Michiel Eerenberg Hart voor Hilversum
Een brede motivatie
Mijn drijfveren om politiek actief te zijn, zijn breed. Ik vind dat je als burger in de maatschappij niet
alleen mag nemen maar ook iets terug moet geven. Het raadslidmaatschap vult dit stuk voor mij
prima in. Ik heb bewust gekozen voor de lokale politiek en voor een lokale partij. Eerst als
commissielid voor Hilversum1 en nu als raadslid voor Hart van Hilversum. De voordelen van een
lokale partij zijn o.a. dat je geen aanwijzingen uit politiek Den Haag krijgt, wat bij een landelijke partij
vaak wel gebeurt. Nog een drijfveer voor mij is dat ik op kan komen voor bewonersgroepen die
moeilijk toegang hebben tot het bestuur van Hilversum. In mijn wijk, de Geuzenbuurt, wonen
mensen die moeite hebben om door de bureaucratie heen te komen. Ik kan ze helpen om de juiste
weg in het raadhuis te vinden. Tenslotte kom ik graag op voor kwetsbare buurten in Hilversum. Door
jarenlange verwaarlozing zijn grote problemen ontstaan op het gebied van parkeren, panden die
illegaal opgesplitst worden en wietplantages. Gelukkig komt er nu meer aandacht voor deze buurten.
Maar vooral op het gebied van helder handhaven is er nog een lange weg te gaan.
In het dagelijks leven ben ik momenteel schilder (OZP-er, ondernemer zonder personeel). Ik doe veel
onderhoudsklussen aan woningen in Hilversum. Het bijkomende voordeel hiervan is dat ik in veel
wijken in Hilversum kom en veel verschillende mensen spreek. Wat mij betreft een prima manier om
voeling te houden met de inwoners en op de hoogte te blijven van wat er leeft in Hilversum.
Blijf kritisch
De belangrijkste onderdelen van mijn raadswerk vind ik de volksvertegenwoordigende- en
controlerende rol. De volksvertegenwoordigende rol vul ik in door benaderbaar en zichtbaar te zijn in
mijn wijk en door bewoners en bewonersgroepen te ondersteunen bij inspraakavonden in het
gemeentehuis. De commissievergaderingen zijn hiervoor erg belangrijk. Bewoners kunnen hier
inspreken en er is directe interactie tussen bewoners, raadsleden en wethouders. De controlerende
rol vind ik ook belangrijk. Als raadslid moet je wat mij betreft altijd kritische vragen blijven stellen – in
de trant van “mooi verhaal, maar gaat het werken?” Het gevaar in de politiek is dat het, voor je het in
de gaten hebt, om het politieke spel gaat in plaats van het resultaat voor de burger.
Enorme uitdaging
Mijn belangrijkste dossiers zijn op dit moment ruimtelijke ordening en wonen. Als bouwtechnisch
ingenieur ben ik o.a. werkzaam geweest bij een woningstichting en een gemeente. Hierdoor weet ik
veel van beide onderwerpen. Vooral het dossier wonen, baart mij zorgen. Er is in Hilversum een
grote woningnood met lange wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen. Vooral voor starters
op de huizenmarkt blijven beschikbaarheid en betaalbaarheid hoge drempels. In Hilversum komen er
meer en meer nieuwbouwwoningen in bestaande wijken. Deze plannen vereisen goed overleg met
de buurten en actieve bewonersparticipatie. Het wordt een enorme uitdaging om dit in de toekomst
op een goede manier te realiseren, die uitdaging ga ik graag aan.

