
 

 

  

 

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 06/2021 

 

 

 

Beste lezers, de afgelopen week is de fractie van ‘Hart’ weer op diverse fronten actief 

geweest. Niet alleen waren er twee commissies over de algemene subsidieverordening, maar 

ook over de voltooiing van het project De Groene Schakel en het instellen van een 

geurverordening voor Crailo. Dat laatste vanwege de manege die er zit. Die levert uiteraard 

stank op en dat moet voor de nieuwe bewoners van Crailo geregeld zijn. Raadslid Hakan Koc 

vertegenwoordigde onze fractie bij de laatste twee genoemde onderwerpen, waarbij ook Jelle 

Harder van de vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve over het project De Groene Schakel 

kwam inspreken. Ik bewonder altijd de inzet en grote kennis van deze man. Als je er meer  

van wil weten, raad ik je aan om te zijner tijd het verslag van deze commissie op de website 

van de gemeente te lezen. Maar je mag me ook mailen, dan stuur ik je dat toe, als het af is.  

Ikzelf was actief bij de algemene subsidieverordening, die nu goed is uitgewerkt en waarvoor 

onze wethouder, Karin Walters, zal zorgen voor een heldere aanpaste website, voor degenen 

die een subsidie willen aanvragen of er meer van willen weten. Even geduld dus. 

Raadslid Ron Lancé woonde twee interessante webinars bij over de regionale 

mobiliteitsplannen en over Crailo, Je moet weten dat onze raads – en commissieleden zich 

bijna elke week wel een avond extra laten voorlichten over allerlei planen en ontwikkelingen 

in Hilversum en daar buiten. Zodoende heb je voorsprong als er over een onderwerp in een 

commissie of raad wordt gesproken. 

Intussen is Michiel Eerenberg druk bezig geweest in de wijken en buurten en ook Regie heeft 

zich daar laten zien en was vooral actief met de HvH-valentijnsactie, vooral voor mensen 

(160 aangemeld gekregen !) die het nodig hebben.  

Michiel was onder andere actief op het Hunkemöllerterrein om zich door de 

projectontwikkelaars te laten voorlichten en had meteen een gesprek met een buurtbewoner 

over de plannen daar.  

Zelf ben ik nog druk geweest met het verzamelen van informatie over twee schrijnende 

maatschappelijke situaties. De eerste was de aanzegging van de directie van Gooizicht dat de 

bewoners daar wegens verbouwingsplannen moeten gaan verhuizen. Maandag a.s. heb ik 

daarover een gesprek met de directeur van Gooizicht om te zien of de soep zo heet gegeten 

wordt en of er meer rekening met de wensen van de bewoners wordt gehouden. Heb 

eventueel nog voorstellen. Zien wat dat oplevert. Ook heb ik wethouder Wolthers, de 

wijkwethouder van Kerkelanden, de problematiek van de biljarters en bridgers die uit de 

Koepel zouden moeten omzien naar een nieuwe locatie, onder extra aandacht gebracht. We 

gaan zien hoe dat verder uitpakt. De wethouder gaat wel met de beheerder Versa om de tafel 

om het gebeurde te bespreken. Dat is goed, want de communicatie was niet goed in dit geval. 

 

Tot volgende week !    Jan Slingerland, raadslid 


