14-15-16 maart 2022
Gemeenteraadsverkiezingen

Vindt u dat er meer of minder geld
uitgegeven moet worden aan de
groene ambities van Hilversum? En wat
vindt u belangrijker: bereikbaarheid
of verkeersveiligheid? En heeft u
een mening over de lokale economie
en werkgelegenheid, regels rond
uitgaan, sportvoorzieningen, de hoogte
van belastingen, nieuwbouw en de
samenwerking met bewoners? Allemaal
onderwerpen waar de Hilversumse
raadsleden beslissingen over nemen.
Op 16 maart zijn de verkiezingen voor een
nieuwe gemeenteraad van Hilversum en dan
kunt u laten horen wat ú belangrijk vindt.
Als nieuwe burgemeester van Hilversum
vind ik het bijzonder te zien hoezeer Hilversummers betrokken zijn bij hun stad. Ik heb
veel waardering voor alle mensen die zich
inzetten voor de stad en ook een actieve rol
willen spelen. Ik wil de komende jaren de gemeenteraadsleden alle ruimte geven om de
geluiden uit te stad in het Raadhuis te laten
weerklinken. Om samen het goede gesprek
te voeren. Alleen zo houden we de lokale
democratie levend.
Ik vind het belangrijk dat iedereen op een
veilige manier zijn stem kan uitbrengen,
want ieders stem telt! In alle stembureaus
houden we rekening met de geldende
coronamaatregelen. Kwetsbare inwoners
en ouderen kunnen ook op maandag 14 en
dinsdag 15 maart al op een aantal locaties
hun stem uitbrengen. Zo spreiden we het
aantal mensen dat naar stembureaus gaat en
beschermen we kwetsbare inwoners.
Stemmen is een recht. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de afspraken, die we in
onze gemeente maken. De gemeente zorgt
ervoor dat iedereen die mág stemmen, ook
kán stemmen. U kunt daarom terecht bij
ruim 40 stemlokalen in onze gemeente, zo is

er altijd een bij u in de buurt. Waar deze zich
bevinden, leest u verderop in deze krant en
op de website hilversum.nl/verkiezingen.
Twee weken voor de verkiezingen valt bij u
thuis de stempas op de mat. Deze stempas
moet u meenemen als u gaat stemmen. In

deze Verkiezingskrant leest u op welke partijen u kunt stemmen en wat hun plannen zijn
voor Hilversum. Ik hoop dat u gebruik maakt
van uw stemrecht en uw stem laat horen!
Gerhard van den Top
Burgemeester Hilversum
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Beste Hilversummer,

Gemeenteraadsverkiezingen Hilversum 2022

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn
de gemeenteraadsverkiezingen.
U kunt uw stem uitbrengen voor de
verkiezing van de leden van de
gemeenteraad van Hilversum.
U heeft hiervoor een stempas ontvangen.
U kunt in elk stemlokaal in Hilversum
stemmen.
Houdt u bij het stemmen aan de basisregels
tegen corona.
Als u gaat stemmen dan moet u naast uw
stempas ook een geldig identiteitsbewijs laten
zien. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet
stemmen.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of
bent u uw stempas kwijt? Vraag een
vervangende stempas aan.

Mocht u uw stempas kwijtraken dan kunt u,
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 tot 17.00 uur op
afspraak, een vervangende stempas aanvragen
op het Stadskantoor bij de afdeling Publiekszaken.
Oude Enghweg 23, 1217 JB Hilversum.
Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag 9.00
uur tot 19.30 uur.
U kunt ook online een vervangende stempas
aanvragen.
Via hilversum.nl/verkiezingen
De aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart
2022 vóór 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. Uw oude stempas is na de aanvraag
ongeldig. Daar kan niet meer mee gestemd
worden.

Stemmen bij volmacht / iemand
anders gaat voor u stemmen

Onderhandse volmacht
Kunt u zelf niet stemmen, dan kunt u iemand
anders een volmacht verlenen. Deze persoon
brengt namens u, uw stem uit. Op de achterkant van de stempas moet u de gegevens
van de persoon (gemachtigde) die voor u
gaat stemmen invullen. De gemachtigde kan
iedereen zijn die in Hilversum woont en ook
een stempas voor de gemeentraadsverkiezing
heeft ontvangen. De kiezer die voor u gaat
stemmen moet gelijk met zijn eigen stem de
volmachtstem (max. 2) uitbrengen en ook
een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Op welke partij stemt u?

van u laten zien. Een identiteitsbewijs mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Eén persoon
kan maximaal voor twee andere mensen
stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een machtigingsverzoek
doen. De hiervoor benodigde formulieren kunt
u afhalen op het Stadskantoor of downloaden
via: www.hilversum.nl/stempas. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart
2022 vóór 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. De gemachtigde ontvangt daarna
het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen
kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien.

Op welke partij stemt u?
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Stembureaus
Waar kunt u uw stem uitbrengen? U kunt op woensdag 16 maart kiezen uit
43 stembureaus. Op 14 en 15 maart zijn alleen de stembureaus geopend die
vet gearceerd zijn. De stembureaus zijn op 14, 15 en 16 maart 2022 open van
7.30 uur tot 21.00 uur. De stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden
behalve Jongerencentrum De Mix aan de Jan van der Heijdenstraat 170.

Meer informatie
www. hilversum.nl/verkiezingen mail naar verkiezingen@hilversum.nl of bel,
telefoonnummer 14 035

www.hilversum.nl/verkiezingen

Dudokpark 1

Mozarthof School

Mozartlaan 29

Openbare Bibliotheek

's-Gravelandseweg 55

Gooizicht

Paulus van Loolaan 21

Liv inn voorheen De Boomberg

Vaartweg 42

Parochiehuis, St. Annagebouw

Emmastraat 1

Parochie Emmaus-Paulus

Kerkelandenlaan 5

Wijkcentrum 'De Koepel'

Kapittelweg 399 A

De Wijde Blik

Augustinushof 59

Jongerencentrum De Keet

Kloosterlaan 5

Grote Kerk

Oude Torenstraat 4

Elckerlycschool

Van Hogendorplaan 1 A

Bavinckschool

Bosdrift 21

Violenschool

Violenstraat 3

Intern. school (vh Rembr.sch.)

