
kant solidair zijn met zwakkere groepen en zorgen voor mensen die 
dat niet zelf kunnen, maar aan de andere kant hard zijn waar het 
handhaving en veiligheid betreft.”

WAAR KENNEN HAARLEMMERS JOU ALS 
PERSOON VAN? “Ik heb heel lang bij café Koops en de 
Toneelschuur gewerkt. Daarnaast was ik een jaar lang vrijwilliger voor 
Haarlem Roze stad, dat vond ik ontzettend leuk. Dat is ook wel een 
reden waarom ik voor de politiek gekozen heb: dat jaar werk voor 
Roze Stad was zo leuk, dat ik me graag meer voor de stad in wilde 
zetten. Ik ben denk ik nog geen écht bekend gezicht in Haarlem, maar 
dat wil ik wel gaan worden door iets goeds te doen.”

WAT DOE JE ALS JE NIET MET POLITIEK BEZIG 
BENT? “Ik sport heel graag! Op dit moment staat tennis op de 
eerste plaats, maar ik hou ook van beachvolleybal en voetballen in De 
Hout, stadswandelingen maken, tafeltennis, het maakt me allemaal niet 
uit. Daarnaast ben ik bezig met een studie rechten, waarvan ik in ieder 
geval dit jaar m’n bachelor af wil ronden. Het CDA is in Haarlem een 
enorme voorstander van sport, niet alleen om gezondheidsredenen, 
maar ook voor het opbouwen van een sociaal netwerk en het 
vergroten van het gemeenschapsgevoel. Dat vind ik een ontzettend 
sterk punt. Hoe het CDA het landelijk doet, is voor mij van 
ondergeschikt belang: in Haarlem zijn we een betrokken partij, en 
voor mij is het CDA dan ook de partij waar Haarlemmers het beste 
op kunnen stemmen.”

Meer info: www.cda.nl/noord-holland/haarlem

Ze is nog maar 32 en bezig met een tweede studie rechten, maar staat wel 

mooi als hoogste nieuwkomer op de derde plaats op de lijst van het CDA. 

Eva de Raadt vertelt waarom het CDA echt haar partij is en wat zij voor 

Haarlem gaat betekenen.


