
 

 

  

 

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 07/2021 

 

Beste lezers, op deze voorlopig Valentijnsdag met veel ijspret, kijk ik op een voor onze 

fractie enerverende week terug.  

Twee commissievergaderingen, waarin ons raadslid Regie Redmeijer een warm pleidooi 

hield om de vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden ook voor dit jaar alsnog 

overeind te houden. Ondanks de plannen in de huidige begroting. Het gaat om 24.500 euro 

op jaarbasis voor de huidige bekende vrijwilligers. Dat moet toch ergens te vinden zijn ? Hoe 

dat uitpakt, zien we wel in de Raad van 3 maart a.s.  

In de andere commissievergadering werd ons raadslid Michiel Eerenberg aangenaam verrast 

met de behandeling van het herziene plan van aanpak voor de Omgevingsvisie 2040. 

Raadsleden, ambtenaren en vooral de inwoners (van HOP 2040), hadden hun best gedaan om 

een werkbaar en haalbaar document aan de commissie voor te leggen. En dat lijkt gelukt. 

Overigens wel met veel bloed, zweet en tranen van alle betrokkenen. Het is in dat verband 

goed om te weten dat vooral Michiel erg zijn best heeft gedaan om de vertegenwoordigers 

van HOP 2040 te adviseren, te ondersteunen en voor hen een klankbord te zijn. Ook en 

vooral op zaterdagen en ’s avonds. Dat is dus raadswerk, zoals het moet. En wat jullie van 

ons mogen verwachten. 

Twee andere dingen springen de afgelopen week nog in het oog, waarbij de fractie actief is 

geweest.  

In de eerste plaats het moeten verdwijnen van de biljartclub (met veel vrijwilligers) en de 

bridgers uit De Koepel in Kerkenlanden. Een eenzijdige actie van Versa, waarover wij de 

wethouder, die er over gaat, meteen hebben gebeld. Dit loopt nog. Uit verder onderzoek van 

Regie Redmeijer bleek dat deze tendens ook bij meer buurthuizen gaande is. Versa gaat 

kennelijk over op een andere vorm van bedrijfsvoering. De vraag is of dat nu juist net in 

Corona-tijd moet, wanneer alle tollen toch al los staan en niemand op negatieve berichten zit 

te wachten. Ons raadslid Malika Boukriss gaat er verder mee aan de slag, met steun van 

Regie. Het gaat immers om de rol en functie van onze buurthuizen voor (en door) onze 

wijkbewoners. 

Ook heeft onze fractie zich verder verdiept in de aangekondigde renovatie- (en dus verhuis- 

)plannen in Gooizicht, waarover ons raadslid Ria de Jong al vragen aan het College heeft 

gestelde, maar nog geen antwoorden heeft gekregen. Los van de individuele gevolgen voor 

elke bewoners die het aangaat in Gooizicht, komt bij onze fractie ook de vraag naar voren of 

het College niet meer de regie moet houden op het bestand aan deze bijzondere vorm van 

woonzorgplekken. Immers, recent zijn al meer van deze plaatsen verloren gegaan en in 

Gooizicht gaan deze voorzieningen nu ook weg. In plaats daarvan komen er 

revalidatieplaatsen. Hart voor Hilversum vraagt zich af of er een meerjarige behoefte (en 

berekening) bekend is bij de gemeente en of het beschikbare aanbod, nu en in de toekomst 

daarop is afgestemd. Wie houdt dat in de gaten ? Dat gaan we dus (misschien samen met 

andere fracties) oppakken.  

 

Tot volgende week !    Jan Slingerland, raadslid 