Rembrandtlaan 30

Hilversumse Schoolvereniging

Frans Halslaan 70

Van Hasseltschool

Banckertlaan 130

Bethlehemkerk

Loosdrechtseweg 263

Gooise Atletiek Club

Arena 103

Muziekvereniging Beatrix

Neuweg 357

Goudenregenschool

Goudenregenlaan 1

Woond.centr. 'De Egelantier'

Egelantierstraat 194

Diependaalse Kerk

Diependaalselaan 138

Lorentzschool van 't Hoffplein

Van 't Hoffplein 2

Wijkcentrum Lopes Dias

Lopes Diaslaan 213

Op welke partij stemt u?

hilversum.nl/verkiezingen

Raadhuis

Weet u al naar welke van de twaalf Hilversumse par�jen uw stem gaat? Kieskompas gee
bij het maken van de keuze. Ga naar hilversum.kieskompas.nl U ziet daar 30 stellingen.
aan of u het ermee eens of oneens bent en ontdek bij welke par�j uw antwoorden het
meeste aansluiten. Is de uitkomst zoals u had verwacht?

Donderdag 10 maart 2022
19.30 uur vanuit de Vorstin
en via livestream

Straat

Op welke partij stemt u?

met Felix Meurders
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meeste aansluiten. Is de uitkomst zoals u had verwacht?
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Op welke partij stemt u?

Lijsttrekkersdebat

Stembureau

Station Hilversum (achterzijde)

Oosterspoorplein

Noorder Begraafplaats

Laan 1940-1945 2

Pinetum Blijdenstein

Sterrenschool Hilversum

Van der Lindenlaan 125
Huygensstraat 35

Scouting clubhuis 'De Orion'

Orionlaan 60

Wijkcentrum De Geus

Geuzenweg 84

De Morgenster Kerk

Jongerencentrum De Mix
Lorentzschool

Wijkcentrum 'St.Joseph'

Seinstraat 2
Jan van der Heijdenstraat 170
Lorentzweg 135
Minckelersstraat 71

Wilgetoren

Kamerlingh Onnesweg 2

Evangelische Omroep

Oude Amersfoortseweg 79

Jan van Rijckenborghschool

's-Gravesandelaan 15

Sporthal De Meent

De Meent 6

’t Luye Gat

Wandelmeent 61

Station Hilversum (voorzijde)

Stationsplein 27

GBS De Wegwijzer

Sumatralaan 40

Comenius College

Bisonlaan 1
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Hart voor Hilversum is dé lokale partij. We hebben oog voor
alle Hilversummers. De partij is niet gebonden aan een
landelijke partij, maar volledig zelfstandig en lokaal. Wij zijn
niet ‘links’ en niet ‘rechts’, maar pragmatisch. We luisteren
naar alle inwoners en ondernemers en zoeken samen naar
de best passende oplossing, zonder grootse, dure plannen.
Wij zijn de grootste partij van Hilversum! We werken sinds
2018 samen in een brede coalitie, met Karin Walters als
onze wethouder. Van de speerpunten uit 2018 zijn er veel
gerealiseerd, o.a.:
• Inwoners en ondernemers worden eerder en vaker bij
plannen betrokken.
• Niet-afgestemde plannen voor 10.000 woningen gestopt.
• De bouw van buurthuis de Lelie is gestart, incl. een
consultatiebureau, kinderopvang en jongerencentrum!
• De prijs van de eerste parkeervergunning is gehalveerd.

Voor de verkiezingen op woensdag 16 maart hebben we samen met inwoners
15 nieuwe speerpunten opgesteld:
1. Meer betaalbare woningen, ook voor jongeren en ouderen
2. Inwoners praten mee, vanaf het eerste idee tot het uitgewerkte plan
3. Een nieuw buurthuis in de Van Riebeeckbuurt
4. Meer handhaving op drugscriminaliteit
5. Gebouwen, horeca en stoepen toegankelijk voor iedereen, ook met rolstoel of
rollator
6. Praktische duurzaamheid: versnel isolatie van woningen
7. Een vernieuwd Dierenasiel, samen met de dierenambulance en afschaffen van
de hondenbelasting
8. Een Hart voor Ondernemers: bloeiende bedrijventerreinen en
winkelgebieden, en meer oog voor zzp-ers
9. Auto aan de rand: parkeren naast de snelweg en snelfietspaden naar
Mediapark en het centrum, plus ‘Gratis met de bus, voor 75+’
10. Meer groen en natuur in de wijken
11. Opleiding en werk: iedereen kan een start maken in Media/ICT, Zorg of Bouw
12. Meer mensen met een laag inkomen krijgen tegemoetkomingen
13. Een nieuw zwembad op het Arenapark en een nieuwe bieb op het
Oosterspoorplein, bij het station
14. Hilversum blijft baas over haar toekomst: samenwerken is oké. Als lokale
partij letten wij erop dat Hilversum voldoende zeggenschap behoudt
15. De woonlasten stijgen niet (afgezien van inflatie)
Ons verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vindt u op
www.hartvoorhilversum.nl

100%
Stem lokaal, stem Hart voor Hilversum!

LOKAAL

Vindt u dit ook mooie plannen voor Hilversum, Stem dan Hart voor Hilversum, Lijst 1!

D66 HILVERSUM LIJST 2

Hilversum voor iedereen!
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
Beste Hilversummers,
Hilversum is volop in beweging. Onze stad wordt, mede
dankzij D66, duurzamer en bruisender, met behoud van de
gekoesterde dorpse kwaliteiten. De afgelopen jaren stonden
in het teken van de coronacrisis, die grote gevolgen heeft
gehad voor alle inwoners. Dankzij ieders veerkracht zien we
dat Hilversum zich sterk herstelt. Ook de komende periode
moet de gemeente blijven inspelen op de impact van Corona.
Daarnaast richt D66 zich op drie belangrijke pijlers:

Hilversum woont en bouwt

Hilversum is een stad voor iedereen. Daarom
pakt D66 het woningtekort aan en zorgen we
dat iedereen een passende woning krijgt. Wij
zetten in op bouwen en een bereikbare stad.
■ Iedere Hilversummer verdient een betaalbare woning.
■ Duurzaam bouwen binnen de stadsgrenzen.
■ Nieuwe woningen worden energiezuinig
met zonnepanelen en groene daken.
■ Extra aandacht voor middeninkomens en
één- en tweepersoonshuishoudens.
■ Leegstaande panden omvormen tot woningen.

STANDPUNTEN

 Een woning voor iedere Hilversummer door
nieuwbouw binnen onze stadsgrenzen
 Goed onderwijs en cultuur toegankelijk
voor iedereen
 Een duurzaam Hilversum en onze fantastische natuur versterken

www.hilversum.nl/verkiezingen

Kansengelijkheid voor iedereen

D66 staat voor een open en inclusief Hilversum.
Wie je ook bent en wat je afkomst ook is, in
Hilversum verdient iedereen een gelijke kans.
■ Goede scholen en een divers onderwijsaanbod met extra ondersteuning voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben.
■ Aandacht voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
■ Cultuur voor alle Hilversummers toegankelijk maken.
■ Nieuwkomers sneller integreren en taalachterstanden verhelpen.
■ Initiatieven steunen die mensen helpen
zich te blijven ontwikkelen, zodat er voor
iedereen werk is én blijft.

