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Beste lezers, na een onderbreking kijk ik weer terug op de voorbije week en neem ik u mee in mijn
politieke beschouwingen over veel verschillende onderwerpen waarbij onze fractieleden zich weer
uitermate hebben ingezet.
Natuurlijk de twee Raadscommissies van afgelopen woensdag 29 september. In de eerste
Raadscommissie heeft ons raadslid Ron Lancé een overvolle agenda gehad, die begon om half acht
met een vragenhalfuurtje en die eindigde tegen middernacht.
In het vragenhalfuurtje stelde onze fractie de vele bouwmaterialen die aan de Van
Ghentlaan/Loosdrechtseweg staan gestald door de aannemer en die groter = ergernis en hinder
veroorzaken voor bewoners en passanten, aan de orde. Wethouder Scheepers gaf aan daar al van te
weten en daar wat aan te gaan doen, door met de betreffende aannemer goed afspraken te maken.
Dat materiaal zal binnen afzienbare tijd worden opgeruimd.
Vervolgens werd de verkeerssituatie aan de Johannes Geradtsweg uitgebreid in de commissie
behandeld. Ron gaf de wethouder het advies mee om ook naar alternatieve oplossingen te gaan
kijken. De wethouder zelf gaf al aan niet gelukkig te zijn met de gang van zaken tot dusverre en pakt
het zeker op. Wij gaan dat natuurlijk nauwlettend volgen.
De situatie rond de afsluiting van de Kleine Spoorbomen zal veel overlast gaan geven, met name in
de aangrenzende wijken (straten) in Oost, waar veel sluipverkeer en parkeeroverlast wordt verwacht.
Samen met de ontwikkeling van het project Bruisend Hart moet er daarom een totaal
verkeerscirculatieplan worden ontwikkeld, zodat de mogelijkheden en knelpunten worden
onderkend. De knelpunten moeten worden aangepakt en de mogelijkheden bieden daarvoor
misschien oplossingen. Zo hangt alles met alles samen. Als fractie, zullen we daar – is op dit moment
het plan – een amendement voor schrijven als het project Bruisend Hart in de Raad wordt
behandeld.
Tenslotte bleken dat bij de commissiebehandeling over meervoudige bewoning (Ron verving Michiel
vanwege zijn afwezigheid), niet alle fracties gelukkig met het voorliggende voorstel van het College.
Wij wel. Wij vinden en vonden dat er nu moet worden doorgepakt, door vooral in Oost en in de
Bloemenbuurt de ongewenste en zeer veel overlast gevende woningsplitsing in meer appartementen
aan te pakken en aan banden te leggen. Vaak is parkeeroverlast en woonoverlast het gevolg, zo blijkt
nu steeds. Woningsplitsing zou wel kunnen in wijken waar minder overlast zal zijn, zoals de
villawijken en wellicht elders. Hoe dan ook, het voorstel is – bij meerderheid van de fracties aangehouden en men komt er, samen met de wethouder Wonen, in een volgende commissie op
terug. Dan zal ons raadslid Michiel Eerenberg, dit onderwerp weer voor zijn rekening nemen.
In de andere raadscommissie trad ons commissielid Carolien Jansson op bij de woordvoering over
biodiversiteit in Hilversum. Een goed en mooi onderwerp, aangedragen door D66. Vooral als je
bedenkt dat een goede aanpak zeker zal bijdragen aan het klimaat-neutraal worden van onze
gemeente. Dat zou volgens de planning in 2050 bereikt moeten zijn. Dit onderwerp wordt binnenkort
in de Raad, naar verwachting, bekrachtigd.
Ons raadslid Hakan Koc, nam Regie Redmeijer waar – bij haar afwezigheid wegens vakantie - in de
woordvoering namens onze fractie, over de Transitievisie Warmte in Hilversum. Belangrijk vinden we
daarbij dat isoleren voorop staat. Daar begint het mee ! Anderzijds moeten we alles uit de kast halen
om alle Hilversummers binnenboord te houden bij deelname aan de warmtetransitie. Het kan niet zo

zijn dat de minderbedeelden, die het niet kunnen betalen, in de kou zitten, terwijl mensen die er
‘lekker warmpjes bij zitten’ alles op tijd goed voor elkaar hebben. In 2040 moeten alle Hilversummers
van het gas af. Veel werk nog aan de winkel (en veel geld is dan ook nodig. In dit misschien wel
belangrijkste dossier de komende decennia (naast Wonen), heeft onze fractie dan een beste klus te
doen om alles in goede banen te helpen leiden in het openbaar bestuur van Hilversum.
Tenslotte ben ik zelf nog actief geweest in de behandeling van de Inburgeringsverordening. Daarbij
gaat het om statushouders die vanuit de opvangcentra deel gaan uitmaken van de samenleving.
Daarom moeten ze worden geschoold tot volwaardige medelanders. Dat werkt alleen maar als zij
gemotiveerd meedoen met de inburgering en bij die motivatie kan helpen als er ook huisvesting voor
hen in het vizier is. Daarom is dat idee van regie over flex-wonen een mooie opstap hier in. Overigens
ook voor de woningzoekende Hilversummers, die al jaren bezig zijn zelfstandig te kunnen gaan
wonen.
Ons commissielid Chris Groeneveld en ik zijn afgelopen woensdag bij (wijk)wethouder Wolthers op
gesprek geweest om te pleiten voor veel meer aandacht voor de eisen en wensen van de
ondernemers in Hilversum Zuid-West (Havengebied, etc.). Nota bene waarschijnlijk het belangrijkste
en grootste werkgelegenheidsgebied in Hilversum. De ondernemers hebben twintig punten
opgesteld, die zij vroeg of later aangepakt willen zien. Daar heeft men de gemeente voor nodig. Na
een goed gesprek hebben Chris en ik vast gesteld dat de wethouder goed op de hoogte is van alle
problemen en ……. er ook mee aan de slag gaat. Wij (Chris (!)) zullen de vorderingen nauwlettend
blijven volgen.
Ik laat het voor nu bij deze beschouwing, terwijl ik goed weet dat onze raads- en commissieleden zich
afgelopen week met nog veel meer zaken hebben bezig gehouden, van gesprekken met inwoners
over verkeersveiligheid tot deelname aan beeldvormende sessie, om het werk beter te kunnen doen
en zelfs deelname door ons commissielid aan een interessante kennisbijeenkomst in Hoorn (!). Juist
door ook buiten de gemeentegrenzen te willen kijken, verrijkt dat ons inzicht en merken we dat
Hilversum geen eiland is, maar deel uit maakt van een groter geheel, waarbij duidelijk wordt dat daar
dezelfde problemen bestaan, maar waar ook vaak oplossingen te vinden zijn.
Tot volgende week maar weer. Reageren ? Dan via info@hartvoorhilversum.nl
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