
Wie ben je?  

Ik ben Remco Roeters, geboren en getogen in Hilversum. Sinds kort woon ik in de wijk 
Liebergen. Ik was jarenlang werkzaam bij de media en heb daarna van alles gedaan in mijn 
werkzame leven. Zo ben ik 6 jaar lang taxichauffeur geweest, vond ik tot mijn verbazing best 
leuk. Heb een goede doorsnede van de maatschappij in mijn taxi gehad, van beroemdheden, 
tot hulpbehoevende, van jongeren tot ouderen. Elke dag en zelfs elke rit weer anders. 

Ik vind het heerlijk om met vrienden uit te gaan, elkaar ontmoeten in het café, theater of 
dingen te ondernemen, maar ook een avondje thuis TV kijken vind ik prima.  

Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek? 

Ik wil de positieve bijdrage leveren binnen de raad voor Theater, Cultuur, Kunst, de 

bibliotheek en Media. Corona en de maatregelen van de overheid hebben in deze periode 

laten zien dat het leven MET Cultuur, kunst en Theaters echt leuker is dan zonder deze 

sector. Het belang ervan is daardoor echt wel onderstreept. Daarom wil ik me hard maken 

voor deze sectoren en bij Hart voor Hilversum kan dat.  

Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren? 

Vanuit mijn ervaringen uit de Taxi heb ik een breder inzicht gekregen in mensen en de 

maatschappij, dat helpt. Verder ben ik analytisch, heb een groot empathisch vermogen, ben 

doortastend, een open mens en ben in staat om bij de juiste argumenten mijn standpunt bij 

te stellen.  

Wat is je persoonlijke levensmotto? 

Carpe Diem!  

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

Stemmen is belangrijk, het is een democratisch recht wat je niet moet onderschatten. Hart 

voor Hilversum is een echte Hilversumse, pragmatische partij. Onderschrijf je mijn inzet op 

Cultuur, Media, Kunst en Theater, Stem dan op mij!  

Lijst 1-Hart voor Hilversum-nummer 11-Remco Roeters.  



 


