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Hilversum werkt!
Hilversum	is	prachtig.	Want	niet	alleen	de	groene	wijken,	mooie	huizen	en	uitstekende		

scholen	maken	de	Mediastad	van	Nederland	uniek.	Ook	de	ligging	tussen	water,	bos	en		

heide,	en	toch	midden	in	de	Randstad	maken	Hilversum	tot	een	enorm	aantrekkelijke	plek	

om	te	wonen.	Als	hart	van	het	Gooi	lukt	het	Hilversum	nog	steeds	om	stadse	voorzieningen	

te	combineren	met	een	dorps	gevoel.	

Werk in uitvoering
We	hebben	afgelopen	jaren	veel	nieuwe	inwoners	in	Hilversum	mogen	verwelkomen,		

die	blij	zijn	met	de	woningen,	scholen,	natuur	en	de	uitstekende	voorzieningen.	Maar	ook	wie	

hier	langer	woont,	merkt	dat	er	de	afgelopen	jaren	veel	is	veranderd.	Hilversum	is	mooier	

geworden.	Gezelliger.	Levendiger.	Er	zijn	steeds	meer	aansprekende	evenementen	en	we	

weten	eindelijk	de	weg	naar	het	centrum	weer	te	vinden.	De	leegstand	is	afgenomen.	Er	zijn	

leuke,	nieuwe	winkels	en	restaurants.	Het	marktplein	is	echt	prachtig	geworden,	net	als	de	

Hilvertshof,	Mout,	Gooiland,	Vida	en	vele	andere	voorbeelden.	We	hebben	ook	geïnvesteerd		

in	kwaliteit	van	wonen.	Anna’s	Hoeve	is	een	prachtige	wijk	aan	het	worden.	Villa	Industria	

is	dat	al.	Het	oude	Lucent	terrein	wordt	van	rotte	kies,	tot	fijne	plek	om	te	wonen.	En	de	

komende	jaren	zal	ook	het	Philipsterrein	een	mooie	woonbuurt	worden.	Er	is	hard	gewerkt		

en	de	resultaten	zijn	zichtbaar.	Daarnaast	zit	er	nog	veel	in	het	vat.	Want	we	hebben	ook	

geïnvesteerd	in	buurten,	sport,	bijzondere	evenementen,	bereikbaarheid.	Die	investeringen	

gaan	de	komende	jaren	hun	rendement	opleveren.	Want	ergens	aan	werken	loont!

Werk aan de winkel
Natuurlijk	blijven	er	genoeg	doelen	over.	De	VVD	wil	werken	aan	een	bereikbaar	Hilversum,	

een	Hilversum	waarbij	veiligheid	topprioriteit	heeft	en	een	Hilversum	waar	het	voor	mensen	

mogelijk	is	om	zich	te	ontplooien	en	kansen	te	grijpen.	Een	Hilversum	waarin	we	ook		

zorgzaam	zijn	voor	hen	die	dat	echt	nodig	hebben.	We	maken	werk	van	werkgelegenheid	

door	het	bedrijfsleven	optimaal	de	ruimte	te	geven.	We	maken	ons	sterk	voor	financieel	

degelijk	beleid,	een	zo	klein	en	efficiënt	mogelijke	overheid	en	dus	lage	belastingen.	En	we	

werken	aan	een	mooi,	groen	en	duurzaam	Hilversum,	met	natuur	om	nu	in	te	leven	én	met	

het	oog	op	de	toekomst	van	onze	kinderen	en	kleinkinderen.

Mensenwerk
Als	Hilversumse	VVD	kijken	we	niet	naar	overtuigingen,	maar	naar	gedrag;	niet	naar		

afkomst,	maar	naar	toekomst;	niet	naar	de	groep,	maar	naar	het	individu.	Alle		

Hilversummers	moeten	de	kans	krijgen	het	maximale	uit	hun	leven	te	halen.	Voor		

jongeren	betekent	dit	bijvoorbeeld	goede	onderwijshuisvesting,	maar	ook	degelijke		

sportvoorzieningen	en	een	aantrekkelijk	en	veilig	uitgaansgebied.	Voor	werkende		

Hilversummers	streven	we	naar	goede	bereikbaarheid,	fijne	buurten	en	kwalitatief		

hoogstaande	woningen.	Wie	dat	wil	moet	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen,	

je	moet	kunnen	genieten	van	de	natuur,	fijn	kunnen	winkelen,	op	je	eigen	niveau	kunnen	

sporten	en	vrijwilligerswerk	kunnen	doen.	Ongeacht	je	leeftijd.

Voor	ondernemers	zijn	wij	een	gemeente	die	zich	vooral		

dienstverlenend	opstelt	en	onnodige	regels	terugdringt.

Kortom,	de	Hilversumse	VVD	is	en	blijft	de	partij	voor		

mensen	die	van	Hilversum	houden	en	mee	willen	werken		

om	onze	prachtige	gemeente	nog	mooier	te	maken!	

Stem 21 maart VVD, dat wérkt!

#TEAMFLORIS 
#TEAMFLORIS 

 
 
 
 

Stem VVD 
Dat werkt!  
Stem VVD 
Dat werkt!  



6Verkiezingsprogramma VVD Hilversum - GR2018

Inhoudsopgave
Doorrijden in Hilversum 7

Een levendige stad 9

Een veilig Hilversum.  
Vanzelfsprekend. 12

Werken aan een sterke economie 14

Werken moet lonen 17

Zorg die werkt 19

Onderwijs van de bovenste plank 22

Leef. Geniet. Sport! 25

Werken aan een mooi  
en groen Hilversum 28

Een duurzaam Hilversum.  
Natuurlijk. 31

Een gezond huishoudboekje 33

Werken aan goed  
betrouwbaar bestuur 35

5



21 maart - lijst 3 - Stem VVD, dat wérkt! 87 Verkiezingsprogramma VVD Hilversum - GR2018

Doorrijden  
in Hilversum

Een	mooie	erkenning	voor	centrumwethouder	Floris	Voorink	was	het	halen	van	de	top	10		

in	de	categorie	‘grote	steden’	tijdens	de	verkiezing	van	de	beste	binnenstad	van	Nederland.	

Helaas	was	een	onvoldoende	voor	de	bereikbaarheid	van	ons	centrum	een	van	de	redenen	

waardoor	we	de	top	5	niet	haalden.	De	VVD	zet	zich	dan	ook	in	voor	een	grondige	metamorfose		

van	het	stationsgebied	als	belangrijke	entree	van	het	centrum.	Daarnaast	willen	we	door-

stroming	van	het	verkeer	in	en	rond	het	centrum	structureel	verbeteren,	onder	meer	door		

de	Emmastraat	en	de	Schapenkamp	weer	tweerichtingsverkeer	te	maken	en	de	centrumring	

om	de	markt	heen	te	leggen.	Wij	zullen	blijven	zoeken	naar	ruimte	om	de	parkeertarieven		

te	verlagen.	De	automobilist	mag	niet	de	melkkoe	zijn	van	de	gemeente	Hilversum.

Toch	is	de	laatste	jaren	ook	veel	verbeterd	op	in	het	verkeer.	Het	imago	dat	Hilversum	

landelijk	heeft	op	het	gebied	is	dan	ook	niet	helemaal	terecht.	Hier	moeten	we,	naast	het	

verbeteren	van	de	problemen	die	er	nog	zijn,	ook	aandacht	voor	hebben.	Er	is	helaas	maar	

weinig	ruimte	voor	nieuwe	infrastructuur	in	Hilversum.	De	VVD	zal	daarom	moeilijke	keuzes	

niet	uit	de	weg	gaan	om	Hilversum	ook	voor	de	toekomst	bereikbaar	te	houden.	Uiteraard		

wil	de	VVD	de	regio	nauw	betrekken	bij	de	plannen	voor	het	Hilversumse	verkeer.	

Om ook in de toekomst te  
kunnen blijven doorrijden in  

Hilversum, is de VVD van plan:
•			Het	stationsgebied	opnieuw	in	te	richten,	de	centrumring	om	het	Marktplein		

heen	te	leggen	en	de	Schapenkamp	tweerichtingsverkeer	te	maken.	

•			De	Emmastraat	alsnog	tweerichtingsverkeer	te	maken.

•			De	bewegwijzering	naar	en	informatie	over	de	parkeren		

in	en	om	het	centrum	te	verbeteren.

•			Meer	en	beter	fiets-parkeren	in	het	centrum	prioriteit	te	geven.

