Wie ben je?
Mijn naam is Hakan Koc, ik ben 39 jaar en geboren in het RKZ ziekenhuis in Hilversum en woon in
Klein Rome in Vitusbuurt. Ik ben vader van een dochter van 11 en een zoon van 10. Mijn zoon
voetbalt bij FC Victoria waar ik leider ben van het voetbalteam van mijn zoontje. Ik vind het leuk
actief bezig te zijn met sport en sport zelf ook graag. Ik vind mijn taak als raadslid leuk en vind het
prettig dat mensen me aanspreken op straat of in de wijk, of bij de vereniging. Mijn ouders zijn ruim
40 jaar geleden vanuit Turkije naar Nederland geïmmigreerd, ik ben trots op mijn Turkse komaf, maar
voel me echt Nederlander.
Ik werk al 13 als projectmanager bij Rijkswaterstaat en ben sinds 8 jaar actief in de Hilversumse
politiek.
Wat wil je gaan betekenen voor de inwoners in de politiek?
Het is belangrijk dat we duidelijk en in begrijpelijke taal spreken naar de inwoners. Soms hoor ik dat
inwoners niet altijd begrijpen hoe zaken in elkaar zitten. De vertaalslag maken tussen het beleid en
de praktijk is belangrijk. Ook andersom moet men in het raadhuis weten wat er in de wijken leeft.
Buiten naar binnen brengen en binnen naar buiten bij de inwoners vertalen vind ik belangrijk. Er
wordt wel veel over inwonersparticipatie gesproken, maar wat betekent dat dan? We hebben in ons
Hilversum een grote diversiteit aan inwoners, hoog opgeleide, praktijk opgeleide, migranten, mensen
met een andere komaf en expats. Iedereen moet kunnen begrijpen wat er in de gemeenteraad
gebeurt. Die vertaling verspreiden, zie ik als 1 van mijn doelen.
Ook op gebied van Veiligheid wil ik de komende periode weer meer bereiken. We werken teveel
vanuit statistieken op het gebied van veiligheid en te weinig van uit de praktijk. Het gevoel van
mensen over veiligheid vind ik belangrijker dan cijfertjes en statistieken. Dus ook daar wil ik me voor
blijven inzetten.
Welke kwaliteiten neem je mee om dat te realiseren?
Ik vind het belangrijk om zaken te verifiëren bij inwoners. Neem bijvoorbeeld de nieuwe
omgevingswet. Voor dat je gaat invoeren eerst kijken of mensen begrijpen wat dat betekent in hun
leven. Toetsen bij inwoners. In gesprek blijven met inwoners, blijven hameren op die toetsen en ik
blijf bereikbaar en benaderbaar voor de inwoners.
Wat is je persoonlijke levensmotto?
Gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Hart voor Hilversum heeft bewezen dat we als grootste lokale partij kijken naar de belangen van
Hilversum en de Hilversummers, daarin maken wij echt het verschil ten aanzien van de andere
partijen. Dicht bij de mensen in de wijken. Wilt u ook een veilig en sportief Hilversum, met een
benaderbaar raadslid? Stem dan Lijst 1 nummer 5 Hakan Koc!

