
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 12/2021 

 

Beste lezers, in Hilversum wonen, dat willen veel meer mensen, dan die nu al een eigen huis 

of een huurhuis hebben. Wat te denken van gezinnen met opgroeiende kinderen, waarvan de 

oudsten graag hun vleugels willen uitslaan, maar…….nergens aan de bak komen. 

Simpelweg, omdat er niets te huur of te koop is, wat ze kunnen betalen.  

Sommigen hebben wel een baan, maar moeten noodgedwongen langer thuis blijven wonen, 

of bij vrienden intrekken. ‘Economisch daklozen’, waarvoor nog veel te weinig aandacht is. 

Onze fractie heeft zich daarom ingezet voor een oplossing: het zgn. ‘flexwonen’.  Ik zal ons 

raadslid, Regie Redmeijer, vragen om daarover eens iets in een nieuwsbrief te schijven.  

Ons raadslid Hakan Koc heeft zich over de Educatieve Agenda gebogen in een commissie en 

daarbij de wethouder geadviseerd de agenda meer concreet te maken. Nu lijkt het teveel op 

een beleidsstuk, wat het ook deels wel is, maar er moet ook mee kunnen worden gewerkt. 

Afgelopen week hebben Regie Redmeijer en Michiel Eerenberg zich in een raadscommissie 

ingezet bij de ontwikkeling van een woonvisie en ook bij een voorstel om in Hilversum de 

zelfbewoningsplicht in te gaan voeren. Op initiatief van Michiel en gesteund door de fractie 

van de PvdA, is daarvoor al een motie in de Raad aangenomen. Daarbij gaat het om de 

verplichting van huizenkopers bij nieuwbouwprojecten om ZELF in dat huis te gaan wonen 

en het niet – met liggende gelden – aan te schaffen en vervolgens weer voor veel te veel geld 

te gaan doorverhuren. Michiel stelde daar al eerder vragen over. Toen ging het over het 

Lucentterrein.  Dergelijke uitbuiting en speculatie kan niet , met zoveel woningnood. 

Bij dat alles moet er een woonvisie komen, vooral omdat de gemeente dan prestatieafspraken 

met de woningcorporaties kan maken. We zien nu dat sommige corporaties sociale 

huurwoningen voor veel geld gaan verkopen en zodoende de woningzoekenden met een 

smalle beurs het nakijken hebben en nog langer op een wachtlijst moeten staan. Ook dat kan 

echt niet in deze tijd. 

Net als dat verhuur via het verhuur-platform Airbnb ook aan banden moet worden gelegd en 

er zeker een leegstandsverordening moet komen. Als we daar niets aan doen, blijft het 

‘dweilen met de kraan open’.  

Tenslotte verdient het grote aandacht, dat we ook eens naar de afgesproken verhouding van 

een derde sociaal, een derde midden en een derde duur bij huur- en koopwoningen gaan 

kijken en ter discussie gaan stellen. Je hoeft toch niet in een glazen bol te kijken om te zien 

en te snappen dat er – zeker als gevolg van de effecten van de coronamaatregelen – veel meer 

gezinnen zullen zijn met problematische schulden en dus soms op zoek moeten naar een 

goedkoper huis, dat er dan niet is: een ramp in een ramp in dat geval.  

Kortom, onze fractie heeft aandacht voor de huidige, maar zeker ook toekomstige, problemen 

en probeert er iets aan te doen.  

Geen leuk verhaal deze week, maar het is even niet anders. Wie wil reageren of ons iets wil 

meegeven waar we aandacht voor moeten hebben of op moeten letten, graag via 

info@hartvoorhilversum.nl    Tot volgende week !    Jan Slingerland, raadslid 
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