•			De	parkeertarieven	niet	te	verhogen	en	waar	mogelijk	te	verlagen.	

•			Laden	en	lossen,	en	vuilnisophalen	op	ontsluittingswegen	in	de	spits	niet	langer	toe	te	staan.

•			Samen	te	werken	met	bewoners	en	buurtverenigingen	om	verkeersknelpunten		

en	onveilige	situaties	in	beeld	te	brengen	en	waar	nodig	aan	te	pakken.	

•			Op	te	treden	tegen	problematisch	parkeergedrag	in	wijken	waar	geen	betaald	parkeren	is.

•			Door	te	gaan	met	het	één	voor	één	aanpakken	van	onveilige	situaties	en		

knelpunten,	te	beginnen	bij	de	rotonde	Diependaalselaan	-	Utrechtseweg.	

•			Bij	de	inrichting	van	wegen	altijd	rekening	te	houden	met	de	belangen		

van	ouderen,	minder	validen	en	scholieren.

•			De	HOV-busbaan	breder	in	te	zetten,	door	bijvoorbeeld	andere	buslijnen		

hier	ook	overheen	te	leiden.

•			Werk	te	maken	van	betere	OV-voorzieningen	‘s	nachts.	Bijvoorbeeld	door		

een	actieve	lobby	te	beginnen	Hilversum	aan	te	sluiten	op	het	nachtnet		

van	de	NS	of	een	nachtbus	in	te	zetten.

•			Een	P+R	voorziening	bij	station	Sportpark	te	realiseren.

•			Bij	het	aanbesteden	van	de	nieuwe	OV-(bus)concessie	in	te	zetten	op	verduurzaming		

(elektrische	bussen),	het	terugdringen	van	het	aantal	lege	bussen	en	meer	

maatwerk.	Hilversum	wordt	koploper	op	het	gebied	van	innovatieve	OV-concepten.

•			Elektrische	voertuigen	zo	veel	mogelijk	te	ondersteunen.

•			Investeren	in	regionale	snelfietsroutes.
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Een levendige stad

De	VVD	heeft	de	afgelopen	periode	met	een	eigen	centrumplan	en	met	haar	centrum-

wethouder	Floris	Voorink	een	enorme	impuls	gegeven	aan	het	centrum.	En	met	resultaat!	

Nooit	eerder	is	in	één	collegeperiode	zo	veel	bereikt.	Er	kwam	een	centrummanager.	Een	

stadsfonds	(om	goede	ideeën	van	ondernemers	ook	van	financiële	armslag	te	voorzien).		

Het	marktplein	kreeg	een	enorme	facelift,	met	behoud	van	de	oude	Eurobioscoop	als	foodhall	

MOUT	en	een	prachtige	bioscoop	aan	de	andere	kant.	Het	Gooilandplein	en	de	Groest		

als	toegang	tot	het	centrum	zijn	vernieuwd.	En	tot	slot	is	het	door	de	VVD	bepleitte		

gevelherstelfonds	een	succes,	waardoor	meerdere	gevels	in	hun	oude	luister	zijn	hersteld.		

Ondanks	deze	enorme	verbeteringen,	die	overigens	hard	nodig	waren,	zijn	we	nog	niet	klaar.	

De	komende	periode	gaan	we	actief	werk	maken	van	het	verder	verlevendigen	van	de		

Kerkbrink	en	winkelpromenade	de	Gooische	Brink.	De	VVD	denkt	daarbij	aan	het	verbeteren	

van	de	doorgang	bij	Bakker	Bart	en	het	ontwikkelen	van	het	daarachter	gelegen		

KPN-gebouw.	Daarnaast	moet	er	meer	gebeuren	op	de	Kerkbrink.	Het	verplaatsen		

van	de	bibliotheek	daar	naartoe,	zou	in	de	ogen	van	de	VVD	een	prima	zet	zijn.	

Om	de	economische	mogelijkheden	van	het	centrum	optimaal	te	benutten,	wil	de	VVD	het	

mogelijk	maken	dat	de	winkels	elke	zondag	open	zijn.	Daarnaast	vinden	we	ook	heel		

principieel	dat	de	keuze	om	te	gaan	winkelen	en	om	open	te	zijn	op	zondag	aan	de		

Hilversummers	en	de	winkelier	is,	en	niet	aan	de	gemeente!	Wij	gaan	er	hard	aan	werken		

om	op	21	maart	een	raadsmeerderheid	voor	dit	voornemen	te	krijgen.

Bij	een	levendige	stad	hoort	een	breed	cultureel	aanbod.	En	Hilversum	heeft	veel	te	bieden	

op	cultureel	gebied.	Beeld	en	Geluid	is	één	van	Nederlands	meest	populaire	musea,	het	

Muziekcentrum	van	de	Omroep	heeft	zichzelf	opnieuw	uitgevonden,	Vue	is	een	van	de	meest	

moderne	bioscopen	van	ons	land	en	ook	het	fraaie	Filmtheater	is	een	groot	succes.	Daar-

naast	is	Theater	&	Hotel	Gooiland,	een	Hilversums	icoon,	prachtig	opgeknapt.	Voor	de	VVD	

is	ondernemerschap	in	de	cultuursector	een	vanzelfsprekendheid.	Wij	willen	niet	structureel	

gezelschappen	of	instellingen	subsidiëren,	maar	investeren	in	programma’s	of	projecten	

die	een	meerwaarde	bieden	voor	de	Hilversumse	samenleving.	Het	uitgangspunt	is	hierbij	

altijd	dat	een	instelling	of	activiteit	op	eigen	benen	moet	staan	en	dat	de	gemeente	alleen	
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‘bijspringt’	als	er	een	duidelijke	(maatschappelijke)	business-case	is	voor	Hilversum		

en	haar	inwoners.	Beeld-	(en	begrotings-)	bepalende	instellingen	als	Museum	Hilversum		

en	de	Vorstin	moeten	hun	bedrijfsvoering	aan	deze	gedachtelijn	aanpassen	en	de	VVD	volgt	

met	een	gezond	kritische	blik	hoe	zij	dit	invullen.	Als	dit	niet	lukt,	dan	is	ergens	mee	stoppen	

wat	de	VVD	betreft	altijd	een	optie.	

De	VVD	vindt	dat	Hilversum	veel	meer	uit	toerisme	zou	kunnen	halen.	Terwijl		

Amsterdam	wordt	platgelopen,	weten	de	meeste	toeristen	Hilversum	nog	niet	te	vinden.		

En	Hilversum	heeft	juist	zo	veel	te	bieden!	Met	al	onze	jonge	monumenten	en	unieke		

watersportmogelijkheden	om	de	hoek,	is	Hilversum	een	ideale	uitvalsbasis	om	Amsterdam,	

Utrecht	en	de	rest	van	ons	mooie	land	te	ontdekken.	Om	deze	kansen	te	grijpen	wil	de	VVD	

met	de	regio	een	programma	opstellen	om	toeristen	Hilversum	en	‘t	Gooi	te	laten	ontdekken.

De VVD wil Hilversum verder 
verlevendigen door:

•			Actief	werk	te	maken	van	de	Kerkbrink	en	de	Gooische	Brink.

•			De	mogelijkheden	van	het	verplaatsen	van	de		

bibliotheek	naar	de	Kerkbrink	te	onderzoeken.

•			De	keuze	om	open	te	gaan	op	zondag	aan	de	winkelier	te	laten.	

•			Onverminderd	in	te	blijven	zetten	op	ondernemerschap	in	de	cultuursector.

•			Niet	structureel	gezelschappen	of	instellingen	te	subsidiëren,	maar	te	investeren		

in	programma’s	of	projecten	die	een	meerwaarde	bieden	voor	de	Hilversumse	

samenleving.	Het	uitgangspunt	is	hierbij	altijd	dat	een	instelling	of	activiteit		

in	beginsel	op	eigen	benen	moet	staan.

•			De	activiteiten	én	financiën	van	Museum	Hilversum	en	de	Vorstin	kritisch		

te	volgen	en	aan	de	lijn	van	ondernemerschap	te	blijven	toetsen.	

•			Samen	te	werken	binnen	de	regio	in	plaats	van	de	concurreren.		

In	dat	kader	vindt	de	VVD	bijvoorbeeld	dat	we	aan	moeten	sluiten		

bij	de	toeristenpas	van	Amsterdam.

•			en	regionaal	programma	op	te	stellen	om	toerisme	in	Hilversum		

en	’t	Gooi	aan	te	jagen.

