
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 20/2021 

 

 

 

Beste lezers, afgelopen week stonden er voor onze fractie veel raadscommissies en zelfs een 

korte raadsvergadering op het programma. Met uiteenlopende onderwerpen. 

De meest in het oog springende onderwerpen waren het bestemmingsplan voor de nieuwe 

buurtschap Crailo, die we samen met Laren en Gooise Meren delen. Ons raadslid Ron Lancé 

is de vaste woordvoerder op dit dossier. Zo langzamerhand kan je zeggen dat hij veel 

expertise heeft opgebouwd. Binnenkort gaat Ron met raadsleden van Laren en Gooise Meren 

om de tafel om wijzigingen op het bestemmingsplan rijp voor onze Raad te maken. Dat 

betekent voor Ron, veel leeswerk, veel vragen stellen ter verduidelijking, extra online 

vergaderingen bijwonen en soms ter plaatse kijken en veel overleg. Een hele klus. 

De korte raadsvergadering werd gehouden om de Raad te laten beslissen over de wijze 

waarop het bestuur van de Metropool Regio Amsterdam, kortweg MRA, moet worden 

ingericht. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Raad van Hilversum de baas blijft in 

Hilversum zelf. Want daarvoor mogen de raadsleden in Hilversum door hun eigen kiezers 

worden afgerekend en verantwoordelijk worden gehouden. Als de MRA over Hilversumse 

aangelegenheden, zoals woningbouw gaat beslissen, is de eigen gemeenteraad haar ‘grip’ 

kwijt. En dat mag niet gebeuren. Daarom heeft de Raad allerlei wensen en bedenkingen 

ingebracht die via de het regiobestuur aan de MRA worden doorgegeven. Trouwens, andere 

gemeenten in onze regio doen dat ook.  

Tenslotte was ons raadslid Michiel Eerenberg druk bezig in een raadscommissie over het plan 

Bruisend Hart, grofweg, de herinrichting van het Oosterspoorplein en directe omgeving.  

Michiel heeft daarbij zijn grote ongenoegen, namens de fractie, geuit over de wijze waarop 

de gemeente met de inbreng van de betrokken bewoners is omgegaan tijdens het 

participatieproces. Zo ga je niet met elkaar om. Zoals het zich nu laat aanzien hebben deze 

bewoners NIETS terug gezien van wat zij hebben ingebracht en waren zij verrast van wat er 

nu door de gemeente werd gepresenteerd. Van enige voorinformatie of overleg was geen 

sprake geweest. Om die reden heeft Michiel het raadsbrede voorstel gesteund om dat 

participatieproces (grotendeels) opnieuw te doen. Het voorstel werd door hem niet rijp voor 

raadsbehandeling geacht. Soms kan je beter ten halve keren, dan ten hele dwalen. De 

wethouder heeft beloofd opnieuw aan de slag te gaan.  

Overigens, blijft onze fractie op het vinkentouw zitten bij dit plan over de bouwhoogten, de 

bereikbaarheid tussen Oost en het Centrum en over een mogelijke verbinding met het Central 

Park, wat door velen wordt nagestreefd, maar voorlopig nog niet kan. Kortom, er alvast 

rekening mee houden in de planvorming kan nooit kwaad. 

Wie wil reageren of ons iets wil meegeven waar we aandacht voor moeten hebben of zouden 

moeten bewaken, graag via info@hartvoorhilversum.nl    Tot volgende week !     

 

Jan Slingerland, raadslid 
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