Annette Wolthers, Lijsttrekker D66 Hilversum

Hilversum duurzaam en groen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en
komen met oplossingen om Hilversum te
verduurzamen.
■ De klimaatcrisis stevig aanpakken, om
Hilversum leefbaar te houden voor jong en
oud, mens en dier.
■ Helpen bij het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen.
■ Duurzame nieuwbouw en groene energie
ondersteunen.
■ De fantastische natuur om ons heen behouden, koesteren en versterken.
■ Een autoluwe binnenstad en ruim baan
voor duurzame mobiliteit.
Wij zijn dé partij met oplossingen voor Hilversum. Er staat een ijzersterk en dolenthousiast D66-team voor u klaar. Mogen wij op
uw stem rekenen?

7

Gemeenteraadsverkiezingen Hilversum 2022

Hart voor Hilversum
lijst 1!

280
miljoen

Uw
stem
doet er
toe!

Ga
stemmen
16 maart!

Onze keuzes voor Hilversum:
sport

veiligheid
> niet meer
wegkomen met
huftergedrag

> meer sport op de
club, in de wijk en
op de hei
duurzaamheid

Beste Hilversummer!
De afgelopen vier jaar heeft de Hilversumse VVD zich keihard ingezet
voor een mooi, levendig Hilversum. En met resultaat! Eindelijk kunnen we beginnen met het nieuwe stationsgebied, is er veel aandacht
voor groen en duurzaamheid met realisme, is doorstroming op de
woningmarkt op de kaart gezet en is sport voortaan een speerpunt in
het jeugdbeleid. Natuurlijk zijn we trots dat de woonlasten in Hilversum
stabiel zijn gebleven. Wij passen op het huishoudboekje.
Maar we zijn er nog lang niet. Hoe mooi Hilversum ook is, onze gemeente staat voor grote uitdagingen. Zo is de vraag naar betaalbare
woningen groot, vragen de files op de ring om echte oplossingen en
blijven ook in Hilversum de zorgkosten stijgen. En ja, ook Hilversum
moet omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Om deze
uitdagingen het hoofd te bieden, maakt de VVD een aantal duidelijke,
liberale keuzes voor Hilversum.
Met een team vol energieke, deskundige liberalen uit bijna alle Hilversumse wijken staan we te trappelen om aan de slag te gaan. Met een
fris, liberaal programma voor een bruisend Hilversum.
Dus stem lokaal. Stem op de Hilversumse VVD!
Hartelijke groeten, Arno Scheepers Lijsttrekker

verkeer & mobiliteit

> we zijn wel groen
maar niet gek
wonen
> bouwen voor
de buurt, met
het DNA van
Dudok

Een fris liberaal programma voor een bruisend Hilversum

> minder files:
fietsen wanneer
het kan, de auto
als je het nodig
vindt
cultuur & evementen

economie
> meer banen,
minder bijstand

> leven in de
brouwerij: meer
evenementen,
concerten en
theater

Kijk voor meer toelichting op onze keuzes voor Hilversum op vvdhilversum.nl

#IKSTEMLOKAAL
#IKSTEMVVDHILVERSUM

GROENLINKS LIJST 4

Duurzaam, eerlijk en
respect voor elkaar
GroenLinks staat voor fatsoenlijke politiek: ook al zijn we het
niet altijd met elkaar eens, we respecteren elkaars mening.
Met uw stem blijft de fractie van GroenLinks zich inzetten
voor Hilversum, waar het voor iedereen fijn wonen, werken en
recreëren is.
In maart stemt u, Hilversummer, op een kandidaat van een partij om namens u de stad te
besturen. Wat kunt u de volgende vier jaren
van GroenLinks verwachten?
Een socialere stad.
De pandemie maakt nog eens extra duidelijk
wat we allemaal al wel wisten; niet iedereen
heeft gelijke kansen, en onderwijs maakt dat
verschil lang niet altijd goed. Alle Hilversummers, jong en oud, die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben moeten daarop
kunnen rekenen.
De gemeente voert de landelijke wetten uit
die bedoeld zijn om inwoners te ondersteunen. Die uitvoering moet optimaal zijn: tijdig,
meedenkend en uitgaand van vertrouwen in
onze burgers.
Een duurzamer stad.
De klimaatverandering vraagt om wereldwijde maatregelen, maar ook in onze eigen

www.hilversum.nl/verkiezingen

omgeving moeten we doen wat we kunnen.
Wij willen dat fietsers en voetgangers meer
voorrang en ruimte krijgen. We verlagen de
snelheid van gemotoriseerd verkeerd in het
centrum tot 30 km per uur. Met kennis en financiële hulp gaan we de burgers helpen om
duurzamer te wonen en te leven. Ook onze
levensstijl verdient aandacht; meer preventie
en informatie zijn nodig om gezonde keuzes
gemakkelijker te maken en ongezonde keuzes te ontmoedigen.
Een groeiende stad.
Er moet flink gebouwd worden voor álle Hilversummers, oud en nieuw: het Stationsgebied, 1221, het Arenapark, het Circusterrein;
bij alle ontwikkelingen zoeken we een balans
tussen wonen & werken, wonen ìn de stad
en werkgelegenheid aan de randen. Hoogbouw mag, maar alleen daar waar dat past,
zoals rond het station. Meer inwoners betekent meer verkeersdruk. Wij kiezen niet voor
meer asfalt, maar meer ruimte voor fiets en

Marleen Remmers, Fractievoorzitter GroenLinks

openbaar vervoer. En wat er ook gebeurt: de
hei blijft de hei.
Herstel.
Corona is voorlopig nog niet weg. Wij zullen
ermee moeten leren leven. Ook met de sociale
gevolgen van corona. Een grote groep mensen
voelt zich niet meer vertegenwoordigd door
“de politiek”. Als fractie van GroenLinks trekken
wij ons dat aan. Wij willen ons steentje bijdragen aan het herstel van het vertrouwen door
te zorgen voor goede dienstverlening. En door
politieke keuzes goed uit te leggen.
In Hilversum heeft geen enkele partij de
meerderheid; we hebben elkaar nodig.
GroenLinks staat voor het nemen van verantwoordelijkheid, voor weloverwogen keuzes.
GroenLinks staat voor het constructief meedenken over oplossingen voor de stad, of we
nu in de coalitie of de oppositie zitten.
GroenLinks staat voor een sociale, duurzame
en groeiende stad. Groen Links Doen!
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Kandidatenlijsten
Lijst 1 Hart voor Hilversum

