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Beste lezers, het lijkt er vaak op dat raadsleden en commissieleden van onze fractie vooral
bezig zijn met vergaderen, maar niets is minder waar. Veel fractieleden gaan de buurten en
wijken in en halen informatie op en horen en zien zodoende wat er speelt en leeft. Typische
werkwijze van Hart voor Hilversum, dus. En dat al jaren lang.
Zo is commissielid Chris Groeneveld druk in gesprek geweest met de cliëntenraad van
Amaris Zuiderheide en is hij ook in gesprek met de bewoners rond Zuiderheide. Dat allemaal
vanwege de bouwplannen van Dudok Wonen op die locatie. Ook heeft Chris het voor elkaar
gekregen dat de bewoners aan de Loosdrechtseweg nu wel met de wethouder om de tafel
kunnen, om hun zorgen over de verkeersveiligheid naar voren te kunnen brengen. Goed
werk, dus. Dat hoort ook bij het politieke handwerk.
Commissielid Carolien Jansson heeft haar vragen over de warmtescan in de Astronomische
Buurt in het vragenhalfuurtje kunnen stellen, terwijl raadslid Regie Redmeijer afgelopen
week de lokale politiek heeft bewerkt voor haar plannen met flexwonen. Ongetwijfeld leest u
daar binnenkort meer over.
Intussen heeft raadslid Hakan Koc in de Veiligheidsregio (ja, daar doet ‘Hart’ ook in mee !)
gesproken over de – onder meer financiële - consequenties van het uittreden van Weesp uit de
Veiligheidsregio, nadat zij volgend jaar fuseren met Amsterdam.
En natuurlijk waren er nog drie commissies, waarin altijd de komende raadsvergaderingen
worden voorbereid.
Hakan voerde het woord over het zgn. ‘preventie – en handhavingsplan alcohol en drugs
2021’, waarop de burgemeester toezegde dat hij de cijfers over de grootte van het probleem
boven water zal proberen te krijgen. Immers, dan weet je wat er precies op verantwoorde
wijze aan dat probleem gedaan kan worden.
In de andere commissie voerden Regie het woord over de betrokkenheid van inwoners uit
Hilversum bij de energie- en warmtetransitie en ons raadslid Ron Lancé over het nieuwe
zwembad op het Arena Park. Daarover heeft u al wat in de krant kunnen lezen, maar nog niet
alle punten zijn ingevuld en dat gaan we eerst in de fractie bespreken. Zo gaat dat dus.
Tenslotte hebben Carolien Jansson en ikzelf in een speciaal ingelaste commissievergadering
gesproken over de problemen die diverse doelgroepen in Hilversum ondervinden van de
Corona-pandemie en de coronamaatregelen, waardoor - b.v., vooral kleine, winkeliers –
zonder omzet komen te zitten, maar ook ZZP-ers, zonder werk en dus inkomen) die vaak
vergeefs bij een loket van de gemeente aankloppen en buurthuizen die het heel zwaar hebben
om te overleven. En nog veel meer doelgroepen, waarvoor we uitdrukkelijk aandacht hebben
gevraagd. Hoe komen we aan die informatie ? Nou, gewoon door de buurten en wijken in te
gaan en op te halen: zo werkt Hart voor Hilversum dus.
We vonden overigens bij het College, met onze wethouder Karin Walters voorop, een
gewillig gehoor en hebben ook gemerkt dat het College weet wat er speelt en er ook druk
mee bezig is. Goed om te weten, maar nog beter om het College te blijven voeden. Dus, als
iemand nog iets kwijt wil: info@hartvoorhilversum.nl
Tot volgende week ! Jan Slingerland, raadslid

