Hakan Koç Hart voor Hilversum
Goede leerschool
Na 4 jaar commissielid geweest te zijn voor Hart voor Hilversum, ben ik sinds maart 2018 raadslid. Ik
adviseer iedereen die ambitie heeft om raadslid te worden eerst te beginnen als commissielid. Het is
een goede leerschool voordat je de stap naar het werk als raadslid neemt.
Persoonlijk contact
Een deel van mijn tijd besteed ik aan vergaderen en stukken lezen. Belangrijk is voor mij daarnaast
het persoonlijke contact met inwoners en organisaties. Dat gebeurt ook via social media.
Het persoonlijke contact met mensen en bedrijven in Hilversum geeft mij een completer beeld, het
vult het lees- en vergaderwerk goed aan. Aan uitnodigingen van inwoners geef ik graag gehoor. Als
raadslid ben je hiermee de brug vanuit de samenleving naar de raad en het college toe.
Ik vind dat het niet mag uitmaken wie contact met je zoekt. Ik ben volksvertegenwoordiger voor alle
inwoners van Hilversum en respecteer alle meningen en inzichten. De groepen inwoners die zich niet
vertegenwoordigd voelen, of de weg naar het raadhuis niet zelfstandig kunnen vinden, hebben extra
mijn aandacht.
De polarisatie die op landelijk niveau zichtbaar is hoort niet thuis in Hilversum. De raad heeft een
belangrijk voorbeeldfunctie: alle inwoners moeten zich thuis voelen in Hilversum, ongeacht wat je
afkomst, geloof of leefstijl is, maar wel met oog voor de wet- en regelgeving en met wederzijds
respect.
Sport en verkeer
Wat mij blij maakt zijn inwoners, jong en oud, die aan het sporten gaan. Als gemeente faciliteren we
hierin goed en moeten dit blijven doen en waar nodig verbeteren.
Als ik tegen mensen buiten Hilversum zeg dat ik uit Hilversum kom, gaat hun eerste reactie vaak over
het verkeer. Dat herken ik wel. In bepaalde delen van Hilversum is het verkeer een drama en ik wil
me inzetten om die situaties te verbeteren.
Zichtbaarheid
De fractie moet vooral zichtbaar blijven in buurten en wijken, met bewoners optrekken en hun
belangen vertegenwoordigen. Er is nu rust in de fractie, onder leiding van een prima
fractievoorzitter. Er is een nieuw bestuur gekozen, Hart voor Hilversum kan op een solide basis weer
verder werken aan haar doelstellingen.
En verder
Ik ben al ruim 10 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat als projectmanager huisvesting. Een diverse baan
en Rijkswaterstaat is een leuke organisatie om voor te werken.
Verder ben ik iedere zaterdagochtend te vinden langs de lijnen, spreek mij maar aan als u mij ziet.
Mijn zoon is een fanatieke voetballer en voetbalt bij FC Victoria. Ik woon mijn hele leven al naar mijn
zin in Hilversum. Dat ik ook nog eens raadslid ben vind ik een eer!

