Interview met nummer 16 van Hart voor Hilversum Ria de Jong
Wie ben je?
Ik ben Ria de Jong, ik woon in Oost en op dit moment is men voor mijn huis een tunnel aan
het graven. Dat geeft wel wat overlast, maar het wordt daarna vast veel beter voor ons
Hilversum.
Ik ben moeder van 4 kinderen, kom uit de zorg waar ik heb gewerkt als cultureel
medewerkster, waar ik ook voor opgeleid ben. Daarnaast heb ik jaren gewerkt bij
verschillende buurthuizen. Ik heb een groot sport verleden Ik ben zelfs regionaal
sportvrouw van het jaar geweest. Ik deed handbal, voetbal, tafeltennis, alles.
Nu zorg ik voor mijn kinderen en kleinkind, doe veel voor mantelzorgers en natuurlijk voor
Hart voor Hilversum.
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?
Ik wil graag het luisterend oor zijn voor de inwoners en een doorgeefluik. Soort van
verbindingslijn tussen de realiteit buiten en de politieke arena binnen in het raadhuis. Zeker
in deze snelle en soms harde maatschappij waar soms te veel van inwoners en kinderen
wordt verlangd. Iedereen moet zelfredzaam zijn, langer zelfstandig wonen, maar dat kan
gewoon niet voor iedereen. Er moet ook binnen de politiek aandacht zijn voor de inwoners
die niet goed de weg vinden in de digitale wereld waar men op zoek moet naar hulp,
aandacht voor de mens en soms minder moeilijke regels.
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren?
Ik ben van oplossingsgericht kijken, gewoon praktisch. Verder kan ik goed luisteren en
verbinden. Ook heb ik geduld en ben creatief.
Wat is je persoonlijke levensmotto?
Heb altijd vertrouwen, in mensen, in dat het goed komt. Geen oordeel over elkaar, maar ben
er voor elkaar en samen delen.
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Mensen moeten vooral hun stem laten gelden en gaan stemmen. Als bovenstaande onze
inwoners aanspreekt zullen ze vast op me stemmen. Maar het belangrijkste is, mensen stem
met je hart voor ons Hilversum!

