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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. 
 

2018 

 

2018 was een enerverend jaar voor Hart voor Hilversum. De 

opmaat werd gevormd eind 2017 met het vaststellen van 

de kieslijst, de 15 speerpunten en de start van de 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezing. De 

overwinningszege in maart was een hoogtepunt en daarna 

kwam de anticlimax. De verandering van oppositie naar 

coalitie viel zwaar. We zijn een vereniging die zich weer 

moet hervinden. Als bestuur zetten wij in op het herstel in de 

loop van 2019. Met dit jaarverslag geven wij een doorkijk 

naar het afgelopen jaar 2018. 

Bestuur Hart voor Hilversum 

   

     

            
   

 

 Bestuur en ALV 
In 2018 zijn drie ledenvergaderingen gehouden. De eerste en 

laatste vergadering worden uitgeschreven op verzoek van de 

leden. Op de eerste vergadering van het jaar, gehouden in mei,  
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Bestuursleden 2018 
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Bestuur vanaf 7 maart 2019 
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geven de coalitieonderhandelaars inzicht in het proces en uitleg over het resultaat van de 

coalitiebesprekingen. Op de tweede vergadering, gehouden op 6 september wordt het 

financieel jaarverslag van 2017 vastgesteld en een mondelinge toelichting gegeven over de 

belangrijkste ontwikkelingen in 2017. Het bestuur geeft aan in zijn geheel af te treden. Er wordt 

mandaat gevraagd en verkregen om een vergadering uit te roepen om een bestuur te 

benoemen. De vereniging heeft vanaf dat moment geen bestuur meer. Er heerst grote 

onvrede en de leden roepen op tot een ALV conform art. 14.2 van de statuten. In deze 

vergadering, in november, waar ook de pers bij aanwezig is, wordt raadslid Henk Blok 

geroyeerd. De vereniging verkeert nog steeds zonder bestuur waardoor de gebruikelijke 

verplichtingen in het geding komen.  

 Activiteiten       

Campagne       

De campagne draait begin 2018 op volle toeren en een kleine twintigtal mensen, waaronder 

degenen op de kieslijst vormen daarbij de “harde kern”. Er wordt veel werk verzet: Kilometers 

flyeren, voetbaltoernooi, debatten voeren, kraampjes bemensen, promo posters en de ludieke 

finale actie waarbij viooltjes worden opgehangen in het centrum. Deze periode kenmerkte zich 

door veel energie en een positieve elan. De werkzaamheden verliepen volgens planning.  

          Foto: eenrichtingsverkeer Emmastraat 

                            

 Foto: verkiezingsmarkt      Foto: viooltjesactie (brrr koud) 
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Verkiezing 

De spanning is te snijden op de verkiezingsdag en avond. In de burgerzaal loopt iedereen af 

en aan en dan… het is echt waar! Hart voor Hilversum heeft de meeste stemmen! en de partij, 

onder leiding van de lijsttrekker Karin Walters en partijvoorzitter Marjon Heijnen, mag zich laten 

feliciteren. De Gooi en Eembode plaatst het nieuws met een prachtige foto. We hebben 8 

zetels bemachtigd in de raad en mogen de coalitie onderhandeling gaan voeren!  

In de wijken 

In de wijken is Malika onverdroten actief voor het Riebeeckkwartier en hetzelfde geldt voor 

Regie in de Meent. Ria is overal waar de inzet van mantelzorgers op de agenda staat en 

Hakan richt zich op de sportvoorzieningen. Michiel gooit hoge ogen bij zijn gevecht tegen 

illegale woningsplitsing en Ron is zeer actief de buurt rond de Kleine Spoorbomen. Jerry zet zich 

in voor kleinschalig (ouderen)vervoer in Kerkelanden, Henk voor het behoud van een 

monumentaal pand en Jan voor de Lelie.         

