
 

 

  

 

DE KEEK OP (POLITIEKE) WEKEN 18 EN 19/2021 

 

Beste lezers, afgelopen twee weken stonden in het teken van Koningsdag, Dodenherdenking 

en Bevrijdingsdag. Daarom waren er geen raadscommissies en raadsvergaderingen gepland. 

Toch is het politieke bedrijf door gegaan. Zeker ook voor veel leden van onze fractie. 

Na enig gelobby en veel overleg, is het gelukt om de volgende stap te kunnen zetten in de 

plannen voor de herbouw van De Lelie, het buurthuis of wijkcentrum in Zuid. Over de 

meeste zaken waren de klankbordgroep en de wethouder het wel eens. Alleen de toevoeging 

van een broodnodig jongerencentrum bleef nog een beetje hangen. Gelukkig heeft de 

wethouder daar nu ook ruim baan voor gegeven. Hoe dat zal worden uitgevoerd en wat dat 

gaat kosten, is een zaak van de verdere uitwerking van de plannen.  

Wij zijn blij dat de klankbordgroep van bewoners en vrijwilligers voet bij stuk heeft 

gehouden en is doorgegaan met het geven van hun inbreng. Vermeldenswaard is dat van onze 

partij Angelika Pelsink en Willem Kralendonk van deze klankbordgroep deel uit maken. 

Hulde voor het werk van de klankbordgroep. 

Verder is het goed om te zien hoe onze wethouder, Karin Walters, haar extra taak van loco-

burgemeester oppakt. Ik kwam haar vlak voor de uitreiking van een Koninklijke 

Onderscheiding in de gang van de eregalerij van oud-burgemeesters in vol ornaat tegen. Ik 

zag dat Karin daarbij niet voor burgemeester speelde, maar dat zij dé burgemeester was. 

Daarop heb ik snel een foto van haar gemaakt. Die geef ik bij deze aan jullie door. 

Op dit moment zijn alle fractieleden, als controleurs van het College, druk bezig met het 

lezen van de Jaarstukken over het jaar 2020. Is uitgevoerd wat wij wilden en hoe dan ? Dat 

zijn vragen die we ons daarbij stellen. Ruim 350 pagina’s tekst. Een beste klus, dus. 

Ook hebben we de Kadernota, voor de begroting van volgend jaar, al weer binnen en daarbij 

stellen we ons dan de vraag wat we volgend jaar en de jaren daarna willen bereiken en 

meegeven aan het College. 

En dat alles naast het gewone politieke handwerk. Fijn, om te zien dat we met z’n allen zo 

bezig zijn voor ons Hilversum. Niet alleen achter het beeldscherm maar ook met de ‘poten in 

de beek’, in de buurten en wijken.  

Gisteren zaten Michiel Eerenberg en ondergetekende met de meest betrokken bewoners van 

het project Bruisend Hart aan tafel voor het ophalen van hun wensen en bedenkingen bij de 

gemeentelijke plannen. Michiel gaat daar in een raadscommissie a.s. week het woord over 

voeren. Het participatieproces, dat daarin gelopen is, baart ons grote zorgen. 

Terwijl ik dit schrijf, is Malika net terug van een hulpvraag om informatie van een 

bewoonster van De Vluchtheuvel, die maar een nachtje mocht blijven. Malika heeft deze zeer 

jonge vrouw de weg gewezen, naar het Sociaal Pleun en Bemoeizorg. Malika blijft deze 

kwestie volgen en heeft ook haar kaartje bij De Vluchtheuvel achtergelaten. 

Kortom, ook buiten de vergaderruimtes en raadzaal is onze fractie actief. Zeker in deze tijd, 

waarin ‘alle tollen soms los lijken te staan’. 

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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