Wie ben je?
Ik ben Michiel Eerenberg, 65 jaar jong, geboren Hilversummer ik woon in Hilversum oost samen met
mijn vrouw Mety Zantingh, in de geuzenbuurt. Ik ben ZZP’er en heb een eigen schildersbedrijf. Mijn
Opa is 102 jaar geleden een aannemersbedrijf begonnen bij de kleine spoorbomen. Als kleine jongen
liep ik veel bij zijn werkplaats en bracht veel tijd door in Oost. Het ondernemen zit ons in het bloed.
Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?
Politiek moet dicht bij de mensen worden gebracht, ik vind dat alle Hilversummers ongeacht afkomst
en opleiding moeten kunnen mee praten over de toekomst van ons Hilversum. De politiek en de
inwoners bijeen brengen. De politiek is er voor de inwoners, ik blijf me daarvoor inzetten. Actief
inwoners opzoeken in de wijken, luisteren, vragen beantwoorden en kijken waar ik kan helpen en
hoe ik hun inbreng mee kan nemen in de raad.
Welke kwaliteiten neem je mee om dat te realiseren?
Ik ben gedreven omdat ik echt geloof in inwoners die mee kunnen praten, ik heb 8 jaar politieke
ervaring, ben enthousiast , ik pas me aan aan de mensen met wie ik in gesprek ben en door mijn
werk door heel Hilversum heen en mijn levenservaring begrijp ik snel waar de problemen zitten en
kan ik daarop resultaten voor de inwoners halen.
Wat is je persoonlijke levensmotto?
Blijf positief!
Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Wij zijn echt een lokale partij, van, voor en door Hilversummers. We zijn de grootste lokale partij die
heeft laten zien dat we prima in de oppositie kunnen, maar ook goed in staat zijn te besturen in een
coalitie. Betrouwbaar dicht bij de mensen. Als ze goede burgerparticipatie en ruimtelijke ordening
willen dan ben ik uw gedroomde kandidaat.
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