25

Steensma, E.A.M. (Evelien) (v)

28

Roovers, H.K. (Hein) (m)

26

Alderse Baas, R.J. (Ruben) (m)

29

Warringa, G.M. (Guus) (m)

Nr

Naam

27

Zoontjens, J.D.C.A. (Dion) (m)

30

Jooren-Van der Boor, L.E.C. (Lon) (v)

1

Walters-Vos, K.J. (Karin) (v)

28

van der Veen, M.L. (Mark) (m)

31

Fluitman, A.A.G. (Age) (m)

2

Eerenberg, M.F. (Michiel) (m)

29

van Oosten, M.F. (Mark) (m)

32

Voorink, F.G.J. (Floris) (m)

3

Redmeijer, R.W.C. (Regie) (v)

30

Schuurmans, C.R. (Ron) (m)

33

Verkuijlen, R. (Ruud) (m)

4

Lancé, R.J.G. (Ron) (m)

31

Feenstra, N. (Nienke) (v)

34

van Gilse, J.P.H.M. (Joost) (m)

5

Koç, H. (Hakan) (m)

32

van de Kerke, V.C. (Volker) (m)

6

Jansson, C. (Carolien) (v)

33

Koets, M.H. (Marijke) (v)

7

Groeneveld, C.M. (Chris) (m)

34

Bouma, R. (Robert) (m)

8

Slingerland, J.A.C. (Jan) (m)

35

Kroesen, W.M.A. (Wilbert) (m)

9

Boukhriss, M. (Malika) (v)

36

Klarenbeek, T.F.J. (Theo) (m)

10

van Paridon, R.S. (Rick) (m)

37

van der Wel, M.A. (Marc) (m)

11

Roeters, R.M. (Remco) (m)

38

van der Want, E.G.J. (Eric) (m)

12

Bruintjes, R. (Rob) (m)

39

den Daas, A.A.S. (Annemarie) (v)

13

Walters, J.J.M. (Jacintha) (v)

40

Jaeger, M.W. (Wimar) (m)

14

Metz, E. (Eduard) (m)

15

Schuurman, M.K.A.F. (Max) (m)

16

de Jong-Schrijvers, M.J. (Ria) (v)

Lijst 2 D66

Lijst 3 VVD

Lijst 4 GROENLINKS
Nr

Naam

1

Remmers, M.H.A. (Marleen) (v)

2

Hexspoor, S.J. (Sebastiaan) (m)

3

van Waarden, J.A. (Lex) (m)

4

Verhoef, J. (Jim) (m)

5

de Bruijn, W.I.C. (Willemijn) (v)

6

Lomans, R.G. (Reijer) (m)

7

van Drogen, J. (Jos) (m)

8

al Ibrahim, H. (Haidar) (m)

Nr

Naam

9

Lubbers, L.G. (Laurens) (m)

1

Scheepers, A.R.C. (Arno) (m)

10

Boermann, A.B.R. (Auley) (v)

2

Fennema, H.H. (Hidde) (m)

11

Kerkhoff, P.C. (Patriek) (m)

Nr

Naam

3

van de Linde, H.M.G.J. (Haitske) (v)

12

Siddiqui, M.S. (Sajid) (m)

1

Wolthers, A.J. (Annette) (v)

4

Westerneng, T.R. (Tobias) (m)

13

Spiekerman, S.R. (Sebastiaan) (m)

2

Wesselink, V. (Vivienne) (v)

5

Zeeuw van der Laan, E.M. (Ellis) (v)

14

Postma, M.T. (Machiel) (m)

3

Deen, J.J.A.N. (Jarno) (m)

6

Reijmerink, F.W. (Freek) (m)

15

Steenkamp, S. (Sara) (v)

4

Lindeboom, H.J. (Harmen) (m)

7

Ekelmans, G.J. (Gerard) (m)

16

Kool, F.R. (Frank) (m)

5

van den Brink, P. (Pim) (m)

8

Binsbergen, H. (Hajo) (m)

17

van Eendenburg, M.C.J. (Chiel) (m)

6

Zaabat, A. (Abdellatif) (m)

9

Muskee, T. (Tim) (m)

18

van Mastrigt, H.F.M.F. (Hubert) (m)

7

van Hattum, B. (Bonne) (v)

10

Sarihan, M. (Mehmet) (m)

19

Meijer, M. (Marjolein) (v)

8

van Grieken, R.H. (Roderik) (m)

11

de Haas, M.M. (Max) (m)

20

Heller, B. (Bart) (m)

9

Proos, R.J. (Robbert Jan) (m)

12

Joosten, A.G. (Ita) (v)

10

Jaarsma, H.R. (Hein) (m)

13

Spronk-Van der Plas, J.M. (Jacqueline) (v)

11

van Nistelrooij, J.T.M. (Jos) (m)

14

Vogel, M.F. (Frits) (m)

12

den Boer, M.J. (Michiel) (m)

15

Tulner, S.A.F. (Sven) (m)

13

Zijlstra, G.J.R. (Godert) (m)

16

van Osch, M.M. (Marscha) (v)

14

Coppes, P.P. (Peter Paul) (m)

17

Gianfreda-Warringa, S.S. (Sabrina) (v)

15

Booijink, I. (Ivo) (m)

18

Philipsen, A.J.M. (Arthur) (m)

16

van Hal, W.C.W. (Wendy) (v)

19

Leenheer, E.H. (Edwin) (m)

17

Markus, J.J. (Jesse) (m)

20

Vorstman, N.O.F. (Ocke) (m)

18

Simons-Jongens, P.M. (Pauline) (v)

21

Hiemstra, J.A. (Arjan) (m)

19

Groen, P.P. (Philip) (m)

22

van der Schoot, P. (Peter) (m)

20

Snijders, B.J.B (Berend) (m)

23

Bakker, A.D. (Aarnout) (m)

21

van Vliet, M.I. (Marianne) (v)

24

ten Broek, C.H.J. (Cees) (m)

22

Verfaillie, S.C.J. (Sander) (m)

25

Destrée, H.E.N. (Hans Eric) (m)

23

ter Wee, S.N. (Sharon) (v)

26

van den Broek, C. (René) (m)

24

Groesz, M.D. (Marijke) (v)

27

Bouman-Van de Ruit, T.H. (Tokyta) (v)
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Lijst 5 CDA
Nr

Naam

1

van Voorden, N.G.T. (Gerben) (m)

2

Streutker, D.E.O. (Olaf) (m)

3

van Exel - van Dijk, J.F. (Jacobine) (v)

4

Postma, G.J. (Gertjan) (m)

5

de Jong, T. (Tjalke) (m)

6

Yorulmaz, A. (Ahmet) (m)

7

Brussaard, L.H.A. (Leoni) (v)

8

Tabak, K. (Koen) (m)

9

Streutker, G. (Gül) (v)

10

van Schaick, A.W. (Anton) (m)

11

Kruijswijk Jansen, E.J. (Evert Jan) (m)

12

van Spellen, M.R.A (Maurits) (m)

www.hilversum.

