Ria de Jong Hart voor Hilversum
Draai gevonden
Nu ik een poosje meedraai in de raad heb ik daar mijn draai gevonden. In de fractie van Hart voor
Hilversum voel ik mij thuis en steunen wij elkaar bij het raadswerk. Ik vind het een eer om raadslid te
zijn en probeer mijn rol als volksvertegenwoordiger goed te vervullen.
Contact
Ik sta midden in de samenleving, ontmoet erg veel mensen in zowel mijn vrijwilligerswerk als vanuit
mijn privé situatie. Dat draagt er toe bij dat ik mij bij het nemen van besluiten in de raad kan
verplaatsen in situaties van anderen. Ik zoek bij voorkeur naar gezamenlijke oplossingen en vind het
moeilijk als er niet tot een compromis gekomen kan worden. Vooral persoonlijk contact vind ik
belangrijk, ik wil graag naar mensen luisteren zonder vooroordelen.
Als raadslid benut ik al die persoonlijke contacten, leg mijn oor te luister in de samenleving. De
bagage die dat oplevert helpt mij in het nemen van positie, helpt mij in mijn rol als
volksvertegenwoordiger.
De zorg anders
In mijn zorgsituatie loop ik tegen dingen aan die volgens mij beter of anders georganiseerd kunnen
worden. En dan wel zo dat de zorg minder zwaar wordt, de organisatie er om makkelijker en
toegankelijker.
In de commissie Zorg & Samenleving zie ik dat er gewerkt wordt aan beter beleid. Ik hoop dat we
daar samen veel mogen doorbreken, zodat zorgen minder moeilijk wordt.
Vrijwilligerswerk
Het mantelzorgkoor ‘’ de Lichtpuntjes’’ is voor mij heel belangrijk. Ik voel me erg thuis tussen deze
mensen, het is een bijzonder koor dat bestaat uit mantelzorgers en mensen die verzorgd worden.
Samen zingen geeft veel plezier aan alle deelnemers. Bij de stichting Fun Tours ben ik ook actief, deze
stichting regelt uitstapjes en korte vakanties, wensen en laatste wensen, voor mensen met een
beperking. Het is prachtig en dankbaar werk.

