
Kandidaten stellen zich voor: Vandaag nummer 15 op Lijst 1 van Hart voor Hilversum: 
 
Wie ben je?  
Ik ben Max Schuurman. Al 63 jaar heb ik als mens ervaring en vanaf 1984 als inwoner van 
Hilversum. Eerst heb ik gewoond in klein Rome (achter de Vitus) en daarna en nog steeds 
met veel plezier aan de rand van het Rode Dorp (Zuidwest). 
 
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek? 
Burgerparticipatie is iets waar ik voor wil gaan, maar dan ook échte lokale participatie los 
van De Haag of provinciale politiek. Daarom heb ik ook gekozen voor de lokale partij Hart 
voor Hilversum, die ontstaan is vanuit de wijken en die niet gebonden is aan landelijk of 
provinciale belangen. Hart voor Hilversum heeft bewezen zijn eigen broek te kunnen 
ophouden en is een vaste waarde binnen de gemeentelijke politiek en daarbij onafhankelijk 
van landelijke ideologieën of sturing. 
Want wie weet wat het beste is voor hem of zijn straat of buurt? Daarom is het voor mij 
belangrijk, dat de inwoners mee kunnen doen of zelfs zeggenschap krijgen in het 
veranderingsproces van hun buurt of straat. Inwonersparticipatie zal niet altijd even 
makkelijk zijn en belangen kunnen soms tegenstrijdig zijn. Maar door gehoord te worden en 
de lokale inzichten van inwoners te delen, kunnen de gemeentelijke plannen een meer 
positief effect hebben op dezelfde buurt of straat. De wijze waarop Hart voor Hilversum 
daaraan bijdraagt spreekt mij aan. 
 
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren? 
Ik wil mijn kwaliteiten en ervaring vanuit het onderwijs, mijn kennis op het gebied van 
veranderingsprocessen en ICT inzetten als raadslid voor de gemeente Hilversum.  
 
Wat is je persoonlijke levensmotto? 
Ik heb een opgeruimd karakter en bezit gezond verstand met relativeringsvermogen en een 
beetje humor. Daarmee kun je ver komen met elkaar.  
 
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen? 
Ik vind het prettig wonen in Hilversum, fijn als dit zo blijft en voor de toekomst misschien 
zelfs nog een tikje beter. Ik wil meewerken aan een gemeenschap met meer 
inwonersparticipatie, in ons belang voor uw gemeente, buurt of straat. 
Om dit te doen heb ik uw stem nodig, stem daarom op Hart voor Hilversum lijst 1. 
Max Schuurman (bijna onderaan de lijst). 
 