Dubois, G. (Gerard) (m)

5

Lawerman, F.A. (Fabian) (m)

19

Nijenhuis-Voogt, J. (Jacqueline) (v)

14

Eilering, D.W. (Dorien) (v)

6

van der Steen, L.E.H.M. (Laurine) (v)

20

de Wit, J. (Jan) (m)

15

de Haas, A.T.Y. (Nico) (m)

7

Louwen, A.A. (André) (m)

21

Pelsma, T. (Tjerk) (m)

16

Cornielje, J.F.W. (Joost) (m)

8

Kostman, D.P.T. (Diana) (v)

17

van Zaalen, F.D.R. (Daniël) (m)

9

Taibi, N. (Nassreddin) (m)

18

Krijnen, M.K. (Menno) (m)

10

Zielhorst, I.E.J. (Inge) (v)

19

van der Spek, W.A. (Willem) (m)

11

Samwel, F.J.L. (Frank) (m)

20

Vonk, P.C. (Piet) (m)

12

van Dijk, H. (Herman) (m)

21

Hofhuis, F.J.R. (Frans) (m)

13

Veldt, M.G. (Monte) (m)

22

14

van Wilgenburg, F.T. (Frank) (m)

23

van Vroonhoven - Kok,
J.N. (Nicolien) (v)
Kuijper, P. (Piet) (m)

15

Eberhart, E. (Esther) (v)

24

Nauta, A.W. (Andele) (m)

16

Wind, P.N. (Philip) (m)

25

Hillen, J.S.J. (Hans) (m)

17

de Beaufort, R.Z.L. (Roxanne) (v)

Lijst 10 Democraten Hilversum

26

Walch, H.J. (Hajé) (m)

18

Oude Elferink, J.B. (Jos) (m)

Nr

Naam

27

Quist, P.M.H. (Piet) (m)

19

van Stralen, M.C. (Marco) (m)

1

Göbbels, J.E.M.G. (Edwin) (m)

28

Wijnands, A.W.A.M.P. (Anja) (v)

20

Visser, D. (Deodaat) (m)

2

Docter, R.J.H. (Rob) (m)

21

Wulffraat, N.M. (Nico) (m)

3

Degives Mas, D.B. (Diego) (m)

22

Bakker, M.F.J. (Martijn) (m)

4

Braaksma, T. (Jerry) (m)

23

de Beaufort, B.P. (Binnert) (m)

5

van de Beek, A. (Atie) (v)

Lijst 6 SP (Socialistische Partij)

Lijst 9 Leefbaar Hilversum
Nr

Naam

1

Kooloos, M.G. (Mirjam) (v)

2

van Oostveen, J.W.D. (Jacqueline) (v)

3

Janmaat, J.M. (Jasper) (m)

4

van Kampen, B. G. (Bernard) (m)

Nr

Naam

24

Coenen, J.J.M. (Sjef) (m)

6

Barnstijn, S.F.T. (Sascha) (v)

1

Vonk, P.C.M. (Paul) (m)

25

Goedhart, E.E. (Elisabeth) (v)

7

Sluitman, J. (Jochum) (m)

2

van Rooden, P.H.J.R. (Pierre) (m)

26

Kerkhoven, P. (Puck) (v)

8

Kliphuis, T.D. (Tim) (m)

3

Verweij, B. (Bianca) (v)

27

Lubbers, W.J. (Wiebe Jan) (m)

9

van IJken, H.P. (Henri) (m)

4

Meddens, J.W.A. (Joep) (m)

28

Calis, C.A. (Cor) (m)

10

Heijnen, M.G. (Marjon) (v)

5

Bedeker, B. (Ben) (m)

29

van Hessen, P.A.W. (Paulien) (v)

6

Otto, J.P.A. (Jan Peter) (m)

7

Muller, N.C. (Nienke) (v)

8

Bouma, L. (Livia) (v)

9

Buwalda, J.M. (Jochem) (m)

10

Dunker, G.C. (Gregory) (m)

11

van Dijk, Y.M. (Ysbrand) (m)

12

Klamer, A. (Arjo) (m)

13

Raes, A.W. (Wolter) (m)

14

Schmidt, K.A. (Karin) (v)

15

Vlug, A.W. (Wil) (v)

16

Schraagen, M.C. (Rien) (m)

17

Weller, R.D.A. (Rein) (m)

18

de Braber, E. (Edwin) (m)

19

Hovius, M. (Rob) (m)

Lijst 7 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lijst 11 Belang van Nederland (BVNL)
Lijst 8 ChristenUnie

Naam

Nr

Naam

1

Durlacher, F (Frederique) (v)

1

Nanninga, B. (Bas) (m)

2

Roelofs, J.B.M. (Joey) (m)

2

Vreugdenhil-de Blecourt, A.F. (Aafke) (v)

3

Verwer, N (Nino) (m)

3

Plaggenmarsch, G.J. (Gerard) (m)

4

Graafsma, R.A.J. (René) (m)

4

Potters-Blijdorp, G.H.W. (Gerdien) (v)

5

Schuurman-Voorma, A.M. (Michelle) (v)

6

Heek, J. (Jonathan) (m)

7

Hildering-Spoelstra, M.C. (Marijke) (v)

8

Goedhart, D. (Dick) (m)

9

Heek, G.A. (Gerjanne) (v)

10

Posthumus, P.J. (Philip) (m)

11

Goedhart, R.M. (Reinier) (m)

12

Burema, Z.H. (Bert) (m)

13

Volkerink, T. (Tjitske) (v)

Nr

Naam

14

IJmker, E.L. (Egbert) (m)

1

van Drooge, F.F. (Femke) (v)

15

Schol, A.J.W. (Albert-Jan) (m)

2

Kalk, J. (Jacqueline) (v)

16

Oosterhuis-van Dijk, A.J. (Astrid) (v)

3

Lahaise, J.P. (Joop) (m)

17

Duitman, J. (Jan) (m)

4

Bakker, C. (Kees) (m)

18

Span, L.J.M. (Luc) (m)

.nl/verkiezingen

Nr

Lijst 12 Hilversums Lokaal Belang
Nr

Naam

1

Blok, H.P. (Henk) (m)

2

Bijl, H. (Henriette) (v)

3

Falan, E. (Emil) (m)

4

Postuma, W. (Wopke) (m)

5

te Duits, A.G. (Arno) (m)

6

Akrouh, S. (Saami) (m)

11

Gemeenteraadsverkiezingen Hilversum 2022

13

Goed voor Hilversum
Besturen met hoofd en hart
Hilversum is een stad met vele gezichten. Wij zijn het snelle,
creatieve mediahart van het land maar ook een unieke groene
tuinstad, omsloten door bos en hei. Een brede middengroep die
de ruggengraat van onze samenleving vormt, deelt Hilversum
met vermogenden en kapitaalkrachtige expats en 3.500 gezinnen
die onder de armoedegrens leven. Een stad van sterke sociale
verbanden, waar ook één op de negen mensen in eenzaamheid
leeft. In tijden van crisis en polarisatie zetten wij ons met hoop en
vertrouwen in om deze verschillen te overbruggen.

