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Even voorstellen 

Met mensen in gesprek te gaan, over allerlei onderwerpen, vind ik leuk, dat is voor mij de basis om 

met elkaar en voor elkaar iets te kunnen bereiken. Ik ben ambitieus, sportief en rechtvaardig. 

Als geboren Hilversummer, voelde ik me altijd al betrokken met wat er Hilversum gebeurde. Ik ben er 

trots op dat ik nu deel uitmaak van de fractie van Hart voor Hilversum, als raadslid sinds maart 2018. 

Mijn betrokkenheid bij de samenleving, zeker op sportief gebied en op het vlak van Openbare Orde 

en Veiligheid kan ik hier goed kwijt. Ik heb binnen Hart voor Hilversum de portefeuille sport een 

nieuw leven ingeblazen. De komende tijd ga ik naar sportverenigingen toe om te horen hoe het met 

ze gaat, wellicht niet fysiek, maar ik wil graag een steuntje bieden in deze Coronatijd en dat laat ik 

niet te lang wachten. Openbare orde en veiligheid blijven ook mijn aandacht krijgen, want je veilig 

voelen vind ik de basis van een prettige samenleving in Hilversum 

Een echt Hilversums geluid 

Hart voor Hilversum is een lokale partij, een puur Hilversums geluid in de gemeenteraad. Ik vind dat 

ieders mening telt ongeacht afkomst, opleidingsniveau of soort inkomen. Hart voor Hilversum is een 

partij die de belangen vertegenwoordigt van alle Hilversummers. Ik wil horen bij een partij die niet 

een landelijke of bepaalde ideologie vertegenwoordigt. Voor mij zijn de Hilversummers zelf het 

uitgangspunt. 

Meebeslissen over cruciale projecten 

Raadslid zijn bevalt mij prima. Ik ben commissielid geweest voor Hart voor Hilversum in de oppositie 

(2014-2018). Nu ben ik raadslid in de coalitie, dan liggen je prestaties wel meer onder een 

vergrootglas. Persoonlijk zet ik mij niet alleen in voor onze stemmers, maar wil een 

volksvertegenwoordiger zijn voor alle Hilversummers. Ik maak mijn afwegingen wat goed is voor 

Hilversum en de Hilversummers zorgvuldig. Helaas kun je niet altijd iedereen naar tevredenheid 

bedienen. Er zijn in sommige gevallen mensen teleurgesteld in een standpunt dat onze fractie 

inneemt of de keuzes die we maken. Zoveel mensen zoveel wensen. Ik kijk terug op een geslaagde 

2,5 jaar en kijk met volle energie naar de komende laatste 1,5 jaar van deze raadperiode. We hebben 

als gemeenteraad belangrijke projecten op de agenda staan, zoals de ontwikkeling van het 

stationsgebied en de woon- en mobiliteitsvisie. Deze onderwerpen vind ik cruciaal voor de toekomst 

van Hilversum. We praten over de lange termijn, waarin Hilversum een nieuw jasje krijgt, opnieuw 

gevormd wordt.  

Trouw aan speerpunten 

Hart voor Hilversum heeft zich ook als coalitiepartij bewezen. Ik vind het belangrijk dat wij aan onze 

waarden hechten, onze speerpunten trouw blijven. Dat bleek deze zomer toe wij als enige 

coalitiepartij niet meegingen in het besluit over het MRA-sleutelgebied. Een groot aantal van onze 

speerpunten is behaald of in de uitvoering. Ik denk dan aan het halveren van de kosten voor een 

parkeervergunning, de komst van een grote fietsenstalling in het stationsgebied en de strikte 

voorwaarden voor verkoop van sociale huurwoningen door corporaties. De resterende 1,5 jaar zal ik 

mij sterk blijven maken voor de belangen van alle Hilversummers. De complexe projecten die nu op 

stapel staan kunnen een deel van Hilversum veranderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we als 



fractie ook in deze grote en complexe projecten standpunten gaan innemen waarin de meerderheid 

van de inwoners van Hilversum achter zullen staan/ zich vertegenwoordigd voelen.  