     

 Leden en fractie 

Na de verkiezing zijn er 8 fractieleden: Karin Walters, fractievoorzitter, Jerry Braaksma, Michiel 

Eerenberg, Hakan Koc  Malika Boumadkar, Ria de Jonge, Eric van Ouwerkerk en Jan 

Slingerland. Commissieleden zijn: Regie Redmeijer, Henk Blok, Ron Lancé en Jeroen Pater. De 
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toenmalig fractievoorzitter, Karin Walters en commissielid Henk Blok vormen de 

coalitieonderhandelaars.  

Het begin van de coalitieonderhandeling is hoopgevend: de eerste coalitievergadering is via 

live stream te volgen. Daarna wordt de communicatie veel minder. De leden voelen zich niet 

meer gehoord en niet vertegenwoordigd. De communicatie verloopt niet via het bestuur, 

maar via social media. De fractie neemt het op zich om mensen via de Fb pagina op de 

hoogte te houden van de (politieke) ontwikkelingen, maar inmiddels is men zeer kritisch.  

De vereniging telt medio 2018 totaal 96 leden, waarvan een aantal slapend lid.  

De voormalige fractievoorzitter en nummer 1 op de lijst, Karin Walters wordt de eerste 

wethouder namens Hart voor Hilversum. Eric Ouwerkerk trekt zich terug met als gevolg dat 

Henk Blok conform  zijn plek op de kandidatenlijst tot de fractie kan toetreden. Angelika Pelsink, 

Ron Lance en Jeroen Pater worden commissieleden. In de loop van het jaar veranderen de 

laatste drie van rol. Angelika wordt wethouder tot haar aftreden in november, Ron wordt 

raadslid nadat Jerry Braaksma zich terugtrekt als uit onvrede met de koers van Hart voor 

Hilversum en Jeroen verlaat de vereniging. Jan Slingerland wordt fractievoorzitter en Hakan 

Koç vice fractievoorzitter. 

     

Foto: Jerry Braaksma treedt af    foto: Trainingsdag fractie 

Eind 2018 zijn er 7 zetels voor Hart voor Hilversum. Na zijn royement besluit Henk Blok zijn zetel te 

behouden en een eigen partij op te richten. De fractie bestaat eind 2018 uit Jan, Hakan, 

Malika, Regie, Michiel, Ron en Ria. 

Kunt u het allemaal nog bijhouden? 

Tussen al dit tumult houden een aantal mensen het hoofd koel houdt en blijven onverdroten 

koersvast. Dat zijn de fractievoorzitter, Jan Slingerland en de overige fractieleden. In het najaar 

wordt een cursusdag georganiseerd om de professionaliteit en samenwerking binnen de 

fractie en met de wethouders te vergroten. Er lijkt even sprake van het aantrekken van een 

mogelijke interim voorzitter voor de vereniging, maar dit wordt niet geeffectueerd.  
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 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 tot dusverre van dat verkiezingsprogramma concreet bereikt? In 

willekeurige volgorde:  

Winkels mogen op zondag open, een speciale crisisopvang voor 8 jongeren, uniek in het Gooi, is 

gerealiseerd op de Neuweg en in winkelcentrum De Riebeeck is in het najaar van 2018 een nieuw 

klein wijkcentrum, genaamd Ons Huis, geopend. 

In de begroting voor de komende jaren is een plan om preventieve schuldhulpverlenings-

maatregelen te nemen opgenomen, een verlaging van de markttarieven voor de marktkooplui, 

een budget voor de herbouw van Buurthuis De Lelie en meer geld voor minimaregelingen. In de 

begroting van 2019 is opgenomen dat slechts een deel van de inflatie in de woonlasten wordt 

verrekend en een halvering van het parkeertarief eerste vergunning. 

Door Hart voor Hilversum is het voorstel in de raad gedaan om te onderzoeken of het water bij 

Anna’s Hoeve geschikt is (te maken) om in te kunnen zwemmen en we hebben ons in de Raad 

sterk gemaakt voor een gedegen onderzoek naar de verbetering van de verlichting op 

fietspaden naar sportcomplexen.  