H

et CDA Hilversum maakt zich sterk voor een
gemeente waarbij het ‘wij’ belangrijker is
dan het ‘ik’. Sterke verbanden van betrokken
burgers vormen de basis.

Dienstbare overheid

De overheid is er voor de burgers en niet
andersom. Het CDA Hilversum zet in op een
gemeentebestuur dat benaderbaar, behulpzaam en betrouwbaar is. Nog te vaak wint de
bestuurlijke logica en de spreadsheetplanning
het van de praktische noden en wensen van de
inwoners. We nodigen alle Hilversummers uit
om mee te denken over hun buurt.

Bouwen met beleid

Voor een groeiend deel van onze samenleving
wordt het steeds lastiger om een betaalbare
woning te vinden. Wij willen vooral bouwen

voor Hilversummers en voor cruciale beroepen,
want dorpsgenoten, hulpverleners, docenten
en zorgpersoneel moeten in Hilversum kunnen
blijven wonen. We bouwen met gevoel voor de
unieke waarden van onze tuinstad. We ontzien
en cultiveren daarbij het groen, we ruilen geen
bos en hei in voor beton en stenen. We houden
onze kostbare zichtlijnen en gaan niet de hoogte in ten koste van de leefbaarheid.

Midden in het groen

Duurzaamheidsbeleid is ook voor de toekomst van Hilversum essentieel. De gemeente
ondersteunt hierbij burgers in het maken van
groenere keuzes. We zetten onder andere in op
het isoleren van alle woningen en we schakelen
als gemeente over op het gebruik van zoveel
mogelijk duurzame en circulaire materialen. We
verbeteren het netwerk van wandel- en fietspa-

den. We zorgen ook voor het behoud van onze
natuur. Want het behouden en bewaren van
onze kostbare hei en bossen en het vergroenen
van onze wijken en buurten is ook een duurzame keuze.

Zorg voor elkaar

We willen van Hilversum de gezondste stad
van Nederland maken, op alle gebieden, van
zorg tot economie tot cultuur. Een gezonde
stad biedt een omgeving om prettig, gezond
en veilig te wonen en te werken en nodigt uit
tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. In
een gezonde stad is er minder eenzaamheid
en meer gemeenschapszin. We bieden ruimte
aan lokaal ondernemerschap en zorgen voor
optimale bereikbaarheid van onze kernen. We
stimuleren een gezond kunst- en cultuurklimaat.

STANDPUNTEN

 Een betrouwbaar Hilversum - we vormen een gemeenschap van betrokken burgers en een betrouwbare overheid
 Een uniek Hilversum - We gaan bouwen, maar wel met beleid en behoud van het unieke karakter van Hilversum
 Een gezond Hilversum - We maken Hilversum de gezondste stad van Nederland, van economie, tot samenleving, tot cultuur

PARTIJ LIJST 6

met een sterke SP
kan het anders
De SP in Hilversum wil Hilversum laten groeien. Maar groei
betekent voor de SP niet vanzelfsprekend meer stenen,
meer hoogbouw, meer asfalt. Wij koesteren Hilversum als
tuinstad, dus wij willen niet meer dan 100.000 inwoners als we
daarvoor in onze natuur moeten bouwen. Groei betekent ook
buurtontmoetingsplekken voor jong en oud, genoeg huisartsen,
tandartsen en fysiotherapeuten, meer voorzieningen in de wijken.
Groei betekent voor de SP brede welvaart voor iedereen en niet
voor enkelen. Wij als SP gaan meer dan wie ook in gesprek met
mensen, en staan altijd aan de zijde van degenen die ergens
tegenaan lopen, in de knel zitten, of het gewoon moeilijk hebben.

Meer sociale huurwoningen

De SP pleit voor 40% sociale huurwoningen, zodat ook de student, de pas afgestudeerde en de starter een thuis kan krijgen.
We stoppen de verkoop van sociale huurwoningen, hergebruiken leegstaande panden en trekken geld uit voor beschermde
woonplekken.

Groene Groei

De SP pleit voor meer groen in grijze wijken. Natuur moet blijven. Er rijden meer
bussen en er komen meer bushaltes. Je
huis isoleren is kostbaar, daarom wil de
SP boven op de subsidies die er al zijn,
een extra subsidie voor mensen met een
krappe beurs.

www.hilversum.nl/verkiezingen

Steun voor wie dat nodig heeft

De zwakke schouders krijgen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van de
ziektekostenverzekering en de aanvullende verzekering. De regelingen voor de
minima worden ruimer. De SP is tegen de
eigen bijdrage voor jeugdzorg. Hilversummers die door de coronacrisis getroffen
zijn, kunnen op onze steun rekenen.

Verbeteren dienstverlening,
betrouwbare overheid

Waarom verloren clubs en verenigingen
hun inkomsten uit oud papier? Omdat
regionale clubs zoals de Regio Gooi en
Vechtstreek of de Metropoolregio Amsterdam dat hebben besloten. De ge-

Paul Vonk, Lijsttrekker SP

meenteraad heeft het recht om daarover
te beslissen, weggegeven aan dit soort
samenwerkingsverbanden. Dat kan niet de
bedoeling zijn, de SP wil baas in eigen huis
zijn. Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen op onze steun
rekenen. De regels van de gemeente moeten eenvoudiger en de dienstverlening
moet beter. De gemeentelijke website kan
eenvoudiger.
De komende verkiezingen staan voor ons
voor kiezen tussen grootstedelijk dicht
slippend Hilversum en een groen, sociaal
en dorps Hilversum. Steun ons, Strijd met
ons mee, stem SP!
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LIJST 8

Geloof in de samenleving!
Juist nu, in onzekere tijden, is het belangrijk om
te geloven in onze samenleving. Verbinding zoeken
en samenwerken aan een mooie toekomst voor
Hilversum. Hier geloven wij in:

123

Betrouwbaar zijn

Voor elkaar zorgen

Voor de toekomst zorgen

De gemeente moet betrouwbaar
en dienstbaar zijn en goed samenwerken:

De gemeente staat naast haar
inwoners en helpt ze bij het realiseren van voldoende zorg en steun:

De gemeente moet zorgvuldig
omgaan met onze aarde, geld en
middelen:

• Zorgen voor goede bereikbaarheid en wachtlijsten voorkomen.
• Actief samenwerken met
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties op basis
van duidelijke afspraken en
respect voor elkaar.
• JJongeren
ongeren betrekken bij belangrijke besluiten voor de toekomst.
•V
Veilige
eilige buurten en straten door
goede samenwerking en voldoende
handhaving.

