
    
 

'Kiezen op basis van principes.'  

 

Transparant, belangeloos & toekomstgericht!  

 

Mijn naam is Hamza Bamohamed en ik ben 27 jaar. Ik woon samen met mijn vriendin Sadé 

Weiss en onze kinderen Isayah (5) en Dua (1) aan de Pastoor Joannes Aussemstraat 8 in 

Meerssen. Ik werk bij DHL Parcel te Maastricht-Aachen Airport als Supervisor. Mijn vrije tijd 

breng ik het liefst door met mijn gezin/familie en genieten we vaak van een wandeling en/of 

een leuke activiteit. Ik heb 15 jaar lang gevoetbald en aan kickboksen gedaan.  

 

Plichtsbewustzijn is me met de paplepel ingegoten. Zoals mijn ouders me vaak vertelde: “wie 

goed doet, goed ontmoet”. Mijn interesse in de politiek is met de jaren gegroeid, doordat ik 

steeds meer de behoefte voelde om iets goed te doen voor de mensen om mij heen. Na 

mijn studie Economie-Moderne Talen heb ik me in 2018, toen nog wonend in Maasmechelen 

kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen binnen de Partij SP.A. Ik kwam als 

groentje binnen, niet wetend wat me te wachten stond. Na een intensieve en leerzame 

campagne heb ik een mooi resultaat kunnen voorleggen door als 4e te eindigen. Dit was 

toentertijd niet genoeg om 1 van de 3 zetels te kunnen bemachtigen.  

 

In 2020, heb ik me definitief gesetteld in onze gemeente. Als ‘’buitenstaander” heb ik me hier 

altijd welkom gevoeld. Van de buren tot aan de mensen die ik op straat tegenkom; overals 

kwam me de vriendelijkheid van de Groot-Meerssenaar altijd tegemoet. Mijn vriendin en 

kinderen zijn Meerssenaren en in de loop der jaren ben ik me dat ook meer en meer gaan 

voelen. Meerssen is hun en nu ook mijn thuis en daarom wil ik iets betekenen voor onze 

gemeenschap. Dus bij deze mijn kandidatuur voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. En dan natuurlijk bij Lokaal DNA, een partij die dicht bij de 

burgers staat. 

 

Als ik een van mijn sterke kanten mag benoemen, dan is dat mijn nieuwsgierigheid. Ik verdiep 

me in dingen door naar de kern en context te kijken. Wanneer je goed geïnformeerd bent, 

ben je ook niet bang om keuzes te maken die impact hebben. Elke keuze die ik maak, is er 

een op basis van mijn drie kernprincipes: transparantie, belangeloos en toekomstgericht.  

 

Ik wil me namens onze partij vooral gaan inzetten binnen het Sociale Domein. Om concreet 

te zijn: 

 

• Sociaal Domein 

• Integratie van nieuwe inwoners 

• Gelijke kansen voor iedereen 

• Actieve deelname binnen onze gemeenschap  

• Gezond klimaat waarin onze kinderen een prominente plek in gaan nemen 

• Sociaal vangnet voor de kwetsbare onder ons 

 

En de toekomst? Die zie ik rooskleurig in! De politiek is een prachtige kans, waarin ik mijn 

passie voor rechtvaardigheid, gezinnen en gezondheid volledig kan uitspelen.  

 

Hamza Bamohamed 