We strijden voor het open houden van de Kleine Spoorbomen voor auto’s en fietsen, in beide 

richtingen. Een belangrijk punt voor de verbinding tussen Oost en Centrum/West Hilversum. 

 

                                                         

 

Begin 2019 gaat een extra inspecteur op bouw- en woningtoezicht daadwerkelijk aan de slag. 

Het is bekend dat illegale woningsplitsing bijdraagt aan parkeeroverlast. Mede om die reden is 

Hart voor Hilversum betrokken bij het, in samenwerking met verschillende buurtverenigingen, 

opzetten van een actieplan dat gericht is op betere handhaving bij illegale woningsplitsing. In 

december heeft Hart voor Hilversum een motie gesteund om asociaal parkeren in kwetsbare 

wijken, waar geen parkeerregulering is, tegen te gaan. 
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Twaalf sociaal werkers, opbouwwerkers en maatschappelijk werkers versterken het Sociaal 

Domein vanaf 2019. Om de zorg en steun dichter bij de mensen in de wijken te organiseren heeft 

Hart voor Hilversum zich mede ingespannen. De uitvoering van de plannen staan opgenomen in 

het Plan Ontmoeting en Ondersteuning in de Wijken. 

Zodra de plannen voor de inrichting van het Stationsplein meer vorm krijgen, wordt met voorrang 

gestart met de aanleg van een grote fietsenstalling, waarin je de fiets de eerste 24 uur gratis kan 

stallenen De Emmastraat blijft eenrichtingsverkeer. In het coalitieakkoord is deze grote wens van 

Hart voor Hilversum opgenomen. 

Het sportinvesteringsfonds, dat het onze Hilversumse sportclubs een stuk makkelijker zal maken om 

te investeren in de sportaccommodaties, is mede door de steun van Hart voor Hilversum tot stand 

gekomen en in het Integraal Veiligheidsplan zijn diverse thema’s van Hart voor Hilversum 

opgenomen zoals aanpak van drugsoverlast, samenwerken met bewoners als ogen en oren in de 

wijk, uitbreiden handhaving door de inzet van extra boa’s, aanpak van jeugdoverlast en beter 

omgaan met verwarde personen.  
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 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 € 9.864,97. 

 

Het jaar 2018 is een verkiezingsjaar en dan worden kosten 

gemaakt voor het voeren van de campagne. De meeste 

uitgaven zijn dan ook voor flyers, posters, publicaties en acties.  

Ook de campagnebus brengt kosten met zich mee. In 2018 zijn 

hierdoor meer uitgaven dan inkomsten, totale uitgaven bedragen 

€ 15.158,67 

Het negatieve resultaat voor 2018 komt ten laste van het eigen 

vermogen. 

Ultimo 2018 bedraagt het eigen vermogen € 5.673,- 

 

Boekhouding 2019 

Voor 2019 wordt een gescheiden boekhouding ingevoerd: een 

boekhouding voor de fractie en een boekhouding voor de 

vereniging. 

 

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 

ledenvergadering en bestuurskosten. Om te voorkomen dat dit 

door elkaar gaat lopen is het verstandig de boekhouding te 

scheiden. 

  

 

 

 

2019? 

 

Het nieuwe bestuur wil de 

vereniging helpen haar 

identiteit en evenwicht te 

hervinden. Waar staan we 

voor? Wat willen we 

bereiken? 

 

 

Communicatie met de 

leden en op termijn 

ledenwerving staat op de 

rol.  

 

                         

Een partij die mede de 

verantwoording draagt 

voor het beleid in Hilversum 

verdient verdere 

professionalisering 

Foto’s: Eduard Metz/ 

Angelika Pelsink 

Tekst: Jan Slingerland en 

Angelika Pelsink  

Opmaak:  Angelika Pelsink 

 