Een veilig Hilversum.
Vanzelfsprekend.

Veiligheid	is	topprioriteit	voor	de	VVD.	Veilig	groot	worden,	veilig	wonen,	veilig	uitgaan		

en	natuurlijk	je	veilig	voelen	in	je	eigen	wijk.	Veiligheid	is	ontzettend	belangrijk.	Een	veilige	

samenleving	betekent	dat	je	alle	kansen	krijgt	om	het	beste	van	je	leven	te	maken,	maar	ook	

dat	er	een	vangnet	is	als	je	dat	écht	nodig	hebt.	In	een	veilige	samenleving	moet	iedereen	

gewoon	zichzelf	kunnen	zijn,	zonder	over	zijn	of	haar	schouder	te	hoeven	kijken.	Dat	geldt	

voor	iedereen,	maar	in	het	bijzonder	voor	onze	LHBTI-inwoners.	Voor	hen	is	dit	helaas	nog	

geen	vanzelfsprekendheid.	De	VVD	vindt	dat	mensen	die	de	veiligheid	van	anderen	in	welk	

opzicht	dan	ook	verstoren,	hard	aangepakt	moeten	worden!

De	VVD	heeft	het	initiatief	genomen	voor	de	WhatsApp	groepen	op	buurtniveau.	In	deze	

groepen	leveren	inmiddels	zo’n	10.000	Hilversummers	een	actieve	bijdrage	aan	de	veiligheid	

in	hun	buurt	of	wijk.	En	met	succes!	Het	aantal	inbraken	in	deze	wijken	is	gedaald	en	er		

zijn	meer	inbrekers	op	heterdaad	betrapt.	Hinder	van	hangjongeren	is	irritant	en	soms		

erg	intimiderend.	De	VVD	heeft	doorlopend	aandacht	besteed	aan	dit	probleem.	Zo	heeft		

de	VVD	het	initiatief	genomen	Jeugdhandhavers	in	te	zetten	in	wijken	met	veel	overlast.		

Op	elke	overlastmelding	volgt	nu	een	snelle	reactie,	waardoor	de	overlast	afneemt	en		

de	groep	probleemjongeren	beter	in	beeld	komt.	

Vier	jaar	geleden	betekende	uitgaan	in	Hilversum	lang	niet	altijd	een	leuke	avond.	Overlast,	

relletjes	en	geweld	kwamen	helaas	veel	te	vaak	voor.	De	door	de	VVD	bepleitte	gerichte	

inzet	van	camera’s,	maar	zeker	ook	het	aan	de	hand	van	de	VVD-centrumvisie	opgeknapte	
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uitgaansgebied	hebben	hier	een	belangrijke	rol	gespeeld.	

Alcoholmisbruik,	vooral	door	minderjarigen,	leidt	helaas	nog	te	vaak	tot	agressief	gedrag		

in	het	uitgaansleven	en	vormt	bovendien	nog	altijd	een	groot	probleem	voor	de	gezondheid.	

De	VVD	heeft	daarom	met	succes	een	uitbreiding	van	het	aantal	toezichthouders	op		

horeca-instellingen	en	sportkantines	bepleit.

Vermenging	van	de	onderwereld	met	de	bovenwereld	komt	steeds	vaker	voor.	Witwassen,	

wietplantages,	helaas	ontkomt	ook	Hilversum	niet	aan	deze	trend.	De	VVD	wil	de	komende	

jaren	beter	zicht	krijgen	op	de	aard	en	omvang	van	dit	probleem	om	het	effectiever	aan		

te	pakken.	Maar	we	zijn	nog	niet	klaar.	

De VVD wil de komende vier jaar 
Hilversum nog veiliger maken door:
•			De	pakkans	van	inbrekers	te	vergroten,	bijvoorbeeld	door	slimme	internetcamera’s	

bij	woningen	en	nog	meer	WhatsApp-groepen	in	buurten	en	wijken.	

•			Niet	de	dader,	maar	het	slachtoffer	centraal	te	stellen.	Belangrijk	hierbij		

is	de	dienstverlening	aan	burgers	bij	het	doen	van	aangifte	te	verbeteren.

•			In	te	zetten	op	extra	wijkagenten	en/of	handhavers	die	niet	alleen	reageren		

op	incidenten,	maar	doorlopend	een	vinger	aan	de	pols	houden	en	precies		

weten	wat	er	speelt	in	de	wijk.	

•			Bij	notoire	overlastplegers	meer	gebruik	te	maken	van	maatregelen		

als	boetes	of	gebiedsverboden.

•			Cameratoezicht	in	het	centrum	toe	te	staan,	mits	onderdeel	van	een	bredere	aanpak.

•			Tijdelijk	cameratoezicht	in	wijken	met	veel	overlast	toe	te	staan		

als	bewoners	het	hiermee	eens	zijn.	

•			Innovatieve	en	slimme	verlichting	aan	te	leggen	op	donkere	plekken		

met	een	hoog	onveiligheidsgevoel.

•			Wanneer	opzettelijk	schade	aan	openbare	eigendom	wordt	aangericht,	deze	altijd	

volledig	op	bekende	daders	te	verhalen.

•			Te	onderzoeken	of	de	wijkbrandweerman	in	heel	Hilversum	kan	worden	aangesteld.	

•			Zicht	te	krijgen	op	de	aard	en	omvang	van	ondermijning	en	deze	effectief	aan	te	pakken.

Werken aan een  
sterke economie

Hilversum	is	de	economische	motor	van	het	Gooi.	Na	moeilijke	jaren	tijdens	de	crisis		

begint	die	motor	weer	op	toeren	te	komen.	De	leegstand	in	het	centrum	en	op	de		

bedrijventerreinen	is	de	afgelopen	jaren	afgenomen.	De	werkloosheid	daalt	en	er	wordt	weer	

volop	geïnvesteerd.	De	VVD	ziet	dit	vooral	als	de	verdienste	van	de	talloze	ondernemers,	

groot	en	klein,	die	door	keihard	werken	uit	de	crisis	zijn	gekomen.	Door	samen	te	werken		

met	ondernemers,	goed	te	luisteren	en	in	te	spelen	op	hun	wensen,	kan	de	gemeente	helpen	

om	de	economie	verder	te	versterken.	De	investeringen	in	het	centrum,	betere	ontsluiting	

van	industrieterrein	Kerkelanden	en	samenwerking	met	de	mediasector	zijn	daar	goede	

voorbeelden	van.	Toch	is	er	meer	nodig,	want	de	economie	in	onze	regio	blijft	achter	bij		

de	rest	van	de	Randstad.	Dit	terwijl	een	vitale	economie	essentieel	is	voor	Hilversum.		

Een	levendig	centrum,	met	goede	winkels	en	gezellige	horeca,	draagt	bij	aan	het	woonplezier	

en	zorgt	voor	banen.	Maar,	we	zullen	de	komende	jaren	moeten	blijven	knokken	om	de		

economie,	en	daarmee	de	werkgelegenheid	in	Hilversum,	te	versterken.	

14
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De VVD gaat werk maken van 
meer werkgelegenheid door:

•			Het	bedrijfsleven	de	ruimte	te	geven.	Minder	regels	en	snellere	dienstverlening		

vanuit	de	gemeente,	met	een	vast	loket	voor	zelfstandige	professionals	en		

andere	ondernemers.

•			Zuinig	te	zijn	op	de	beschikbare	bedrijfsruimte	in	Hilversum.	Als	we	twijfelen		

tussen	‘wonen’	of	‘werken’,	moet	Hilversum	vaker	kiezen	voor	werken.	

•			Actief	te	blijven	zoeken	naar	manieren	waarop	de	administratieve	lasten	voor	onder-

nemers	verminderd	kunnen	worden,	bijvoorbeeld	door	als	gemeente	ondernemers	

maximaal	één	aanslag	per	jaar	te	sturen,	waarop	alle	lokale	lasten	staan	gespecificeerd.	

•			Ervoor	te	zorgen	dat	de	gemeente	het	goede	voorbeeld	geeft	door		

haar	rekeningen	binnen	de	wettelijke	betaaltermijn	te	betalen.

•			Ruimte	te	geven	aan	de	zorgsector	om	zich	verder	te	kunnen	ontwikkelen		

in	Hilversum	en	de	regio.	

•			Het	vestigingsklimaat	voor	de	creatieve	sector	te	verbeteren.

