Jan Slingerland (fractievoorzitter Hart voor Hilversum)
Even voorstellen
Mijn naam is Jan Slingerland, gepensioneerd, en ik woon sinds 1994 in Hilversum. Ik ben gehuwd,
heb één dochter en één kleindochter.
Motivatie
Tijdens mijn inzet voor de buurt, kwam ik in 2016 in contact met partijleden van HvH. Hun optreden
bij een buurtbijeenkomst inspireerde me om mij in de lokale politiek te verdiepen. In de loop van
2017 werd ik meelezer in de fractie.
Onverwacht, ben ik intussen fractievoorzitter van de fractie van Hart voor Hilversum geworden. Na
een voorjaar waarin de partij een coalitie kon vormen, na jarenlang oppositie te hebben gevoerd,
heb ik me voorgenomen om vanuit drie beginselen waardoor ik me mijn hele leven lang heb laten
leiden, de fractie op coalitiekoers te brengen en te houden; zelfrespect, respect voor de ander en
verantwoordelijkheid nemen. Dat draag ik uit.
Kennis en ervaring
Ik heb ruim veertig jaar bij defensie gewerkt en ben als luitenant-kolonel, in mijn laatste functie van
Regimentscommandant van verreweg het grootste regiment van de landmacht, afgezwaaid. Ik heb
operationele – en staffuncties gehad op logistieke, opleiding technische en personele
beleidsterreinen, zowel ‘bij de troep’ als op uitvoerende en beleidsondersteunende staven.
Daarnaast ben ik, vooral buiten Hilversum, actief geweest in het verenigingsleven. Ik heb
bestuursfuncties vervuld in landelijk georiënteerde verenigingen. In Weesp was ik voorzitter van de
Oranje Vereniging en voorzitter van de stichting die de jaarlijkse Sluis- en Bruggenfeesten
organiseerde.
Ook heb ik mij de afgelopen jaren voor een deel van mijn buurt ingezet, niet in de laatste plaats bij
het tot stand komen van een buurtstichting, die zich momenteel richt op de herbouw van De Lelie.
Mijn persoonlijke doelstelling
Ik wil een bijdrage leveren aan het daadwerkelijk meedenken en meedoen van bewoners. Wat
betreft de planvorming, ontwikkeling en uitvoering van maatregelen die de eigen leefomgeving in de
wijken en buurten verbeteren. Daarvoor moeten de bewoners ondersteuning en adviezen krijgen.
Daarbij zullen mogelijkheden worden aangedragen en onmogelijkheden worden getemperd. De
kunst bij dit alles is juist om de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten
scoren. Dat veronderstelt een andere houding en rol van ambtenaren en raadsleden. En natuurlijk
voldoende wijkbudgetten. Dat proces van bewonersparticipatie is geen sinecure.

