
Wie ben je?  

Regie Redmeijer, 53 jaar jong, moeder van 2 volwassen kinderen en oma van 2 kleinzoons. Ik woon 

samen met René en mijn hond Yara in de Hilversumse Meent, “een dorpje” apart in ons Hilversum. 

Omdat mijn wijk een paar kilometer verder van het centrum ligt tegen Bussum aan, worden we soms 

als wijk wat vergeten. Maar de wijk is prachtig. We kennen samenhorigheid en hebben goede 

voorzieningen.  

Ik ben een bezige bij, altijd druk met dingen doen voor anderen. Vrijwilliger, mantelzorgen, werken 

bij andere mensen onder WMO of mensen met een PGB die hulp in de huishouding nodig hebben. 

Bingo of Klaverjassen organiseren of soms zelf een avondje spelen. Ik vind het heerlijk te wandelen 

met Yara en kan me verliezen in een goed boek. Raadslid zijn vind ik erg leuk. Kijken hoe we ons 

Hilversum wat leuker en mooier kunnen maken.  

Wat wil je gaan betekenen voor de inwoners in de politiek? 

De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met wonen, hoe zouden we anders kunnen kijken naar de 

opgave die er ligt? Bestaande stenen en leeg liggende grond beter benutten, denk aan het pand aan 

de Naarderweg wat al zoveel jaren onbenut staat, of aan het circusterrein waar we veel meer mee 

kunnen doen. Waar ligt nog ruimte voor woningen. Wat is er nodig in een wijk en wat past? Er zijn 

betaalbare woningen nodig voor onze jongeren en startende gezinnen, er zijn appartementen nodig 

voor ouderen die kleiner willen wonen. Kunnen we flexwonen beter benutten?  

Ook op het gebied van Sociaal domein is er verbetering nodig. Voldoende plekken voor GGZ opvang, 

voor daklozen, hulp aan jeugd, meer menselijke maat en minder eenheidsworst. Een open en 

benaderbaar Sociaal plein. 

En samen, laten we beter samenwerken met elkaar in het gemeente bestuur. Samen kunnen we tot 

mooiere dingen komen voor onze inwoners. Kijken naar wat ons verbind. 

Komende 4 jaar wil ik daar graag verder aan werken. 

Welke kwaliteiten neem je mee om dat te realiseren? 

Ik ben een verbinder,  praktisch, open, authentiek, kritisch op de financiën en op omgang met elkaar 

en onze inwoners. Verder heb ik niks met hokjes, niet met hokjes denken en ook niet met mensen in 

hokjes zetten. Mijn geloof in mensen en God maakt dat ik niemand veroordeel maar op inhoud ga. Ik 

praat veel met onze inwoners, onze ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere partners. 

Je kunt mensen pas vertegenwoordigen als je weet wat er bij hen speelt. Ik sta ten dienste aan de 

inwoners en ben niet voor mezelf bezig.  

Wat is je persoonlijke levensmotto? 

Speel de bal, niet de mens achter de bal! 

Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen? 

Mensen moeten niks! De mensen die gaan stemmen kunnen het beste op ons als echte lokale partij  

stemmen. Geen leibandjes aan Haagse politieke leiders, we hebben echt hart voor onze 

Hilversummers, dicht bij en in de wijken. We zijn divers en een afspiegeling van Hilversum. Heeft 

men vertrouwen in mijn aanpak en mijn manier van werken? Dan kunnen ze op mij stemmen. Lijst 1 
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