•			Het	circusterrein	aan	de	Diependaalselaan	primair	als	bedrijventerrein	te	gaan	ontwikkelen.	

•			De	oude	bedrijfslocaties	langs	het	spoor	te	ontwikkelen	richting	innovatieve		

werken/wonen	combinaties.	

•			Met	behoud	van	sterke	wijken,	buurten	en	kernen	te	kiezen	voor	één	gemeente	’t	Gooi.

Meer	banen	zijn	essentieel	voor	een	gezonde	economische	toekomst	voor	Hilversum	en	

die	banen	ontstaan	uit	de	energie	van	ondernemers	en	werknemers.	Ondernemers	creëren	

banen,	als	ZZP’er,	in	het	MKB	en	bij	grote	bedrijven.	Werknemers	zorgen	voor	succes		

en	groei	van	deze	bedrijven.	De	VVD	Hilversum	vindt	het	de	verantwoordelijkheid	van		

de	gemeente	om	ruimte	te	geven	aan	ondernemerschap	door	de	juiste	randvoorwaarden		

te	creëren.	Daarom	zetten	we	vol	gas	in	op	het	stimuleren	van	de	Hilversumse	economie		

en	het	vergroten	van	het	aantal	banen.

Het	bedrijfsleven	krijgt	van	de	VVD	de	komende	jaren	de	ruimte.	Met	minder	regels	en	

snellere	dienstverlening	vanuit	de	gemeente,	een	vast	loket	voor	zelfstandige	professionals	

en	andere	ondernemers	en	door	zuinig	te	zijn	op	de	beschikbare	bedrijfsruimte.	Ondanks		

dat	er	ook	dringend	behoefte	is	aan	woonruimte,	moeten	leegkomende	kantoren	en		

bedrijfsruimtes	niet	allemaal	worden	omgezet	in	woonlocaties.	Ook	wil	de	VVD	het		

circusterrein	aan	de	Diependaalselaan	primair	als	bedrijventerrein	invullen.	De	oude		

bedrijfslocaties	langs	het	spoor	lenen	zich	uitstekend	voor	het	ontwikkelen	van	kleinschalige	

wooneenheden	(bijvoorbeeld	voor	studenten),	maar	deze	locaties	moeten	tegelijkertijd	ook	

ruimte	blijven	bieden	aan	bedrijvigheid.	

	

Om	de	economische	(concurrentie)positie	van	Hilversum	en	het	Gooi	te	versterken	in		

plaats	van	onder	te	sneeuwen	in	het	krachtenveld	van	Amsterdam,	Utrecht,	Almere	en	

Amersfoort,	is	het	belangrijk	om	als	regio	een	eenduidig	en	krachtig	geluid	te	laten	horen.		

De	VVD	kiest	hierbij	voor	sterke	kernen,	wijken	en	buurten,	uiteindelijk	in	één	gemeente		

’t	Gooi.	De	puzzel	van	betaalbaar	wonen,	voldoende	werk	voor	iedereen	en	bereikbaarheid	

kan	Hilversum	gewoonweg	niet	alleen	oplossen.	Door	een	fusie	ontstaat	de	vijfde		

gemeente	van	Nederland	waarmee	onze	belangen	veel	beter	bewaakt	kunnen	worden.		

De	samenwerking	met	de	regio’s	Amsterdam	en	Utrecht	is	overigens	waardevol	en	wordt		

wat	de	VVD	betreft	verder	uitgebreid.
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Werken moet lonen

Een	vangnet	bieden	voor	mensen	die	vanwege	onfortuinlijke	omstandigheden	in	moeilijkheden	

zijn	geraakt	is	een	teken	van	beschaving.	Maar,	werken	moet	wel	lonen!	Voor	de	VVD	betekent	

dit	allereerst	dat	we	de	beruchte	‘armoedeval’	moeten	aanpakken.	Het	moet	direct	financieel	

de	moeite	waard	zijn	om	vanuit	een	bijstandsuitkering	aan	het	werk	te	gaan,	ook	parttime.	

Het	verschil	tussen	leunen	op	de	samenleving	en	(zoveel	mogelijk)	op	eigen	kracht	meedoen	

moet	de	moeite	waard	zijn.	Verder	vindt	de	VVD	het	vanzelfsprekend	dat	van	mensen	gevraagd	

wordt	om	een	maatschappelijke	tegenprestatie	te	leveren	voor	hun	bijstandsuitkering.	Daarbij	

denken	wij	dat	er	raakvlakken	te	vinden	zijn	tussen	de	talenten	van	mensen	in	de	bijstand	en	de	

behoeften	in	Hilversumse	samenleving,	waardoor	win-win	situaties	ontstaan.	Mensen	doen	weer	

mee	en	de	Hilversumse	samenleving	is	er	nog	eens	extra	bij	geholpen.

Er	is	één	kwestie	waar	de	Hilversumse	VVD	zich	specifiek	hard	voor	maakt:	de	werkende	

armen	en	hun	kinderen.	Werken	moet	lonen,	maar	dat	doet	het	niet	altijd.	En	mensen	die		

het	tegen	de	klippen	op	zelf	proberen	te	doen	verdienen	ons	respect	en	onze	aandacht.		

Dit	vraagt	om	een	cultuuromslag	in	het	denken	van	de	gemeente.	Bijstandsgezinnen	zitten	in	

de	gemeentelijke	‘kaartenbak’,	maar	een	sappelende	kleine	zelfstandige	is	veelal	onzichtbaar.	

Dit	is	een	onderwerp	waar	de	VVD	de	afgelopen	periode	meermaals	aandacht	voor	heeft	

gevraagd	en	wij	zullen	dit	de	komende	raadsperiode	met	onverminderde	inzet	blijven	doen.	

Om	draagvlak	te	houden	voor	sociale	voorzieningen	is	het	terugdringen	van	fraude		

belangrijk.	De	VVD	vindt	dat	de	gemeente	gebruik	moet	maken	van	alle	mogelijkheden	die	er	

zijn	om	fraude	op	te	sporen	en	te	bestraffen.	Hierbij	moet	de	gemeente	volop	gebruik	maken	

van	innovaties	op	dit	gebied	en	meewerken	aan	pilotprojecten	vanuit	de	rijksoverheid	of	de	VNG.

Werk laten lonen wil de  
VVD Hilversum bereiken door:

•			De	‘armoedeval’	aan	te	pakken.	Het	moet	direct	financieel	de	moeite	waard		

zijn	om	vanuit	een	bijstandsuitkering	aan	het	werk	te	gaan,	ook	parttime.		

Dit	betekent	dat	de	VVD	pleit	voor	het	beperken	van	de	bijstandsuitkering		

naar	100%	van	het	wettelijk	minimum.

•			Een	maatschappelijke	tegenprestatie	te	vragen	van	bijstandsontvangers	en	deze	

waar	mogelijk	te	koppelen	aan	de	behoeften	in	Hilversumse	wijken	en	buurten.

•			Erop	te	letten	dat	elke	vorm	van	inkomensondersteuning	ongehinderd	beschikbaar	

is	voor	iedereen	met	een	laag	inkomen,	dus	ook	voor	ondernemers.

•			Te	zorgen	dat	‘werkende	armen’	in	beeld	komen	bij	de	gemeente.

•			Armoedebeleid	en	inkomensondersteuning	zo	doelmatig	en	efficiënt	mogelijk		

uit	te	voeren.	Een	stadspas	kán	hiervoor	een	instrument	zijn,	maar	is	voor		

de	VVD	nooit	een	doel	op	zichzelf.

•			Vol	in	te	zetten	op	het	bestrijden	van	fraude	met	sociale	voorzieningen.

•			Laaggeletterdheid	aan	te	pakken,	samen	met	de	partners	van	het		

‘Taalakkoord	Gooi	en	Vechtstreek’.
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Zorg die werkt

De	afgelopen	jaren	heeft	Hilversum	grote	stappen	gezet	op	het	gebied	van	zorg,	sociale	zaken	

en	welzijn.	Je	zou	zelfs	kunnen	zeggen	dat	er	een	andere	wind	is	gaan	waaien.	Zo	wordt	

strenger	gekeken	of	mensen	echt	ondersteuning	nodig	hebben	en	is	de	inzet	om	mensen	van	

een	uitkering	naar	werk	te	begeleiden	groter	geworden,	mede	op	aandringen	van	de	VVD.		

Heel	belangrijk,	een	baan	is	immers	de	beste	sociale	zekerheid	die	iemand	kan	krijgen!		

