Wie ben je?
Mijn naam is Chris Groeneveld. Ik ben ondernemer in de bouw, ik heb een stukadoors bedrijf
in Hilversum samen met mijn compagnon. Ik woon in Hilversum Zuid in het
Zeeheldenkwartier samen met mijn vrouw en 2 zoons.
Ik houd van muziek, luisteren en maken. Ik houd van alle soorten muziek en zingen is
superleuk omdat ik toch buiten werk heeft niemand er last van. 😉
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?
Ik vind dat inwoners en ondernemers vaak tegen een muur lopen bij de gemeente, dat krijg ik van
hen ook terug. Ik wil graag gaan verbinden, de brug zijn tussen de lokale overheid en de
ondernemers en inwoners. Ten dienste van die inwoners. Ik wil zeker ook hun input meenemen in de
raad zodat de praktijk meegenomen wordt in het beleid.
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren?
Ik kan goed luisteren en ben sociaal, kan snel denken en inleven, ben in staat de vertaalslag van de
praktijk naar de theorie van het beleid te brengen. Mijn ervaring als ondernemer helpt me om met
alle rangen en standen te kunnen communiceren. Ik ben ook een positief mens en makkelijk
benaderbaar. Ik heb veel energie om hiermee aan de slag te gaan.
Wat is je persoonlijke levensmotto?
Gewoon gaan, niet zeuren maar doen!
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Hart voor Hilversum is echt 100% lokaal en bezig is met ons Hilversum, wij hebben niks van doen met
het landelijke. Eigenlijk zou iedereen lokaal moeten stemmen vind ik. Ik ben er klaar voor en neem
mijn 2 jaar ervaring uit het commissielidmaatschap mee. Dus staat bovenstaande je aan en zoek je
die harde werker die voor jou en je belangen op komt. Stem lijst 1 nummer 7. Chris Groeneveld.

