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Beste lezers, afgelopen week waren de meeste fractieleden druk bezig met het voorbereiden
en bijwonen van de raadsvergadering. Gemiddeld is er elke maand een raadsvergadering.
Daarin worden besluiten genomen over onderwerpen die in de voorgaande raadscommissies
zijn besproken.
Het meest in het oog springende onderwerp was deze keer de inrichting van het nieuwe
zwembad. In maart 2020 had de Raad al besloten dat er een zwembad op het Arena Park
moest komen, omdat het huidige zwembad De Lieberg op termijn dicht gaat, wegens
veroudering en teveel kostbaar achterstallig onderhoud.
Destijds is gekozen voor een zwembad en geen recreatiebad. Immers, beiden zouden te duur
uitvallen en ook in het zwembad zouden recreatieve voorzieningen worden getroffen.
Om die reden heeft onze fractie zich, met onze woordvoerder, raadslid Hakan Koc, voorop,
hard gemaakt voor een peuterbad en voor de rest van de voorzieningen die er nu gaan komen.
De betogen van Hakan en anderen, waaronder de VVD wethouder, Floris Voorink, maakten
indruk. Om die reden hebben meer raadsleden toch voor het peuterbad gestemd, terwijl ze
aanvankelijk ook tegen waren. Daardoor werd een VVD/D66 motie verworpen om het
peuterbad te laten vervallen.
Wij denken dat er een mooi zwembad komt, met een wedstrijdbad dat, met mobiele
attributen, op dagdelen als recreatiebad kan worden gebruikt. Ook worden faciliteiten voor
een zgn .’zwemtheater’ onderzocht. Daarover veel later meer. Daarnaast komt er een
doelgroepenbad met beweegbare bodem en ook een springplank, een whirlpool en nu dus ook
een peuterbad om niemand uit te sluiten van het water te genieten (dan wel er alvast aan te
laten wennen).
Terwijl anderen met de mond belijden niemand in de Hilversumse samenleving te willen
uitsluiten, voegen wij de daad bij het woord. Zo praktisch is Hart voor Hilversum dan weer.
In ieder geval bleek onze fractie weer eens koersvast, na een gedegen voorbereiding. Dat wel.
Afgelopen week heeft het college de Mobiliteitsvisie gepresenteerd. Daarover gaan we ons
nu buigen. Duidelijk wordt al wel dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Echte
politiek dus. Een voorbeeldje zijn de mooie plannen van De Gijsbrecht met een autoluwe
straat, die misschien door de Mobiliteitsvisie afstel of uitstel zullen krijgen om een andere
groep ondernemers (en bewoners) in Zuidwest bereikbaar te kunnen laten houden, via de
Diependaalselaan. Kortom zoals meer hangt alles met alles samen.
Om die reden vraag ik jullie om ook mee te doen met het geven van inbreng in de
Omgevingsvisie 2040, die nog dit jaar haar vervolg krijgt. Ongetwijfeld zullen jullie daarover
meer in de kranten en via mij meer over horen.
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

