Carolien Jansson
Even voorstellen
Nijmegen is mijn geboortestad, studerend en werkend ben ik in 1987 met man en een baby in
Hilversum terecht gekomen. We wonen nog steeds in hetzelfde huis, op een heerlijke plek in de
Astronomische buurt. De zonen zijn allang uitgevlogen. De hei is echt onze achtertuin. Lopend met
onze Golden Retriever kun je mij daar dagelijks vinden. Ik ben een doener, zie graag resultaat van
inspanningen. Daarbij vind ik het proces net zo belangrijk als de uitkomst, dat heeft zeker ook te
maken met mijn loyaliteit en rechtvaardigheidsgevoel.
Verbinden en bruggen bouwen
In Rotterdam ben ik begonnen als kinderwerker, begin jaren tachtig. De inbreng vanuit de buurt was
groot, de mentaliteit onverbloemd. Ik heb daar veel van geleerd en dat kunnen gebruiken toen ik in
een buurthuis in Ondiep in Utrecht ging werken. Buurthuis de Lelie was mijn eerste werkplek in
Hilversum, we sloegen er bruggen tussen alle soorten kinderen met een activiteitenaanbod waarin zij
zelf inspraak hadden. Het opbouwwerk heeft mij nog meer verbonden met inwoners uit
verschillende wijken. Mooie initiatieven, zoals de beheersbaarheid van de oudejaarsnacht op en om
het Lavendelplein, heb ik mogen begeleiden. Al die maatschappelijke ervaringen hoop ik mee te
nemen in mijn werk als commissielid. Toen ik in 2016 raadscommunicatieadviseur werd, verplaatste
mijn werkterrein zich veel dichter naar de politiek. Vanaf de zijlijn heb ik naar de ‘’arena’’ gekeken,
geprobeerd de samenleving en de politiek met elkaar in contact te brengen ook buiten de gangbare
routes. De Motiemarkt en de Speeddates zijn mooie voorbeelden, net als de Cursus
Gemeentepolitiek en de Kindergemeenteraad.
Meedoen
Participatie is voor mij meedoen. Inwoners willen meer betrokken worden bij het lokale bestuur,
meedoen op bestuurlijk niveau gaat verder dan elke vier jaar stemmen. Ik geloof in de kracht van de
lokale democratie. Kijk naar HOP 2040, al die kennis en kunde ligt voor het oprapen. Er is liefde voor
Hilversum, mensen willen weten wat er gebeurt en daar iets over mogen vinden of er invloed op
uitoefenen. Hart voor Hilversum is ontstaan in Hilversumse buurten, van onderop, zonder enige
bestuurlijke ervaring maar wel met de wil inbreng te hebben in wat er met onze leefomgeving
gebeurt. Lokale partijen maken een pittige start door, daar heb ik echt respect voor. Voor mij is het
belangrijk goed te luisteren naar de Hilversummers om mij heen, in gesprek te gaan over
onderwerpen die hen raken en boodschapper te zijn van hun gedachtengoed. Dat past bij de visie
van Hart voor Hilversum, maar ook bij mij. Ik heb er zin in om als commissielid aan de slag te gaan!

