
Over de kandidaat 

Bart van Asperdt (Eindhoven, 1975) is getrouwd met Sandra en woont samen met Thijs (10), Lucas 

(8) en Daan (5) in Wijk bij Duurstede.  

Na de MEAO-EJ openbaar bestuur ging Bart bestuurskunde in Den Bosch studeren en daar leerde hij 

Sandra kennen. Later volgde wederom een studie bestuurskunde, maar dit keer aan de 

Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Sinds 2005 woont het stel in Wijk bij Duurstede en daar werden 

ook de kinderen geboren. Bart werkt als senior beleidsadviseur voor de gemeente Rijnwaarden, die 

aan het einde van het jaar fuseert met gemeente Zevenaar. Hiervoor was Bart regiodirecteur, 

accountmanager, raadsgriffier, gemeenteraadslid of adviseur. Onder andere bij KPN lokale overheid 

en bij diverse gemeenten. Het lokaal bestuur, zit Bart in de genen en  het lokaal bestuur loopt dan 

ook als een rode draad door zijn loopbaan. De vrije tijd besteedt Bart aan zijn gezin, vrienden en als 

er dan nog wat tijd over is dan leest Bart graag.  

 

Motivatie om lijsttrekker te willen worden 

Momenteel is Bart in zijn rol als secretaris nauw betrokken bij D66 afdeling Wijk bij Duurstede. 

Daarnaast is hij, sinds het overlijden van Zeki Shehu, waarnemend voorzitter. Bart hierover: “en dus 

ben ik nauw betrokken bij ons werk. We zijn op de eerste plaats een lokale partij. En ik voel me 

daarnaast innig verbonden met de richtingwijzers van D66. Dan gaat het om liberalisme, maar wel 

sociaal herkenbaar. Samen delen in de welvaart. En als je (dreigt) achterop te raken, dan kun je 

rekenen op sociaal herkenbaar beleid. We laten in onze gemeente mensen niet in de steek. Maar we 

gaan wel uit van zelfstandigheid en dat mensen zelf bepalen hoe ze hun leven willen inrichten en 

welke keuzes ze daarbij willen maken. 

Voor mij zijn speerpunten in Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede het behoud van het prettige 

woon- en werkklimaat. We moeten dus zuinig zijn op het voorzieningenniveau. De gemeente moet 

geen ‘slaapstad’ worden, waar je prachtig woont maar waar je essentiële voorzieningen mist. De 

toegang tot goede onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen een gezonde en duurzame 

leefomgeving en werk wat past bij de talenten die je hebt. Dat zijn typisch punten waar ik me hard 

voor ga maken. Kijk ik bijvoorbeeld in mijn rol als vader naar de kansen van onze kinderen, dan zie ik 

dagelijks hoe belangrijk goede leer-, sport en andere lokale  voorzieningen zijn. En hoe belangrijk het 

is om op een duurzame wijze er mee om te springen, zodat de volgende generatie niet met de 

brokken blijft zitten. Daar ga je als kandidaat-lijsttrekker toch vanzelf een stapje harder van lopen!” 

 

Wat typeert jouw werkwijze? 

Typisch aan Bart van Asperdt is dat hij de verbinding en de samenwerking zoekt. In onze kernen, 

maar ook daar buiten. “Van anderen hoor ik wel eens dat ik vaak ‘van mijn vaste  plek’ ben. Dat 

klopt. Het liefst ga ik ergens op af. Het gesprek aan. Niet alleen met mensen die het 

noodzakelijkerwijs met ons eens zijn. Maar juist ook met mensen, die andere belangen hebben of 

anders doen of denken dan wij. Ik zoek de verbinding. En ik ben van het compromis. En ook van het 

debat; je moet elkaar wel durven zeggen waar het op staat, ook dat is belangrijk.  En vervolgens 

“Schikken en plooien” en rekening houden met die ander. Het lijkt er soms wel eens  op alsof het niet 

meer telt. Voor mij wel. D66 onderstreept altijd ontwikkeling van talenten van het individu. Ik ook. 

Alleen denk ik dat je nergens bent zonder voortdurende verbinding met anderen. Samenwerking, ook 

als het moeilijk of weinig in de mode is, dat typeert me. “ 