Daarnaast	is	op	het	gebied	van	welzijn,	door	structureel	aandringen	van	de	VVD,	langzaamaan	

meer	aandacht	gekomen	voor	de	effectiviteit	van	de	diverse	welzijnsprojecten.	Organisaties	en	

instellingen	krijgen	niet	langer	standaard	subsidie,	maar	vooral	nog	voor	specifieke	projecten.	

De	verschuiving	van	Haagse	taken	naar	de	gemeentes	(onder	meer	de	Wet	Maatschappelijke	

Ondersteuning,	Jeugdzorg,	bijzondere	ziektekosten	en	Wajong)	is	in	Hilversum	over	het		

algemeen	goed	verlopen.	Er	wordt	beter	gekeken	naar	de	individuele	wensen	en	behoeften		

van	mensen	in	plaats	van	naar	algemene	rechten;	iets	wat	volgens	de	VVD	het	uitgangspunt	

moet	zijn	bij	het	gehele	welzijnsbeleid!	Mensen	met	problemen	moeten	doeltreffend	en	

vraag-gestuurd	geholpen	worden,	waarbij	zelfredzaamheid	het	uitgangspunt	is.	Het	is	ook	

niet	de	taak	van	Hilversum	gezellige	cursussen	of	activiteiten	te	organiseren;	het	is	onze	taak	

het	mogelijk	te	maken	dat	mensen	volwaardig	deelnemen	aan	de	samenleving.	Een	inclusieve	

samenleving	begint	bij	haar	inwoners.	Niet	bij	de	overheid.
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Om zorg die werkt voor elkaar te 
krijgen, is de VVD van plan:

•			Mensen	met	problemen	doeltreffend	en	‘vraag-gestuurd’	te	helpen.		
Hierbij	zijn	maatwerk	en	zelfredzaamheid	leidend.

•			Ervoor	te	zorgen	dat	het	Sociaal	Plein	bij	alle	Hilversummers	bekend	is.		
Inwoners	moeten	het	Sociaal	Plein	goed	kunnen	vinden	en	het	aanvragen		
van	ondersteuning	moet	zo	laagdrempelig	mogelijk	zijn.

•			De	afhandelingstermijnen	op	het	Sociaal	Plein	sterk	omlaag	te	brengen,		
naar	maximaal	twee	weken.	Inwoners	met	een	zorgvraag	moeten	erop		
kunnen	vertrouwen	dat	ze	snel	en	adequaat	geholpen	worden.

•			Het	beleid	om	geen	grote	instanties	meer	structureel	te	subsidiëren,	maar		
afspraken	te	maken	op	project-	en	programmabasis	verder	uit	te	breiden.

•			Mantelzorgers	te	ondersteunen.

•			Voor	de	volgende	raadsperiode	in	te	zetten	op	één	wethouder	voor	het	Sociaal	
Plein	en	het	aan	het	werk	helpen	van	mensen	zonder	baan	onder	te	brengen		
bij	de	wethouder	Economie	&	Arbeidsmarkt.	

•			Een	‘age	friendly	city’	te	zijn,	door	aandacht	voor	ouderen	structureel	onderdeel		
te	maken	van	het	ontwikkelen	van	beleid.

•			De	zelfredzaamheid	van	onze	inwoners	te	vergroten,	ook	op	het	gebied	van		
‘brandveilig	leven’.	De	medewerkers	van	het	Sociaal	Plein	moeten	getraind		
worden	in	het	herkennen	van	brandonveilige	situaties	bij	thuiswonende	senioren		
en	andere	verminderd	zelfredzame	personen.

Voor	zorg	blijft	het	uitgangspunt:	wie	echt	zorg	nodig	heeft,	krijgt	dat.	Tegelijkertijd	moeten	

we	blijven	stimuleren	dat	-waar	mogelijk-	Hilversummers	voor	zichzelf	en	voor	elkaar	blijven	

zorgen.	Op	deze	manier	blijft	professionele	zorg	beschikbaar	en	betaalbaar	voor	de	mensen	

die	er	echt	van	afhankelijk	zijn.	De	VVD	is	blij	met	de	vele	mantelzorgers	die	we	in	Hilversum	

hebben	en	wij	vinden	het	heel	belangrijk	dat	zij	zich	gehoord	en	gesteund	voelen.	Door	goede	

samenwerking	in	wijken	en	buurten	van	alle	zorgprofessionals	(zoals	thuiszorgorganisaties	en	

huisartsen),	kan	er	optimaal	zorg	verleend	worden	aan	de	Hilversummers.	Voor	de	volgende	

raadsperiode	zet	de	VVD	in	op	één	wethouder	specifiek	voor	het	Sociaal	Plein.	Om	mensen	

zonder	baan	weer	zo	snel	mogelijk	aan	het	werk	te	helpen,	wordt	dit	onderdeel	ondergebracht	

bij	de	wethouder	Economie	&	Arbeidsmarkt.	

Onderwijs van de  
bovenste plank

Leren	is	belangrijk	voor	de	kansen	van	jongeren	in	de	samenleving	en	op	de	arbeidsmarkt.	

Scholen	zijn	het	middelpunt	van	hun	buurt.	Naast	een	veilige	leeromgeving	bieden	scholen	

ook	gelegenheid	tot	creatieve	en	sportieve	ontplooiing	en	ze	zijn	bovendien	onmisbare	

schakels	voor	integratie	en	het	verbeteren	van	de	gezondheid	van	onze	kinderen.		

Daarnaast	helpen	scholen	bij	vroegtijdige	signalering	van	leerproblemen	of	problemen	thuis.

Hilversum	heeft	geweldige	scholen.	Zowel	in	het	primair,	middelbaar	als	voortgezet		

onderwijs	is	er	een	breed	en	kwalitatief	goed	aanbod.	Ook	de	voorschoolse	en	naschoolse	

opvang	is	in	Hilversum	goed	toegankelijk.	Door	de	inhaalslag	van	de	afgelopen	jaren	is	ook	

de	huisvesting	over	het	algemeen	goed	op	orde.	De	VVD	wil	de	komende	periode	daarom	

vooral	benutten	om,	waar	dat	kan,	onze	schoolgebouwen	verder	te	verduurzamen.	



21 maart - lijst 3 - Stem VVD, dat wérkt!23 Verkiezingsprogramma VVD Hilversum - GR2018

Werken aan onderwijs van de 
bovenste plank doet de VVD door:
•			De	succesvolle	gedragscampagne	‘veilig	naar	school’	voort	te	zetten		

en	te	verbreden	naar	‘veilig	naar	de	sportclub’	gaan.	

•			Hilversumse	scholen	aan	te	moedigen	praktische	lessen,	zoals	verkeerslessen,	

mediawijsheid,	het	omgaan	met	geld	of		‘digitaal	burgerschap’	toe	te	voegen		

aan	het	onderwijsaanbod.

•			Te	onderzoeken	of	schoolgebouwen	verder	verduurzaamd	kunnen	worden.

•			Het	subsidiëren	van	leerlingenvervoer	op	religieuze	grondslag	te	stoppen		

en	dit	geld	te	besteden	aan	het	inlopen	van	onderwijsachterstanden	bij		

bepaalde	groepen	en	goede	handhaving	van	de	leerplicht.

•			Het	Hilversumse	internationale	onderwijs	actief	te	ondersteunen		

bij	het	zoeken	naar	een	nieuwe	locatie.	

•			De	inzet	op	het	aantrekken	van	hoger	onderwijs	naar	Hilversum,	waar	met	de	

komst	van	de	Dutch	Filmers	Academy	een	eerste	succes	is	geboekt,	te	vergroten.

•			Niet	te	tornen	aan	de	vrije	schoolkeuze	in	Hilversum.	Dit	vindt	de	VVD	een	groot	goed.

•			Het	naar	de	gemeente	overhevelen	van	de	jeugdzorg	te	benutten		

om	schooluitval	beter	te	bestrijden	en	jongeren	met	problemen	eerder		

in	beeld	te	krijgen	en	te	helpen.

