
Wie ben je?  

Mijn naam is Ron Lancé, 55 jaar jong, geboren en getogen in Hilversum. Ik ben geboren in de 

Herenstraat en opgegroeid in de Bloemenbuurt (Azaleastraat) waar ik tot mijn 25e een prachtige 

jeugd heb gehad. Sinds 2000 woon ik op de Simon Stevinweg, het puntje van de wijken Noord en 

Oost. Verder ben ik vader van een zoon (28), heb een partner en 2 “bonus” kinderen van 18 en 20 

jaar oud. 

Ik ben al 37 jaar werkzaam bij Albert Heijn, ooit begonnen als vakkenvuller en nu al een ruime 24 jaar 

werkzaam op het hoofdkantoor als manager van een IT-afdeling. Het blauwe bloed zit in mijn DNA. 

Binnen Ahold ben ik voorzitter van 1 van de 8 ondernemersraden, voorzitter van de centrale 

ondernemersraad en voorzitter de Europese ondernemersraad.  

In mijn vrije tijd ga ik bij mooi weer graag varen op de Loosdrechtse plassen en vind het fijn om bezig 

te zijn met fotografie.  

 

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

Ik ben de politiek ingegaan omdat ik dingen binnen de gemeente zag gebeuren waar ik het niet eens 

mee was. Ik besefte dat ik daar alleen verandering in kon brengen door zelf in te stappen, mee te 

praten en mee te doen. Maar niet alleen voor mijn buurt, eigenlijk voor heel Hilversum. We hebben 

nu een start gemaakt m.b.t. besluitvorming over de Omgevingsvisie 1221, het Bruisend Hart, de 

kleine spoorbomen en de mobiliteitsvisie maar de ’fine tuning’ en uitvoering moeten nog volgen. 

Hier wil ik graag een vinger aan de pols blijven houden, mijn controlerende taak als raadslid 

gebruiken en kunnen bijsturen daar waar nodig. Maar ik wil mij ook inzetten voor nieuwe projecten 

die impact gaan hebben op ons Hilversum.  

Ik vind het superbelangrijk om het leefgenot van Hilversum voor ogen te houden. Een Veilig, leefbaar 

en bereikbaar Hilversum. Niet alleen voor nu, maar ook voor later. 

 

Welke kwaliteiten neem je mee om dat te realiseren? 

Openheid, transparantie, directheid en onderzoekend. Ik heb de kwaliteiten om mezelf in een 

complex belangenveld staande te houden en op te komen voor de belangen van de Hilversummer. 

Maar ook goed kunnen luisteren vind ik belangrijk, luisteren naar de inwoners en buurten zodat ik 

een goede vertaalslag kan maken van de wensen van de Hilversummer, richting de politieke arena.  

We zitten er als raadsleden niet voor onszelf, maar voor onze inwoners.  

Wat is je persoonlijke levensmotto? 

You Only Live Once! Denk in kansen i.p.v. onmogelijkheden.  

 

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

Omdat Hart voor Hilversum een weerspiegeling is van de Hilversumse maatschappij en ik ben trots 

daar onderdeel van te mogen zijn. Ik ben een Hilversummer in hart en nieren en ben trots op het 

dorp met stadse allure. Ik kan veranderingen in gang brengen, ben standvastig in waar ik voor sta en 

als die kwaliteiten mensen aanspreken dan ben ik beschikbaar.  
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