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Jaarverslag Vereniging Hart voor Hilversum 

 
Hart voor Hilversum is een lokale partij die zich inzet voor lokale 

onderwerpen. Hart voor Hilversum staat altijd open voor wat 

leeft in de wijken en buurten en heeft als doelstelling burger-

participatie en transparantie. 
 

2019 

 

“Never a dull moment”: dat was het kenmerk van 2019.  

Wederom een enerverend jaar voor Hart voor Hilversum. 

Wel een jaar waarin flinke stappen zijn gezet op alle 

gebieden. Zo zette het nieuw gekozen bestuur zich in op 

herstel van de vereniging na een bestuur-loze periode van 

ruim een half jaar. De fractie richtte zich op de politieke 

opdracht en de samenwerking binnen een coalitie. Onze 

wethouder ontwikkelde zich tot een stabiel en 

gewaardeerd lid van het college die haar portefeuilles 

goed beheert.  

De identiteit van Hart voor Hilversum is onder de loep 

genomen met de leden. We kijken terug op een aantal 

geslaagde evenementen, maandelijks verschijnt een 

nieuwsbrief en we hebben zo de smaak te pakken dat we -

op advies van de leden- maandelijks de wijk ingaan om in 

gesprek te gaan met Hilversummers. We zijn er trots op dat 

we het hoofd hebben kunnen bieden aan tegenkrachten 

en dat we sterk staan. 

Bestuur Hart voor Hilversum 

  

              

 

Secretariaat p/a  A. Pelsink        

Heidestraat 11                                 

1216 CK Hilversum   

06-22401686 

www.hartvoorhilversum.nl  

 

Bestuursleden 2019  

      vanaf 7 maart 2019 

 

Angelika Pelsink, voorzitter 

 

Chris Groeneveld, secretaris 

  

Atty van der Meer, 

penningmeester 

 

Moos van Dorp, bestuurslid   

(tot augustus 2019)                

 

                

 

http://www.hartvoorhilversum.nl/
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Bestuur en ALV 

 
Bij de aanvang van 2019 verkeert de vereniging nog steeds zonder bestuur waardoor de 

gebruikelijke verplichtingen in het geding komen. Op 7 maart vindt een ALV (algemene 

ledenvergadering) plaats en worden de volgende mensen, na stemming, benoemd: Chris 

Groeneveld, Atty van der Meer, Moos van Dorp en Angelika Pelsink. Het bestuur is hiermee 

voltallig en kan aan de slag. Om orde op zaken te stellen werden de financiën en de 

ledenadministratie ter hand genomen. Moos van Dorp onderzoekt onze kernwaarden en om 

de bestendigheid te vergroten wordt een Huishoudelijk Reglement opgesteld en vastgesteld in 

een tweede ALV op 3 juni. Op deze ALV keren we weer terug naar de kern van Hart voor 

Hilversum: Wat zijn onze kernwaarden? Waartoe zijn wij op aard? Wij herkennen ons als een 

pragmatische partij, waar iedereen welkom is. Heel belangrijke waarden zijn 

inwonersparticipatie, transparantie en inclusie. Hiermee is de koers weer gezet voor de 

toekomst op een stevige basis. 

 

             
 

Belangrijk ondersteunend lid voor het bestuur is onze fotograaf Eduard Metz. Eduard duikt 

overal op en is kind aan huis bij menig wethouder. Helaas moeten we in augustus afscheid 

nemen van Moos als bestuurslid. Moos verhuist naar Groningen om filosofie te studeren. We 

introduceren een eigen “lucht-je-hart” telefoonnummer: 06-39659455. 

Om de kennis te vermeerderen bezoekt het bestuur workshops en informatiebijeenkomsten 

georganiseerd door het Kennispunt Lokale Politieke Partijen van de VNG. Hiermee vergroot het 

bestuur haar mogelijkheden om de fractie en de vereniging te ondersteunen. 

 

Eind 2019 is het evenwicht binnen de vereniging hersteld en is er voldoende energie voor 

activiteiten.  

  



 

    

     Jaarverslag HvH 2019 

 

 Pagina 3 van 8  

    
 

Activiteiten       

Doorlopende campagne       

Dé campagne start natuurlijk een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil 

niet zeggen dat we niet zichtbaar moeten zijn op andere momenten. Sterker nog: wij vinden 

het essentieel om de verbindende factor te zijn tussen inwoners en de gemeente. Wij kunnen 

alleen tot onze politieke standpunten komen als we weten wat er leeft onder de inwoners. Er 

zijn veel manieren om te weten wat er speelt. Sociale media is er één en we zijn dan ook actief 

met onze eigen facebookpagina. Daarnaast is het persoonlijke contact belangrijk. We starten 

met een kinderspeelfeest, compleet met springkussen, rad van avontuur en 

stroopwafelsbakken. Dit feest vond plaats op het grasveld voor de Bethlehemkerk in Zuid toen 

we hoorden dat het kindervakantiewerk in deze wijk geen doorgang vond. Het was een 

gezellige middag, die we afsloten met een saladebuffet met onze leden en de vrijwilligers bij 

het speelfeest. Dit feest was zo een succes dat we de schroom overwonnen en nog een keer 

mét springkussen op het marktplein stonden als aftrap van ons speerpunt lichtpuntjes, zie 

verderop in het verslag.      

