Wie ben je?
Ik ben Jan Slingerland ben de huidige fractievoorzitter van Hart voor Hilversum, ben
getrouwd en heb 1 dochter die door herseninfarcten in een verzorgingshuis moet verblijven
en waar ik veel mantelzorg aan verleen en heb 1 kleindochter die we ook begeleiden en
opvangen daar waar nodig is.
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?
Dat we echt invulling geven aan dat vreemde container begrip “inwonersparticipatie”. Het moet echt
beter want inwoners staan achter en er is nu geen gelijkwaardigheid in de relatie met de gemeente,
dus moet het concreter, duidelijker wat we van elkaar verwachten. Dus duidelijke spelregels aan het
begin van trajecten zodat iedereen weet wat men kan verwachten. Het is belangrijk dat inwoners
weten waar ze over gaan en wat ze echt kunnen inbrengen. De “participatieladder” moet over boord
en het proces moet opnieuw ingericht worden.
Het nieuwe proces moet zijn; van eerste idee naar breed gedragen en zichtbaar resultaat in 4
stappen.
Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren?
Ik ga graag in gesprek met inwoners en gemeente over dit nieuwe proces. Ik kan goed luisteren,
verbinden en woorden plaatsen in een bredere context en daardoor tot praktische oplossingen
komen. Ik heb in defensie altijd leidinggegeven en dat brede kijken is van belang, zeker in het
openbaar bestuur.
Wat is je persoonlijke levensmotto?
Beter vlug fout, dan nooit goed!
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Inwoners zouden op Hart voor Hilversum moeten stemmen omdat we er voor alle mensen zijn en
laagdrempelig. We goed vertegenwoordigd zijn in de buurten en wijken. We hebben afgelopen jaren
laten zien dat we zowel in de oppositie kunnen functioneren, maar vooral ook echt in de coalitie
kunnen meebesturen voor onze inwoners. Ik ben bereid nog tijd en energie te steken in het
raadswerk voor de inwoners.
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