
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEKEN 15 EN 16/2021 

 

 

Beste lezers, de afgelopen twee weken waren druk voor de hele fractie met veel digitale 

bijeenkomsten in de avonduren. Vier raadscommissies, maar ook vele beeldvormende 

bijeenkomsten over van alles en nog wat. Uiterst belangrijk voor de woordvoerders vanwege 

de voorbereiding op hun raads- en commissiewerk. Je moet als woordvoerder je zaken goed 

voor elkaar hebben. En dat begint met een goede dossierkennis. Die krijg je door veel te 

lezen, maar ook door deel te namen aan informatiebijeenkomsten. Die 

informatiebijeenkomsten worden vaak door de gemeente georganiseerd, maar ook door de 

Regio Gooi- en Vechtstreek. En daarbuiten ook door landelijke organisaties, zoals de 

Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en meer. 

Kortom, het is goed voor raadsleden en commissieleden om altijd van de laatste 

ontwikkelingen op de hoogte te blijven. 

Terug naar de lokale politiek. In de laatste twee weken zijn veel onderwerpen in 

raadscommissies behandeld, die bijna allemaal in de aanstaande raadsvergaderingen hun 

beslag krijgen. In de raadscommissies geven de fracties, dus wij ook, een oordeel over de 

voorstellen van het College en in de Raad nemen we het besluit daarover. Het zijn zoveel 

onderwerpen geworden dat we er al rekening mee houden dat de Raad van woensdagavond 

a.s. om 24.00 uur wordt afgebroken (voor sommige raadsleden gaat de wekker de dag er op 

alweer om zeven uur, soms eerder) en donderdagavond a.s. wordt voortgezet. 

In het oog springen twee visies. De Mobiliteitsvisie en het Economisch Perspectief 2040, 

beiden voor ons Hilversum. Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

hebben hun inbreng al bij deze visies kunnen geven.  

Dat vinden wij een belangrijk punt. Daarom checken we ook altijd of die participatie, zoals 

dat genoemd wordt, goed is gegaan. Natuurlijk snappen wij ook dat niet iedereen zijn of haar 

gelijk kan krijgen. De meerderheid beslist. Ook in Hilversum. 

Wat wij wel belangrijk vinden is dat deze twee visies als bouwsteen voor de Omgevingsvisie 

2040 worden gebruikt. Maar dat deze visies niet in beton gegoten zijn. Immers, als er tijdens 

het participatieproces voor de Omgevingsvisie 2040, die binnenkort wordt voortgezet, nog 

iets uit de bus zou komen, waardoor de twee eerder genoemde visies zouden moeten worden 

bijgesteld, moet dat kunnen. Het College heeft dat ook toegezegd, trouwens. En daar houden 

we het College ook aan. 

Ook is een kredietaanvraag voor de sloop van de kelder van het voormalig GAK gebouw 

voorgesteld. Dat is voor Hart voor Hilversum belangrijk omdat daarmee de nieuwe 

fietsenkelder voor duizenden fietsen ondergronds een stap dichterbij komt. Dat is een 

speerpunt uit ons verkiezingsprogramma ! 

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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