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Leiden is an amazing city, and I am
proud to live here. As a City Council member,
I would promote education, the strengthening
of the knowledge-based economy, the interests of students and entrepreneurs,
culture and sustainable living in Leiden
because I believe even a beautiful city can be
further improved!
Leiden is een stad om trots op te zijn, en dat
ben ik ook. Ik zal me als raadslid inzetten voor
onderwijs, versterking van de kenniseconomie,
de belangen van studenten en ondernemers,
cultuur en duurzaam leven en wonen in Leiden, want ook een prachtstad kan ontwikkelen!
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Leiden is a great city in which to live and work, offering
many opportunities for education, culture, employment and
recreation. Everyone should feel at home in Leiden. As the
international community is an integral part of the population of
the city, I believe that all international citizens of Leiden should
exercise their right to vote in the local elections on March 19th.

Leiden is een fijne stad om in te wonen en te werken, met
veel ruimte voor onderwijs, cultuur, werk en ontspanning.
In Leiden moet iedereen zich thuis kunnen voelen. De internationale gemeenschap vormt een belangrijk deel van de
Leidse bevolking en ik vind dan ook dat alle internationale
inwoners van Leiden gebruik moeten maken van hun recht om te
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

I am a teacher, an entrepreneur, and a candidate for the
City Council of Leiden on behalf of D66 because I want to
contribute actively to the development of the city and all the
people living here.

Ik ben docent en ondernemer en ben namens D66 Leiden kandidaat voor de gemeenteraad omdat ik graag een actieve bijdrage
wil leveren aan de ontwikkeling van de stad en alle inwoners.

D66 has identified three main focus issues for the next four
years:

De drie belangrijkste issues die D66 heeft aangemerkt voor
de komende vier jaar zijn:

- education and the knowledge-based economy;
- sustainable living;
- improvement of the residential areas of the city.
In addition to these issues, I am personally committed to
entrepreneurship, culture, and fostering the interests of students
and the international community. I intend to work with the
internationals of Leiden to facilitate their life and work in the city.

- onderwijs en kenniseconomie;
- duurzaam leven en wonen;
- verbetering van de woonwijken.
Bovendien ben ik persoonlijk gecommitteerd aan ondernemerschap, cultuur, studenten en de internationale
gemeenschap. Ik ben van plan om in nauwe samenwerking met
de internationale inwoners van Leiden ervoor te zorgen dat zij
optimaal in de stad kunnen leven en werken.

Vote International – vote for Susannah Herman
You can find me at number 13 on the D66-list (list number 1)
on your ballot paper.

Contact me / Neem contact op:
@susannaahhh #lijst1nummer13
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