• Meer betaalbare woningen en
invoering van de zelfbewoningsplicht.
• Ontmoetingsplekken voor
ouderen én jongeren in elke wijk.
• Eenvoudige en duidelijke regels
voor bijstand, afgestemd op de
persoonlijke situatie.
•U
Uitstapprogramma
itstapprogramma voor prostituees en veilige opvang van slachtoffers van loverboys, pooiers en
mensenhandelaars.

• Schoon en veilig verkeer: Hilversum
moet in 2030 dé Fietsstad van Nederland zijn.
• Haalbare en betaalbare energietransitie: prioriteit bij isolatie en zonnepanelen.
Voorkomen van energie-armoede.
•G
Goede
oede zorg voor onze natuur en
groen: minder verharding, meer groen
en opvang van regenwater.
•S
Stimuleren
timuleren van duurzame en
maatschappelijke ondernemingen met
praktische, creatieve banen.

Met vertrouwen gaan we de komende jaren met deze speerpunten
aan de slag. Want wij geloven in de samenleving. U ook?
Stem dan ChristenUnie, want we hebben elke stem hard nodig!

www.hilversum.nl/verkiezingen
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SAMEN MAKEN WE HILVERSUM
LEEFBAAR EN GROEN
Leefbaar Hilversum (LH) zorgde bijna 30 jaar geleden voor een nieuw politiek bewustzijn
als een van de eerste lokale partijen. LH is een no-nonsense partij met een brede lokale
maatschappelijke betrokkenheid. Wij geloven in de kracht en expertise van burgers. In een
Hilversum waar bewoners, gebruikers en natuur centraal staan. Waar we samen de toekomst
bepalen. In een gemeente die dit ondersteunt, respecteert en koestert. In een Tuinstad 2.0
met plek voor iedereen. Toekomstige keuzes en ontwikkelingen volgen deze tuinstadvisie.
De 10 speerpunten van Leefbaar Hilversum

Leefbare woonomgeving

Een gezonde en veilige woonplek in een groene
leefomgeving. LH zet in op beleidswijzigingen,
doorstroom, transformatie en vernieuwende
wooninitiatieven. Bouwen zoveel mogelijk
binnen bestaande stenen, bouwcontouren en
beschikbare grond. Natuurinclusief. Circulair
(ver)bouwen is essentieel.

Gescheiden en groene verkeersstromen
Leefbaarheid vóór verkeer. Veiligheid, geluid
en gezonde lucht spelen een essentiële rol. De
parkeernorm mag niet ten koste gaan van de
groen-norm. Hilversum blijft bereikbaar, met
uitbreiding van 30 KM zones. Verkeersproblemen oplossen en niet verplaatsen.

Groen leven

Een groene leefomgeving vol biodiversiteit,
natuurbeleving en groen behoud. Verbinding
tussen bewoners, dieren en natuur. Meer
openbaar groen en ondersteuning van groene
initiatieven. Grote klimaatoplossingen klein en
behapbaar maken.

Betrokken bestuur

We zijn voor bottom-up politiek, eerlijk, transparant en openbaar bestuur. Beleidsplannen als
eerlijke en realistische weergave van de inbreng
van alle partijen. Samen met bewoners als
vertrekpunt. Samenwerken vanuit eigen visie
met andere partijen maar lokaal beleid op maat
gemaakt door Hilversum.

Gezond meedoen

Een gezonde en veilige leefomgeving voor alle
Hilversummers. Activiteiten die een positieve
invloed hebben op lichaam, geest en ziel moeten gestimuleerd. Toegang tot de maatschappij
voor ieder, zonder uitsluiting op welk vlak dan
ook.

Cultureel erfgoed

Erfgoed, kunst, cultuur en traditie zijn essentieel voor het voortbestaan van Hilversum. LH
wil deze verhalen en creaties voor iedereen
bereikbaar, zichtbaar en beschikbaar.

Actief lokaal ondernemerschap

Initiatieven uit de samenleving koesteren, stimuleren en zoveel mogelijk ondersteunen. De

Mirjam Kooloos en Jacqueline van Oostveen

lokale circulaire economie stimuleren, net als
economische, maatschappelijke, culturele en
duurzame initiatieven.

De jeugd heeft de toekomst

Jongeren letterlijk en figuurlijk een plek geven
in Hilversum. Jongeren betrekken bij het maken
van beleid en ze een prominente toekomstrol
geven. Jongeren verdienen een prettig leefklimaat in Hilversum.

Nieuwe buurt boeren

Onze landbouw verdient een prominente rol.
Buurt Boeren kan overal in Hilversum. Buurt
Boeren spelen een belangrijk rol in de lokale
productie van goederen, versterken van de
biodiversiteit, gezonde groene omgeving en
cohesie tussen mens, dier en natuur.

Financieel gezond huishoudboekje

Financiën inzetten waar het echt nodig is.
Financieel gezond gaat naast geld ook over ons
bruto lokaal geluk. Onze prachtige tuinstad
draagt hier aan bij, net als alle vrijwilligers die
het cement van de samenleving zijn.
https://leefbaarhilversum.nl/

Lijst 10
www.hilversum.nl/verkiezingen

17

Gemeenteraadsverkiezingen Hilversum 2022

LEEFBAAR HILVERSUM LIJST 9

Gemeenteraadsverkiezingen Hilversum 2022

BELANG VAN NEDERLAND LIJST 11

Belang van Nederland
(BVNL) voor verandering
Hoe? Realistisch.
Hilversum moet een aantrekkelijke én veilige gemeente worden
om in te wonen, werken en te recreëren. BVNL wil daarbij
meer inspraak van eigen inwoners en ondernemers, maar ook
uit die van direct aangrenzende gemeenten. Betrokkenheid
en samenwerking, we zijn immers onomstotelijk met elkaar
verbonden. Met hoofd, hart en ziel.