De	VVD	wil	graag	samen	met	de	scholen	werken	aan	het	nog	sterker	maken	van	hun	

maatschappelijke	rol.	Dat	doen	we	door	de	samenwerking	tussen	scholen,	maatschappelijk	

werk,	zorgaanbieders,	sportverenigingen	en	culturele	instellingen	te	bevorderen	en	te		

ondersteunen.	De	vrije	onderwijskeuze	betekent	voor	de	VVD	overigens	niet	dat	de		

gemeente	dan	ook	alles	moet	betalen.	Wij	zijn	tegen	het	subsidiëren	van	leerlingenvervoer	

op	religieuze	grondslag.	De	VVD	besteedt	het	geld	van	de	Hilversummers	liever	aan	het		

inlopen	van	onderwijsachterstanden	bij	bepaalde	groepen	en	goede	handhaving	van	de		

leerplicht,	vooral	bij	‘moeilijke	gevallen’.

Hilversum	heeft	een	aantrekkelijk	vestigingsklimaat,	maar	de	concurrentie	is	groot.	Het		

Hilversumse	internationale	onderwijs,	zowel	primair	als	voortgezet,	staat	hoog	aangeschreven	

en	concurreert	succesvol	met	het	internationaal	onderwijsaanbod	in	Amsterdam	en	Utrecht.	

Hilversum	heeft	hiermee	een	economische	troef	in	handen;	het	is	een	belangrijk	argument	

voor	expats	om	hier	te	gaan	wonen	en	ook	voor	buitenlandse	bedrijven	is	het	een	belangrijk		

argument	voor	bedrijfsvestiging.	De	internationale	scholen	kampen	echter	met	een	huisvestings-	

probleem.	Als	het	aan	de	Hilversumse	VVD	ligt,	wordt	dat	snel	aangepakt	door	samen	met	deze	

scholen	te	zoeken	naar	geschikte	locaties	en	waar	mogelijk	belemmeringen	weg	te	nemen.

Een	andere	belangrijke	factor	voor	mensen	om	zich	in	Hilversum	te	willen	vestigen	is		

voldoende	kinderopvangmogelijkheden.	De	VVD	vindt	het	belangrijk	dat	de	gemeente		

bij	nieuwe	plannen	oog	heeft	voor	de	mogelijkheden	om	daar	kinderopvang	te	vestigen.

24
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Leef. Geniet. Sport!

In	Hilversum	wordt	door	jong	en	oud	veel	gesport.	In	de	mooie	natuur,	maar	vooral	ook		

op	al	onze	verschillende	sportverenigingen.	Sport	is	niet	in	de	eerste	plaats	leuk,	maar		

ook	goed	voor	de	gezondheid	en	het	sociale	leven.	De	toegevoegde	waarde	van	sport	is	

lastig	in	euro’s	uit	te	drukken	en	dus	kijkt	de	VVD	dan	ook	vooral	naar	de	maatschappelijke	

baten.	Sport	heeft	Hilversum	heel	veel	te	bieden	en	daar	wil	de	VVD	gebruik	van	maken!

Het	succes	van	de	sport	in	Hilversum	wordt	vooral	bepaald	door	de	sportverenigingen		

en	de	talloze	vrijwilligers	die	daar	actief	zijn.	De	VVD	Hilversum	is	dan	ook	groot	supporter	

van	onze	Hilversumse	sportverenigingen.	Zij	vervullen	een	steeds	grotere	rol	in	Hilversum		

en	de	gemeente	moet	hier	niet	alleen	gebruik	van	maken,	maar	clubs	ook	ondersteunen.		

De	VVD	wil	dat	de	gemeente	de	komende	jaren	gaat	helpen	bij	het	realiseren	van	ambities		

op	het	gebied	van	de	maatschappelijke	rol	van	sportclubs,	het	verduurzamen	van	en		

onderhoud	aan	accommodaties	en	het	oplossen	van	problemen.

Er	is	de	afgelopen	jaren	veel	geïnvesteerd	in	sportvelden	en	-accommodaties.	Door	het		

nieuwe	sportinvesteringsfonds	blijft	dit	ook	in	de	toekomst	extra	goed	mogelijk.

De VVD gaat Hilversum komende 
jaren sportief houden door:

•			Waar	nodig	sportbesturen	meer	te	ondersteunen	en	te	ontlasten,		

bijvoorbeeld	door	een	of	meerdere	verenigingsmanagers	aan	te	stellen.

•			Het	aanvraagproces	van	de	verklaring	omtrent	gedrag	(VOG)	voor	vrijwilligers		

bij	sportverenigingen	te	vereenvoudigen,	waardoor	de	administratieve	last	voor	

sportverenigingen	vermindert	én	de	veiligheid	op	sportverenigingen	toeneemt.

•			De	toegevoegde	waarde	van	buurtsportcoaches	te	evalueren	en	mogelijk		

het	aantal	coaches	uit	te	breiden.

•			(Top)sportevenementen	waar	nodig	extra	te	ondersteunen,	zowel	op	financieel	

	gebied	als	op	het	gebied	van	regelgeving	en	vergunningverlening.

•			De	huur	van	sportverenigingen	met	niet	meer	dan	de	inflatie	te	verhogen.

•			Het	aanbod	van	seniorensport	actief	aan	te	jagen,	onder	andere	door		

prestatieafspraken	met	sportverenigingen	te	maken.

•			In	navolging	van	‘veilig	naar	school’,	het	programma	‘veilig	naar	de	sportclub’		

te	lanceren.	In	het	verlengde	daarvan	moeten	fietsroutes	naar	sportclubs,		

zoals	de	weg	richting	de	Gooische	Vallei	verbeterd	worden.	Bijvoorbeeld		

door	te	investeren	in	betere	straatverlichting.

•			De	overgang	naar	LED-verlichting	op	sportclubs	te	ondersteunen.
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Werken aan een mooi
en groen Hilversum

Overal	in	Hilversum	kun	je	de	handtekening	van	Dudok	zien.	Hij	gaf	vorm	aan	de	meeste	

wijken	en	ontwierp	schitterende,	karakteristieke	gebouwen	voor	Hilversum.	Hij	bepaalde	

daarmee	het	gezicht	van	Hilversum	als	tuinstad.	Voor	de	VVD	is	dit	groene,	open	karakter	

van	Hilversum	een	van	onze	‘unique	selling	points’.	Bij	alle	maatregelen	van	de	gemeente	

staat	het	behouden	of	zelfs	verbeteren	van	onze	mooie	leefomgeving	centraal.

	

De	VVD	vindt	de	leefbaarheid	van	onze	wijken	heel	belangrijk.	Daarom	investeren	wij	in	‘schoon,	

heel	en	veilig’.	Dit	doen	wij	samen	met	de	buurten,	waarbij	we	bespreken	wat	de	gemeente	doet	

en	wat	buurten	zelf	kunnen	oppakken.	Belangrijk	is,	dar	de	gemeente	snel	reageert	op	klachten.	

Omdat	Hilversum	geen	plek	meer	heeft	om	nieuwe	woonwijken	te	bouwen,	zal	de	druk	op	het	

groene	en	dorpse	karakter	van	Hilversum	groot	blijven.	Bouwen	met	kwaliteit	blijft	voor	de	VVD	

dan	ook	hét	uitgangspunt	bij	alles	wat	we	op	dit	gebied	doen.	De	VVD	blijft	heel	kritisch	op	het	

toestaan	van	hoogbouw	in	onze	mooie	stad,	zeker	buiten	het	centrum.	

Door	scheefwonen	en	een	verkeerd	woningaanbod	kunnen	mensen	niet	doorstromen	op		

de	woningmarkt.	Veel	Hilversummers	kunnen	vooral	geen	volgende	stap	in	hun	wooncarrière	

maken	door	een	tekort	aan	woningen	in	het	middensegment.	Omdat	Hilversum	zoals	gezegd	

geen	plek	meer	heeft	voor	nieuwe	woonwijken,	willen	we	creatief	kijken	naar	mogelijkheden	

om	het	aantal	woningen	te	vergroten.	Hierbij	denken	we	aan	het	opnieuw	ontwikkelen		

van	de	oude	bedrijfslocaties	langs	het	spoor	naar	een	combinatie	van	studenten-	en		

starterswoningen	en	innovatieve	plekken	waar	mensen	kunnen	wonen	en	werken.		

Een	andere	vorm	van	‘scheefwonen’	komt	voor	bij	de	groep	mensen	die	eigenlijk	een	ander	

type	woning	nodig	heeft	(bijvoorbeeld	door	ouderdom)	en	vaak	ook	best	wel	van	woning	wil	

veranderen,	maar	meestal	niet	uit	hun	vertrouwde	buurt	weg	wil.	Wij	kunnen	ons	dat	gevoel	

heel	goed	voorstellen.		Samen	met	de	woningbouwcorporaties	en	marktpartijen	wil	de	VVD	

daarom	gaan	kijken	of	we	dit	vraagstuk	goed	kunnen	oplossen	in	de	wijken	zelf.