  

 

 Foto: kinderspeelfeest 
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Voor de jongeren organiseerden we een zaalvoetbaltoernooi, samen met de jongerenwerkers 

van FittIn. Er was ruime belangstelling voor het evenement in de Lieberg en de sfeer was zo 

goed dat we hier een jaarlijkse happening van 

gaan maken. Bijkomend detail is dat raadsleden 

van andere partijen belangstelling tonen in onze 

activiteiten. 

 

     Foto’s :zaalvoetbaltoernooi 

In de wijken 

We sluiten aan bij de activiteiten in de wijk. Zo is in de Meent een actie gestart voor AED’s. 

Onze bijdrage was de organisatie van een gezellige en druk bezochte Bingo. Dit  bracht € 870,- 

op, wat Regie Redmeijer met plezier overhandigde tijdens de nieuwjaarsreceptie in het 

wijkcentrum.  In de Riebeeck waren we actief bij de high tea door het bakken van 

stroopwafels, we liepen zichtbaar mee met de rolstoelvierdaagse en de eerste landelijke 

opruimdag in Zuid, zo vergroten we de bekendheid van Hart voor Hilversum.  

                                     

                                    foto: rolstoelwandelen 

Toenemend succes hebben we met het wijkspreekuur. De eerste keer in de Kleine Lelie 

(Zuidwest) daarna bij Heelo (Oost) en de Meent. We krijgen deze formule steeds beter onder 

de knie.  
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Foto: markt                                               

Lichtpuntjes 

Op basis van persoonlijke ervaring van raadslid Regie Redmeijer is door Hart onderzoek verricht 

naar de gevolgen van leegstand na overlijden van huurders zonder nabestaanden. Het 

onderzoek omvatte een meldpunt en gesprekken met de vier woningbouwcorporaties. Dat 

leverde het volgende beeld op voor Hilversum: gemiddeld staan 24 woningen per jaar leeg, 

gedurende 5 maanden tot een jaar, door overlijden zonder dat er nabestaanden zijn. De 

kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen €9.000 tot €  per woning.  

Er kan wat aan gedaan worden. Lokaal door betere 

afspraken met woningbouwcorporaties en aanpassing 

regelgeving door gemeente. Landelijk door 

fondsvorming voor opslag van goederen en door een 

duidelijker status voor mantelzorgers. Mantelzorgers 

ervaren als eerste het probleem als er geen 

nabestaanden zijn. Als lokale partij brengen we de 

oplossingen onder de aandacht van de woordvoerders 

huisvesting van de tweede kamer en bij partijen zoals 

de AMBO. 
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Participatie 

In Hilversum start Right to Challenge, verder afgekort als R2C. R2C zijn burgerinitiatieven waarbij 

taken die nu door de overheid worden uitgevoerd door bewoners worden overgenomen, 

simpel omdat bewoners het beter/slimmer/sneller kunnen! De bewoners vormen een initiatief 

en krijgen van de gemeente de middelen om de taak uit te voren voor een bepaalde periode. 

Taken kunnen altijd teruggeven worde aan de gemeente. Het idee komt uit de UK waar het 

een groot succes is.  Het spreekt voor zich dat wij te vinden zijn op de bijeenkomsten: 

https://www.righttochallenge.nl/  

             

 Leden en fractie 

 
De vereniging telt in april 2019 totaal 65 leden, waarvan een aantal slapend lid. Eind 2019 

wordt afscheid genomen van leden die geen contributie betalen en zijn er 55 leden. Dat 

aantal van 55 lijkt niet veel, maar is overeenkomstig het landelijke beeld van leden van 

politieke verenigingen. 

