
Chris Groeneveld, commissielid 

Even voorstellen 

Mijn naam is Christiaan Michiel Groeneveld (roepnaam Chris). Ik ben ondernemer in de bouw en heb 
mijn eigen stucadoorsbedrijf in het Gooi. Ik doe dit samen met iemand anders, we hebben een V.O.F. 
Muziek is mijn hobby en ik vind het altijd leuk om met elke vorm van muziek bezig te zijn. Ik hou van 
het uitzoeken van allerlei dingen, van het repareren van een auto of motor tot het uitzoeken van 
uitspraken of beweringen in de media met betrekking tot bepaalde onderwerpen. 

Veelzijdige en gezellige buurt 

Sinds 2014 woon ik in Hilversum Zuid in het Zeeheldenkwartier met mijn partner en 2 kinderen. Ik 
kom oorspronkelijk ook uit Zuid, ik ben geboren in de Staatsliedenbuurt. Ik heb overal in Hilversum 
gewoond. In Zuid , Noord, Centrum, Oost, behalve in West. De buurt waar ik nu woon is veelzijdig, 
kinderrijk en gezellig met alles wat je wenst in de buurt. Van bos en heide tot supermarkt, tankstation 
en buurtvereniging. 

De Hilversumse politiek 

In het voorjaar ben ik beëdigd als commissielid voor Hart voor Hilversum. Ik ben nog niet eerder 
betrokken geweest bij de Hilversumse politiek. Ik ben eigenlijk altijd druk geweest als Hilversumse 
ondernemer in de bouw. Sinds een aantal jaren ben ik wel lid van Hart voor Hilversum, waar destijds 
een vacature open stond om het bestuur te versterken. Ik heb hierop gereageerd om te kijken of dit 
iets is dat me past, om wat te kunnen betekenen voor Hart voor Hilversum. Hierdoor werd ik ook 
meer betrokken bij de fractie en het fractiewerk, en dus met de Hilversumse politiek. Dit heeft mij 
doen besluiten om de fractie te gaan ondersteunen als commissielid. Ik heb daar eigenlijk nooit 
twijfels over gehad, al was het jammer dat ik mijn bestuursfunctie hierdoor neer moest leggen. Ik kan 
door mijn commissiewerk iets betekenen voor de gemeente Hilversum waarin ik heel prettig ben 
opgegroeid, prettig woon en zeker hoop dat dit voor mijn kinderen hetzelfde zal zijn.  

Wat doet een commissielid  

Als commissielid heb je eigen dezelfde verantwoordelijkheden als een raadslid, het enige wat je niet 
hebt is een stem in de raadsvergadering. Dit betekent dat ik eigen dossiers beheer en woordvoerder 
ben in bijbehorende commissies namens mijn fractie. Ook in een fractievergadering is een 
commissielid een volwaardig gesprekspartner. 

Mijn doel is om mee te helpen aan een mooi, eerlijk, vertrouwd Hilversum voor alle bewoners van 
ons dorp. Ik doe het stap voor stap, probeer mezelf goed in te leven in de situaties zoals deze bestaan 
en te beoordelen wat de beste oplossingen zijn. Ik ga mij bezighouden met onderwerpen als 
Mediapark, Economie en bestuur, tussentijdse actuele onderwerpen, en verdere ondersteuning naar 
fractieleden die dat wensen en kunnen gebruiken. 

Ik hoop dat mijn inzet leidt tot het meewerken aan goede solide oplossingen voor problematiek en 
uitdagingen waar wij in Hilversum mee te maken krijgen. 

 

 