De	afgelopen	jaren	zijn	er	heel	veel	sociale	huurwoningen	gebouwd.	Wat	de	VVD	betreft		

té	veel,	want	er	zijn	nu	meer	sociale	huurwoningen	dan	passende	arbeidsplaatsen	in	de	regio.		

In	het	middensegment	geldt	het	omgekeerde.	Het	bouwen	van	extra	sociale	huurwoningen	vindt	

de	VVD	daarom	geen	goed	idee.	Wij	willen	vooral	betaalbare	middenklasse	woningen	bouwen	

voor	de	hardwerkende	Hilversummers	die	nu	klem	zitten.	Daarnaast	willen	we	harder	gaan		

optreden	tegen	scheefwonen,	zodat	de	sociale	huurwoningen	beschikbaar	komen	voor	de		

groep	die	deze	huizen	echt	nodig	heeft.	Omdat	blijkt	dat	mensen	beter	zorgen	voor	hun		

eigen	huis	dan	voor	een	huurwoning,	vindt	de	VVD	het	een	goed	idee	als	woningbouwcorporaties	

inzetten	op	sociale	koop.
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Een	van	de	redenen	waarom	Hilversummers	onze	stad	zo	waarderen,	is	de	vele	voorzieningen	

in	de	buurt.	Naast	scholen,	winkels	en	zorgvoorzieningen	gaat	het	dan	vooral	ook	om		

ontmoetingsplekken	zoals	buurthuizen	en	speeltuinen.	Voorzieningen	voor	jongeren		

(vooral	tussen	de	12	en	18	jaar)	zijn	ook	nodig,	maar	minder	makkelijk	voor	elkaar	te	krijgen.	

Samen	met	de	jongeren	zelf	wordt	nu	gewerkt	aan	nieuwe	ideeën.	Wijkwinkelcentra,	zoals		

de	Gijsbrecht,	Kerkelanden	en	Seinhorst,	worden	zeer	gewaardeerd	door	omwonenden.		

De	VVD	wil	meer	aandacht	voor	de	bijdrage	die	deze	wijkwinkelcentra	-en	buurtondernemers	

in	het	bijzonder-	leveren	aan	wijken	en	buurten.

De	komende	jaren	zal	de	omgevingswet	ingevoerd	worden.	Diverse	wetten	en	regelgeving		

op	het	gebied	van	ruimtelijke	ordening	zullen	worden	samengebracht	in	één	wet.	Wat	de		

VVD	betreft	moet	dit	leiden	tot	eenvoudigere,	snellere	en	betere	procedures,	maar	dan	

moeten	we	het	als	gemeente	wel	meteen	slim	aanpakken.	De	VVD	heeft	vertrouwen	in		

de	Hilversumse	inwoners	en	bedrijven,	daarom	willen	we	met	hen	en	met	andere	gemeenten	

in	de	regio	samen	de	omgevingsvisie	en	omgevingsplannen	vormgeven.

Werken aan een mooi Hilversum 
doet VVD Hilversum door:

•			Te	investeren	in	‘schoon,	heel	en	veilig’,	in	samenspraak	met	de	buurten.

•			Bouwen	met	kwaliteit	altijd	als	uitgangspunt	te	hanteren.

•			Creatief	te	kijken	naar	mogelijkheden	om	het	aantal	woningen	te	vergroten.		

Bijvoorbeeld	door	het	opnieuw	ontwikkelen	van	de	oude	bedrijfslocaties	langs	het	spoor.

•			Samen	met	de	corporaties	te	werken	aan	oplossingen	op	maat	voor		

mensen	die	wel	uit	hun	woning,	maar	niet	uit	hun	buurt	weg	willen.

•			Woningcorporaties	te	stimuleren	via	sociale	koop	te	investeren		

in	eigenwoningbezit	in	de	lagere	inkomensklassen.

•			Te	stoppen	met	het	bouwen	van	nog	meer	sociale	huurwoningen	en	in		

plaats	daarvan	in	te	zetten	op	betaalbare	woningen	voor	de	middenklasse.

•			In	nauwe	samenwerking	met	inwoners,	ondernemers	en	de	regio		

de	nieuwe	Omgevingswet	vorm	te	geven.

•			De	Adviescommissie	Ruimtelijke	Kwaliteit	(ARK)	te	behouden.
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Een duurzaam  
Hilversum. Natuurlijk.

De	VVD	hecht	veel	waarde	aan	de	mooie	natuur	die	ons	in	Hilversum	omringt.	Door	natuur		

en	(openbaar)	groen	voelen	we	ons	beter,	en	we	kunnen	er	ontspannen	en	genieten.	Daarnaast	

maakt	de	natuur	Hilversum	extra	aantrekkelijk	om	te	wonen	en	voor	toeristen.	De	VVD	wil	

een	realistisch	en	haalbaar	natuurbeleid,	waar	natuurorganisaties,	agrarische	ondernemers	

en	de	gemeente	samenwerken	aan	een	fraai	landschap,	waar	je	goed	kunt	werken,	wonen	en	

recreëren.	We	zijn	blij	met	de	Gooise	natuur	en	het	Goois	Natuur	Reservaat	(GNR)	beheert	dit	

erfgoed	al	jaren	uitstekend.	Bij	het	GNR	is	veel	veranderd	afgelopen	jaren.	Op	initiatief	van	de	

VVD	is	de	bijdrage	aan	het	GNR	omhoog	gegaan	met	een	euro	per	Hilversummer	en	wij	hebben	

dan	ook	hoge	verwachtingen	van	deze	organisatie.	Natuur	is	er	om	van	te	genieten	en	dat	

doe	je	niet	door	er	vanaf	een	afstandje	naar	te	kijken,	daarvoor	moet	je	de	natuur	ín.	Lekker	

wandelen,	fietsen,	hardlopen	of	mountainbiken.	De	VVD	vindt	dat	dit	zoveel	mogelijk	zonder	

belemmeringen	moet	kunnen,	uiteraard	met	respect	voor	de	natuur.	Wij	zien	dan	ook	het	liefst	

zo	min	mogelijk	hekken	op	de	hei.

De	VVD	wil	Hilversum	op	zo	veel	mogelijk	manieren	duurzamer	maken.	We	willen	dan	ook		

doorgaan	op	de	weg	die,	mede	dankzij	de	VVD,	is	ingeslagen.	We	letten	er	wel	op	dat	de		

gemaakte	keuzes	financieel	verantwoord	zijn;	geen	hobbyisme	en	zeker	geen	symboolpolitiek.	

Maatregelen	moeten	een	meetbaar	resultaat	opleveren	voor	mens	en	natuur.	De	VVD	vindt	dat	

duurzaamheidsinitiatieven	gestimuleerd	moeten	worden	door	de	gemeente,	bijvoorbeeld	via	het	

doorlopende	duurzaamheidsfonds.	Door	de	populariteit	is	het	fonds	regelmatig	‘leeg’	en	moet	

er	gewacht	worden	tot	er	weer	voldoende	is	afbetaald	aan	het	fonds	om	nieuwe	leningen	te	

verstrekken.	Dit	remt	het	tempo	van	de	verduurzaming	van	Hilversum	en	daarom	wil	de	VVD		

dit	fonds	ophogen	met	een	extra	storting	van	een	half	miljoen,	om	zo	de	vaart	erin	te	houden.

Er	zijn	steeds	meer	heftige	regenbuien	die	onze	straten	en	tunnels	blank	zetten.	Dit	komt	

vooral	omdat	het	regenwater	door	alle	bebouwing	en	tegels	niet	meer	in	de	bodem	kan	zakken	

en	dus	door	de	riolering	moet	worden	afgevoerd.	Al	dit	water	is	echter	te	veel	voor	het		

rioolstelsel.	De	VVD	vindt	aandacht	voor	stedelijk	waterbeheer	belangrijk	en	vindt	dat		

je	van	mensen	mag	vragen	hier	zelf	ook	aan	bij	te	dragen,	bijvoorbeeld	met	regentonnen,		

waterdoorlatende	bestrating,	infiltratiekratten	of	door	bestrating	weg	te	halen.		

De	gemeente	moet	daarbij	natuurlijk	het	goede	voorbeeld	geven.

Werken aan een groen en duurzaam 
Hilversum doet VVD Hilversum door:
•			Het	idee	van	Hilversum	Tuinstad	behouden.

