
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEKEN 08 EN 09/2021 

 

Beste lezers, afgelopen weken waren er geen commissievergaderingen en was er ook geen 

raadsvergadering. Toch hebben al onze fractieleden in de voorbije twee weken niet stil 

gezeten. Integendeel. 

Eerst hebben veel fractieleden deelgenomen aan allerlei beeldvormende sessies over 

allerhande onderwerpen. Dat is nodig om een idee te krijgen wat er speelt, zodat iedereen 

zich een oordeel over de betreffende onderwerpen kan vormen wanneer deze in een 

commissie staan geagendeerd. Zo ging het over de mobiliteitsvisie voor Hilversum, het 

binnenstedelijk bouwen, als mogelijke oplossing voor woningbouw, energietransitie en ook 

wat de corona-maatregelen met de jeugd van Hilversum doet. 

Afgelopen week hebben we samen met Groen Links en het CDA vragen gesteld over de 

plannen met De Gijsbrecht. Dat stond ook al in de krant. Ons commissielid, Chris 

Groeneveld, is daar druk mee bezig geweest. Ook heeft ons commissielid, Carolien Jansson 

alvast wat vragen voorbereid die ze gaat stellen bij de commissie van 10 maart a.s.. Over de 

warmtescan die in de Astronomische Buurt wordt uitgevoerd. We zijn benieuwd of en zo ja, 

hoe de bewoners worden geïnformeerd en hoe deze warmtescan goed wordt uitgevoerd.  

Ons raadslid Michiel Eerenberg, is samen met Chris Groeneveld de ondernemers langs 

gegaan om op te halen wat er bij hen leeft nu zij aan de gemeente een brandbrief hebben 

geschreven over de grote gevolgen van de coronamaatregelen voor m.n. de winkeliers en de 

Horeca. Chris en Michiel brachten bij sommigen, die het nodig hadden, een 

voorjaarsbloemetje ter ondersteuning. Dat viel in goede aarde. 

Malika Boumadkar, raadslid, heeft intussen overleg gehad met de leiding van de nieuwe AH 

in Winkelcentrum De Riebeeck. Veel buurtbewoners zijn blij dat AH er echt werk van wil 

maken in dit winkelcentrum en ook de buurt meer wil betrekken. Daarmee is een flinke stap 

gezet met dat winkelcentrum, als centrum- en ontmoetingsfunctie voor die buurt. De buurt 

heeft dat nodig. 

Zelf heb ik met een aantal andere fracties overleg gehad over de plannen van Woonzorg 

Nederland met het Zorgcentrum Carolus in Zuid. De wethouder die daarover gaat is met de 

bewoners die daar omheen wonen in gesprek geweest. Woonzorg lijkt niet erg te willen 

luisteren naar bezwaren en ideeën van bewoners en beroept zich op het bestaande 

bestemmingsplan. Dat mag dan wel zo zijn, maar ik vind dat Woonzorg zich wel veel opener 

en coöperatiever mag opstellen. Volgende week ga ik ermee verder. 

Tenslotte is ons raadslid, Regie Redmeijer, druk bezig geweest met het voorbereiden van een 

grote online expertmeeting de aankomende week. Zij heeft samen met Michiel het zgn. 

‘Flexwonen’ in Hilversum op de kaart gezet. Dat is een uniek concept, waarmee veel 

woningzoekende sneller geholpen zouden kunnen worden. Jullie horen en lezen daar 

binnenkort meer van. 

Kortom, iedereen van onze fractie heeft weer de nodige kilometers gemaakt, de afgelopen 

weken. Af en toe lees je daarover wat in de krant, maar dat is slechts het topje van de ijsberg 

van het vele werk dat door de fractie wordt verzet. 

Tot volgende week !    Jan Slingerland, raadslid 


