
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEEK 17/2021 

Beste lezers, afgelopen week was voor onze fractie een week met twee langdurige 

raadsvergaderingen, tot diep in de nacht. Dat kwam niet alleen doordat er zoveel besluiten te 

nemen waren: er moesten twee visies worden vastgesteld. 

De eerste visie die werd vastgesteld gaat over economie: het economisch Perspectief 2040. 

Daarin staan aannames over de ontwikkelingen van de werkgelegenheid in Hilversum en het 

aantal hectares bedrijventerreinen en het aantal vierkante meters kantoorruimten, dat 

mogelijk tot 2040 nodig is om iedereen aan het werk te helpen en te houden.  

De tweede visie die werd vastgesteld door de Raad heet de Mobiliteitsvisie 2040. Dat is een 

enigszins beschouwelijk document waarin ook weer aannames staan opgenomen over de 

ontwikkeling van het verkeer en het parkeren in Hilversum.  

Beide visies zijn bouwstenen voor de uiteindelijke Omgevingsvisie 2040 voor Hilversum, 

waarin de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich de komende tijd nog 

zullen uitspreken over hoe zij Hilversum in 2040 voor zich zien. Qua leefbaarheid, 

veiligheid, sociaal, energieneutraal, werk, verkeer, parkeren, wonen en tal van meer 

beleidsterreinen.  

Waarom zijn die twee eerdergenoemde visies nou zo belangrijk om  nu al vast te stellen ? In 

de eerste plaats omdat die visies ook gebruikt worden voor de korte termijn. Dus voor het 

opzetten van een economische agenda 2021-2022 maar ook voor het mobiliteitsplan voor de 

korte termijn (dit jaar en volgend jaar, etc.), zodat verkeersmaatregelen genomen en betaald 

kunnen worden om de belangrijkste knelpunten van NU al meteen op te lossen. Als die visies 

niet waren aangenomen, was er geen geld geweest om dat te kunnen doen en zouden we op 

onze handen blijven zitten in Hilversum. 

Voor de langere termijn is uiteraard zo’n visie ook belangrijk, zodat nu al onderzoeken 

kunnen worden gedaan, waarvoor dus nu ook al geld beschikbaar komt en die straks passen 

in de onderzoeksvragen naar aanleiding van de Omgevingsvisie 2040. Een voorbeeld is een 

verkeerskundig onderzoek. Dat is nu nog niet (goed) gehouden. Daarbij vindt onze fractie dat 

we zo wie zo een weg over en onder de hei (tunnel) niet kunnen accepteren: “van de hei blijf 

je af !”. Ons raadslid Ron Lance was daar duidelijk in. Wij vinden dat de verkeersoplossingen 

vooral gezocht zouden moeten worden in de bestaande infrastructuur (wegen, rotondes, 

pleinen, etc.). Daarvoor is een goed verkeerskundig onderzoek nodig, waarbij nieuwe 

technologieën een slimme rol kunnen spelen. 

Ook heeft onze fractie meermalen benadrukt dat deze twee visies niet in beton gegoten 

mogen zijn, om het aankomende participatieproces niet te frustreren. Dat heeft het College 

ons meermalen ook toegezegd. Daar houden we het College aan en daar gaan we dus op 

letten. 

Binnenkort komt er een derde visie: de Woonvisie, nodig voor de toekomst, maar zeker ook 

voor nu, vanwege het maken van afspraken met de wooncorporaties. Zoals de vraag over 

hoeveel sociale huurwoningen vinden we in Hilversum minimaal nodig en verantwoord. En 

nog meer eisen en wensen. Ons initiatief over Flexwonen kan dan meteen in de visie worden 

meegenomen! Daarover later meer. Tot zover deze politieke terugblik op de voorbije week. 

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

zouden moeten letten, graag via info@hartvoorhilversum.nl    Tot volgende week !    Jan 

Slingerland, raadslid 
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