
 

  

 

 

Lucht je hart          

 
LUCHT JE HART 

 
MAANDAG 5 OKTOBER  

19.00- 20.00 UUR 
DE WAAIER                                    

(KERKELANDENLAAN 5) 

 
Als betrokken burger wil je soms iets delen met een 
ander  

Het kan zijn dat je een prima idee hebt waar Hilversum 

een stukje mooier of beter van wordt. Over afvalscheiding, 

verkeerssituaties of een buurtfeest. Over zelfredzaamheid 

of duurzaamheid, kortom alles in je woonomgeving kan 

aan bod komen.  

Een luisterend oor vind je altijd bij de 

volksvertegenwoordigers van Hart voor Hilversum. Niet 

altijd kunnen zij met jou tot een oplossing komen, zij weten 

wel de weg in politiek Hilversum en kunnen onderwerpen 

op de politieke agenda plaatsen.   

   

 

 

 

 

      Valt je iets op in je 

buurt?  

 

Heb jij een goed 

idee voor Hilversum 

in de toekomst? 

 

Wil je iets 

veranderen?  

 

Lucht je hart bij een 

volks- 

vertegenwoordiger! 

 

 
 

 

 

 

 

Hart voor Hilversum 

info@hartvoorhilversum.nl  
www.hartvoorhilversum.nl 

06-39659455   

 

 

Loop gerust binnen, we ontmoeten je heel graag! Wil je 
zelf politiek actief te worden? Ook dan ben je welkom.  
 
Hart voor Hilversum, een partij voor alle Hilversummers! 
 

De gemeenteraad vergadert voorlopig nog digitaal, met 
‘’Lucht je Hart’’ komt Hart voor Hilversum naar jou toe.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe wil jij dat Hilversum er in de toekomst uit ziet?  

Weet je dat Hart voor Hilversum op de rem heeft getrapt toen het college een 

verstedelijkingsplan met mogelijk 10.000 nieuwe woningen aan de raad voorlegde? 

 

Hoe denk jij over de groei van het aantal huishoudens in Hilversum?  

Je hebt vast ideeën over het te kort aan huurwoningen, over de hoge kostprijs van 

woningen voor starters. Laat het ons weten, dit is voor Hart voor Hilversum een 

belangrijk onderwerp. 

 

Hoe gaat het met de jeugd in de buurt? Ken jij de kinderen en jongeren in de buurt, 

hoe gaat het met ze?  

Hoe denk je over sportvoorzieningen in de buitenlucht? Beweegtoestellen voor 

ouderen, een trimcircuitje, lekker in de buitenlucht. Is dat iets voor jouw buurt? 

Hoe denk jij over het uitdaagrecht, het Right to Challenge? Een vorm van 

burgerparticipatie waar wij helemaal achterstaan. We ondersteunen bewoners, 

verenigingen en bedrijven die de gemeente Hilversum willen uitdagen. Onze 

fractievoorzitter, Jan Slingerland, is een echte ambassadeur op dit vlak.  

 

Meer weten over Hart voor Hilversum, onze ideeën, onze visie op Hilversum, 

onze speerpunten en de fractie in de gemeenteraad? 

Kijk dan op de website www.hartvoorhilversum.nl 

 

http://www.hartvoorhilversum.nl/