 

Begin 2019 zijn er 7 zetels voor Hart voor Hilversum en dat 

blijft zo gedurende het hele jaar. De fractie bestaat uit 

Jan Slingerland, fractievoorzitter, Hakan Koç vice-

fractievoorzitter, Malika Boukriss-Boumadkar, Regie 

Redmeijer, Michiel Eerenberg, Ron Lancé en Ria de 

Jong. Helaas zijn er geen commissieleden, de fractie 

doet al het werk zelf. De fractie raakt, onder leiding van 

Jan Slingerland, steeds beter op elkaar ingespeeld. Er is 

ruimte om het eigen geluid te laten horen van de 

volksvertegenwoordigers in de raad. In de fractiekamer 

worden standpunten uitgewisseld en fractieleden 

kunnen verschillend denken over zaken. Die 

verscheidenheid wordt zeer gewaardeerd en voorkomt 

kokervisie. De fractieleden worden uitgenodigd voor 

een persoonlijk gesprek met het bestuur om hun 

verwachtingen voor de toekomst kenbaar te maken. 

  

 Foto: fractievergadering in fractiekamer    
      

 

                                                              
 

https://www.righttochallenge.nl/
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Een greep uit de politieke hoogtepunten 

Het politieke werk in de fractie gaat ondanks alle veranderingen gewoon door. In ons 

verkiezingsprogramma staan 15 speerpunten, waarvan we 14 in het coalitieakkoord van 23 mei 

2018 zijn opgenomen.  Wat heeft Hart voor Hilversum van dat verkiezingsprogramma concreet 

bereikt? Een greep uit onze wapenfeiten in het jaar 2019: 

♥ Regelmatig in woord en geschrift blijvend aandacht vragen voor actieve inwonersparticipatie 

♥Alertheid op voldoende betrekken van (ideeën en wensen van) bewoners bij de plannen 

rondom Kleine spoorbomen, Spoorzone en Stationsplein 

♥ Halvering parkeertarief eerste vergunning 

♥ Verbetering schuldhulpverlening en dienstverlening van het Sociaal Plein 

♥ Behoud van het dameszwemmen 

♥ Bijstaan van individuele lokale ondernemers en inwoners 

 

♥ Het opzetten van een geslaagd commissie-initiatief om het bestuur van de vereniging tot 

behoud van Anna’s Hoeve volwaardig bij de provincie aan tafel krijgen in het kader van de 

reductie van de natuurschade bij de aanleg van de HOV  

♥ Ondersteunen van een actief LHBTI beleid en Regenboogweek 

♥ Meer fietsenrekken bij moskee op de Geuzenweg 

♥ Samenwerking met vele en diverse buurt- en vrijwilligersinitiatieven 

♥ Realisering gratis fietsenstalling bij station 

♥ Aandacht voor agressie tegen hulpverleners 

♥ Aandacht voor  de bewoners op Anna’s Hoeve 
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♥ Aandacht voor verkeersveiligheid bij basisschool de Wilgentoren 

en op de Nieuwe Havenweg 

♥  Leerlingenvervoer voor kinderen die anders thuis zitten 

♥ Een motie met debat in de Raad om de bomenkap op Anna’s 

Hoeve later in de plannen en de gewonnen tijd gebruiken om te 

kijken naar betere mogelijkheden om de CO2 reductie te 

verbeteren nu inzichten zo snel veranderen.  

♥  De vraag of werkelijk 4,2 miljoen nodig is om het Raadhuis te 

verduurzamen als inspiratie voor de inwoner                                  

 

Financieel 

De inkomsten van de vereniging en de fractie bestaat uit 

afdrachten van raadsleden en wethouder(s), subsidie van de 

gemeente, donaties en contributies, totaal € 12.963,-. 

 

Het jaar 2019 kent de volgende kosten: promotie, bijeenkomsten, 

campagne en social media, samen goed voor €4.725,- en 

algemene kosten voor ICT, kantoorkosten, bankkosten en fractie, 

samen: €1.484,- totale uitgaven bedragen € 6.209,- 

Het positieve resultaat voor 2019 zijnde € 6.754,- wordt 

toegevoegd aan het eigen vermogen en vormt een reservering 

voor de verkiezingscampagne in 2021. 

Ultimo 2019 bedraagt het eigen vermogen € 12.427,- 

 

De subsidie van de gemeente is uitdrukkelijk bedoeld ter 

ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie en dient 

verantwoord te worden aan de gemeente.  

 

De financiële middelen van de vereniging zijn bedoeld voor 

campagne en zaken die de vereniging betreffen zoals drukwerk, 

ledenvergadering en bestuurskosten. 

                           

 

 

2020? 

Een vernieuwde website 

                          

Hoogste tijd om ons voor te 

bereiden op de 

verkiezingen in 2021! 

 

 

Ledenwerving, scholing en   

scouting van toekomstige 

politici voor HvH staat op de 

rol 

 

                         

Een partij die mede de 

verantwoording draagt 

voor het beleid in Hilversum 

verdient verdere 

professionalisering 

 

 

 

Foto’s: Eduard Metz 

Tekst: Angelika Pelsink  

Opmaak:  Angelika Pelsink 

 