Wstip op 1 om te herstructureren.

onen staat dan ook voor BVNL met

Hilversum heeft een tekort aan woningen
en dus is het van belang dat er meer mogelijkheden komen voor starters, maar ook
voor hen die in woningnood verkeren. Door
nu enkel blind te staren op nieuwbouwprojecten, zoals de bouwplannen rondom het
vliegveld, is de wooncrisis niet binnen tien
jaar opgelost en worden jongeren gedwongen om thuis te blijven wonen of Hilversum
te moeten verlaten. Andere partijen die
de bouwplannen rondom het vliegveld
verkopen als oplossing voor de wooncrisis
van nu doen aan symboolpolitiek. Ook voor
doorstromers moet het aantrekkelijk blijven
om te verhuizen binnen de eigen gemeente.
BVNL pleit daarbij voor meer renovatie dan
enkel dure nieuwbouw. Wij willen de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen
door een bouwnorm bij nieuwe woningen

Joey Roelofs (kandidaat 2), Frederique Durlacher
(lijsttrekker), René Graafsma (kandidaat 3), samen met
Tweede Kamerleden Wybren van Haga en Olaf Ephraim.
Niet op de foto: Nino Verwer (kandidaat 3).

van ten minste 1/3 aan sociale huurwoningen én daarnaast betaalbare vrijesectorwoningen, waardoor een evenwichtige
woonwijk ontstaat. Hoe? Realistisch. We
verkorten de doorlooptijd van woningbouwprojecten, onder andere door het ambtenarenapparaat zo in te richten dat vergunningsaanvragen voor bouwprojecten niet
blijven liggen. Grote leegstaande panden in
Hilversum bouwen we om naar (tijdelijke)
woonruimte.
BVNL zet in op een veilig Hilversum. We pleiten voor meer blauw op straat. Terug dus
met die wijkagent en naar de tijd dat ‘oom
agent’ een fijn aanspreekpunt was voor de
buurt. Strenge handhaving op illegale drugs,
wapenbezit en vandalisme om mede de
criminaliteit onder de jongeren terug te dringen. Het is realistisch om te stellen dat de
jongeren niet het probleem zijn, maar zij

problemen hebben. We richten daarom
meer groene en vooral aantrekkelijke gebieden in om hangjeugd in het centrum en in de
wijken te voorkomen. Met buurtinitiatieven
zullen we de jongeren eigen verantwoordelijkheid geven. Geef ze wat te doen.
Hilversum is een gemeente waarin gewoond
wordt, maar ook gewerkt. Ondernemers
zorgen voor de verbinding in Hilversum, voor
banen en ze betalen belasting. De gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer
ruimte geven, ze minder betuttelen en minder lastig vallen; geef de ondernemers het
vertrouwen dat zij verdienen. Meer werkgelegenheid betekent minder uitkeringen,
maar ook een betere sociale samenleving en
mogelijkheden voor praktisch gerichte opleidingen. Daarom denkt BVNL realistisch en
pleit voor lagere gemeentelijke belastingen
en minder bureaucratie.

HILVERSUMS LOKAAL BELANG LIJST 12

Hilversums Lokaal Belang:
Lokaal, Sociaal en Solide
Hilversums Lokaal Belang zet in op een goed, gezond en veilig leef-, woon- en politiekklimaat voor
alle Hilversummers. Lokaal, sociaal en solide.
Henk Blok
Voorvechter van integer
bestuur en solide
financiën. Vrijzinnig en
democratisch. Doorgewinterd lokaal bestuurder.
Natuurliefhebber.

Hilversums Lokaal Belang is een lokale partij die zich uitsluitend inzet voor de belangen van alle
Hilversumse mensen. Wij zijn onafhankelijk en maken geen onderdeel uit van een nationale
partij. Hilversums Lokaal Belang maakt zich hard voor Hilversum en Hilversummers. De Haagse
ontwikkelingen mogen geen blijvend negatief effect hebben op de Hilversummers.

LOKAAL

Duurzaam en gasloos wonen verder stimuleren. Behoud van het bestaande groen,
vergroening van pleinen en meer groen bij
ver- en nieuwbouw. Geen grootstedelijke
bouwprojecten. Tenminste 50% sociale
huurwoningen tot de woningnood voorbij is.
Hilversummers, statushouders en mensen uit
de Regio krijgen voorrang bij nieuwbouwwoningen. Tijdelijke sociale huurwoningbouw
voor starters en senioren op het Circusterrein. Voor de Vliegveldlocatie eerst beoordelen of woningbouw realistisch haalbaar
is. Geen fusie met Wijdemeren en geen
Gooistad.

STANDPUNTEN
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SOCIAAL

Bestrijden van zichtbare en onzichtbare armoede. Geen bezuinigingen op de zorg.
Extra geld naar het oplossen van taalachterstanden en laaggeletterdheid. De inkomensgrens voor minima-voorzieningen op 130%
van het wettelijk minimum. Geen sollicitatieplicht voor langdurig werklozen boven de 55
jaar. Behoud van een deel van het inkomen
bij werken naast de bijstand. Gelijke behandeling en gelijke kansen voor alle Hilversummers.

SOLIDE

Het voeren van een solide financieel beleid
dat Hilversum in de positieve resultaten en

Nieuwbouw 50% sociale huurwoningen tot de woningnood onder controle is
Geen fusie met Wijdemeren en zeker geen Gooistad
Geen bezuiniging op de zorg en op het sociaal domein
Geen indexering van de OZB bij overspannen woningmarkt met hoge inflatiecorrectie

Henriëtte Bijl
Verbinder met passie
voor mensen en culturen.
Sociaal, ervaren
raadslid en politiek bestuurder. Maatschappelijk
betrokken.

uit de dreigende schulden houdt. Kritisch
over de noodzaak voor dure grote projecten.
Extern onderzoek naar effectiviteit en kosten
van de gemeentelijke organisatie. Geen indexering van de OZB zolang de woningmarkt
zo overspannen is en de inflatiecorrectie zo
hoog blijft. Betrouwbaar en integer bestuur
dat de Hilversummers actief bij haar plannen
betrekt en de gemaakte afspraken nakomt.
De Hilversumse gemeenteraad moet meer
invloed krijgen op plannen van de Regio
om het belang van de Hilversummers te
garanderen. Extra BOAs voor handhaving op
huiselijk geweld, drugscriminaliteit, ondermijning, illegale woningsplitsing, en branden verkeersveiligheid.

KIES VOOR HILVERSUM.
KIES LOKAAL.
KIES HILVERSUMS LOKAAL BELANG
LIJST 12
www.hilversumslokaalbelang.nl

www.hilversum.nl/verkiezingen

Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen

16 maart 2022
14 - 15 maart beperkt aantal stembureaus

hilversum.nl/verkiezingen
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