•			Door	te	gaan	met	het	stimuleren	van	duurzame	ontwikkelingen		

en	het	bestaande	(doorlopende)	duurzaamheidsfonds	op	te	hogen		

met	een	extra	storting	van	een	half	miljoen.

•			Met	de	woningbouwcorporaties	samen	te	werken	om	sociale	woningbouw	te		

laten	voldoen	aan	de	nieuwe	eisen	en	wensen	op	het	gebied	van	duurzaamheid.	

•			Geen	symbolische	maatregelen	te	treffen,	maar	altijd		

te	streven	naar	effectieve	maatregelen.

•			Het	aantal	laadpalen	voor	elektrische	auto’s	te	vergroten.	Zo	gaan		

we	mee	met	het	steeds	duurzamer	worden	van	het	verkeer.
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Een gezond 
huishoudboekje

Toen	de	VVD	acht	jaar	geleden	in	het	college	kwam,	was	de	financiële	situatie	van	Hilversum	

ronduit	slecht.	De	afgelopen	jaren	heeft	de	VVD	de	uitgaven	van	de	gemeente	Hilversum	scherp	

in	de	gaten	gehouden	en	de	begroting	op	orde	gebracht.	Het	doel	hiervan	was	ruimte	te	creëren	

voor	nieuwe	investeringen	in	de	toekomst	(denk	aan	het	stationsgebied),	maar	vooral	om		

Hilversum	ook	op	de	langere	termijn	financieel	gezond	te	maken	en	te	houden.	

Door	het	verstandige	beleid	waar	de	VVD	voor	gestreden	heeft	zijn	de	schulden	van	Hilversum	

gedaald	en	is	een	overschot	op	de	begroting	van	de	gemeente	ontstaan.	Hierdoor	kunnen	we	

de	woonlasten	laag	houden	(een	stijging	met	maximaal	de	inflatie)	en	toch	de	noodzakelijke	

investeringen	in	de	toekomst	doen.	Naast	een	nieuwe	(leesbare!)	begroting	heeft	de	VVD	zich	

ook	ingezet	voor	strakker	financieel	beleid.	Wanneer	inwoners	belasting	betalen,	moet	zo	veel	

mogelijk	duidelijk	zijn	dat	hier	ook	iets	tegenover	staat.	De	schuld	van	Hilversum	is	weliswaar	

afgenomen,	maar	is	nog	altijd	hoog.	De	dalende	rente	in	de	afgelopen	jaren	heeft	de	financiële	

gevolgen	hiervan	wat	beperkt,	maar	het	risico	van	een	rentestijging	in	de	toekomst	is	nog	altijd	

aanwezig.	Daarom	zal	de	VVD	de	schuldenlast	van	Hilversum	scherp	in	de	gaten	blijven	houden.

Werken aan een financieel gezonde 
gemeente doet VVD Hilversum door:
•			In	de	begroting	van	de	gemeente	elk	jaar	een	bedrag	op	te	nemen		

waarmee	de	schulden	structureel	afgelost	worden.	

•			Meevallers	op	de	begroting	te	gebruiken	om	de	schulden	verder	af	te	lossen.

•			De	woonlasten	en	de	OZB	van	niet-woningen	met	niet	meer	dan	de	inflatie	te	verhogen.

•			Alleen	ruimte	te	maken	voor	grote	bouwprojecten	(zoals	de	herinrichting	van	het	

stationsgebied),	als	deze	bijdragen	aan	het	versterken	van	de	aantrekkelijkheid		

én	de	economie	van	Hilversum.

•			Het	heffen	van	rioolbelasting	van	gebruikers	naar	eigenaren	over	te	hevelen,		

zodat	het	percentage	oninbare	vorderingen	wordt	verkleind.	

•			Leningen	van	woningcorporaties	niet	rechtstreeks	als	gemeente	te	waarborgen		

om	het	financiële	risico	van	de	gemeente	te	verkleinen.	

•			De	hondenbelasting	af	te	schaffen.	Deze	belasting	is	achterhaald	en	heeft		

geen	effect	op	het	houden	van	huisdieren	of	de	overlast	die	hierdoor	wordt		

veroorzaakt.	Het	niet	opruimen	van	hondenpoep	moet	steviger	aangepakt,		

onder	het	motto:	de	vervuiler	betaalt.

•			Precariobelasting	specifiek	in	te	zetten	voor	het	verbeteren		

van	de	verblijfskwaliteit	in	Hilversum.
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Werken aan goed  
betrouwbaar bestuur

Mede	op	initiatief	van	de	VVD	is	de	gemeentelijke	organisatie	de	afgelopen	jaren	verkleind		

en	gereorganiseerd.	Daarnaast	is	geïnvesteerd	in	opleidingen	voor	personeel	en	betere	ICT		

met	als	doel	minder	beleid	en	een	meer	praktische	uitvoering.	De	VVD	vindt	het	efficiënt	en	

professioneel	realiseren	van	ambities	belangrijker	dan	het	schrijven	van	de	zoveelste		

beleidsnota.	De	VVD	Hilversum	heeft	zich	actief	ingezet	om	bewoners	te	betrekken	bij	nieuw	

beleid.	Ook	in	de	komende	periode	wil	de	VVD	veranderingen	in	de	wijk	zo	veel	mogelijk	samen	

met	Hilversummers	voor	elkaar	krijgen.	Problemen	in	buurten	en	wijken	moeten	pragmatisch,	

samen	met	de	buurt	en	oplossingsgericht	worden	opgelost.

Werken aan een goed bestuurde  
gemeente doet VVD Hilversum door:
•			Initiatieven	van	bewoners	zéér	serieus	te	nemen	en	waar	mogelijk	buurten		

zelf	te	laten	bepalen	wat	er	moet	gebeuren.	Het	is	wel	belangrijk	dat	de		

hele	buurt	het	met	de	ideeën	eens	is.	

•			Facturen	sneller	te	betalen.

•			Bouwaanvragen	sneller	en	efficiënter	te	behandelen.

•			Als	het	gaat	om	gemeentelijke	vergunningen	het	uitgangspunt		

‘digitaal	aan	te	vragen,	tenzij…’	te	hanteren.

•			Alle	beleidsdoelen	concreet	en	meetbaar	te	maken.	

•			Maximaal	10%	externe	inhuur	als	norm	te	hanteren.

•			Op	het	gebied	van	transparantie	en	verantwoordelijkheid	afleggen	het		

goede	voorbeeld	te	geven	door	declaraties	voor	iedereen	openbaar	te		

maken	op	de	gemeentelijke	website.

Samenwerking	met	andere	overheden,	reorganisaties,	de	nieuwe	Omgevingswet:	er	wordt	veel	

gevraagd	van	onze	ambtenaren.	Hilversum	mag	dan	ook	trots	hen	zijn!	De	VVD	is	voorstander	

van	een	slanke	en	efficiënte	gemeentelijke	organisatie.	Om	te	zorgen	dat	ook	de	komende	jaren	

de	organisatie	goed	werk	kan	blijven	leveren,	blijven	we	investeren	in	opleidingen,	ICT	en	meer	

digitale	vergunningen.	De	VVD	zal	blijven	toezien	dat	het	gemeentebestuur	weloverwogen		

keuzes	maakt,	op	basis	van	feiten	en	meetbare	doelen.	De	gemeente	is	verder	terughoudend	

met	externe	inhuur.	De	norm	van	maximaal	10%	blijft	als	het	aan	de	VVD	ligt	het	uitgangspunt.	

Onze	inwoners	moeten	kunnen	vertrouwen	op	een	integere	organisatie	en	integer	bestuur.	

Binnen	de	gemeentelijke	organisatie	heeft	de	politiek	hier	een	duidelijke	voorbeeldfunctie.	

Declaraties	van	bestuurders	en	fracties	zijn	daarom	openbaar	en	voor	iedereen	eenvoudig		

in	te	zien	via	de	gemeentelijke	website.	

Onafhankelijke	journalistiek	is	belangrijk	binnen	een	democratie.	Lokale	en	regionale	media	

staan	echter	onder	druk	door	teruglopende	abonnee-aantallen	en	dalende	reclame-inkomsten.	

De	VVD	vindt	het	belangrijk	dat	de	gemeente	zich	inspant	goede,	onafhankelijke,	lokale	en	

regionale	media	te	behouden	voor	de	Gooi	en	Vechtstreek	en	Hilversum.


