Wie ben je?
Ik ben Rob Bruintjes, 70 jaar jong en een echte “Gooier”. Ik woon in de Egelantier, zat in Hilversum
op school, werkte in mijn jongere jaren bij Café de Haven en later bij Philips. Ik ben weduwnaar en
heb 1 zoon. Ik vind het heerlijk om te fotograferen, video’s te maken en met muziek bezig te zijn.

Wat wil je betekenen voor de inwoners in de politiek?
Ik vind het belangrijk dat Hilversum zijn eigen identiteit behoud in de regio. Sommige
regiogemeenten zouden liever fuseren tot 1 gemeente of willen meer invloed op onze gemeente.
Samenwerken in de regio is prima, maar we moeten ons eigen beleid kunnen maken, voor onze
inwoners. Ik heb voor Hart voor Hilversum gekozen omdat ik me kan vinden in hun wijze van politiek
bedrijven. Ik wil ook die openheid en oprechtheid inbrengen, binnen het raadhuis en daarbuiten bij
de inwoners.

Wat voor kwaliteiten en eigenschappen neem je mee om dat te realiseren?
Ik ben standvastig, dat is iets anders dan koppig, want met de juiste argumenten wil ik best bewegen
en heroverwegen. Het is een belangrijke eigenschap in de politiek, want je moet wel ergens voor
blijven staan. Ook ben ik van de inhoud en neem daar een helder standpunt over in. Ik ben heel open
en benaderbaar, je mag me altijd aanspreken of benaderen. Het mag wel een beetje minder gaan
over bouwen en grote projecten en beetje meer over de inwoners.
Verder heb ik behoorlijk wat ervaring binnen de politiek en in het leven. Dat breng ik allemaal mee.

Wat is je persoonlijke levensmotto?
Plezier maken in het leven. Geniet wat meer van de mooie dingen en kijk eens om je heen naar het
mooie en de mooie mensen. Er is teveel chagrijn en mensen zijn vaak negatief. Jammer, houd het
iets positiever, dat maakt de wereld een beetje mooier.

Waarom zouden inwoners op jou of Hart voor Hilversum moeten stemmen?
Als de inwoners een standvastige man met politieke ervaring en levenservaring willen, ze de
partijstandpunten onderschrijven en van open, transparante en pragmatische politiek houden dan is
lijst 1, Hart voor Hilversum, nummer 12, Rob Bruintjes de juiste keuze.

