
Wie ben je?  
Mijn naam is Jacintha Walters, ik ben 22 jaar en geboren en getogen in Hilversum. Ik 
woonde met mijn ouders al in het centrum en sinds kort woon ik samen met mijn vriend op 
de Groest. Ik studeer aan de Hogeschool van Amsterdam, daar doe ik de opleiding Cyber 
security. Ik heb volgende maand mijn afstudeerstage van 6 maanden en hoop dan in 
september alles afgerond te hebben. In mijn schaarse vrije tijd vind ik het leuk om te koken 
en bak ook graag zelf brood. Elke week ga ik samen met mijn vriend naar boerderij “het 
derde Erf” in Soest om verse producten halen.  
 
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek? 
Ik wil graag dat de jongeren in Hilversum een stem hebben en dat de grote problemen waar 
jongeren in Hilversum mee kampen worden aangepakt zoals bijvoorbeeld betaalbare 
woonruimte. Er moeten meer voorzieningen voor jongeren komen, zoals jongerencentra en 
een nieuwe bibliotheek met studeerplekken. Een nachttrein, zodat we uit kunnen gaan in 
Amsterdam of Utrecht vind ik ook erg belangrijk.  
 
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren? 
Omdat ik dezelfde problemen ervaar als de jongere inwoners kan ik hun en mijn eigen 
ervaringen meenemen in de politieke arena. Ik ben een harde werker en een erg betrokken 
mens. Die kwaliteiten kunnen wel gebruikt worden in de politiek.  
 
Wat is je persoonlijke levensmotto? 
Wees jezelf en altijd gewoon eerlijk.  
 
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen? 
Inwoners van Hilversum en specifiek jongeren zouden op Hart voor Hilversum moeten 
stemmen omdat wij ook voor de jongeren specifiek zaken aankaarten en deze trachten te 
realiseren en op te lossen.  
Alle jongeren zijn welkom in Hilversum.  
Stem lijst 1 Hart voor Hilversum, ik ben nummer 13 Jacintha Walters. 
 


