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Wonen en Ruimtelijke Ordening
Hilversum heeft een reputatie hoog te houden waar het gaat om stedenbouw en architectuur.
Als tuinstad, mediastad en gemeente die de erfenis van Dudok draagt, moet bij alle nieuwe
ontwikkelingen daarom maar één ding centraal staan: versterking van het groene karakter en
hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit. Tegelijkertijd is de vraag naar
woningen heel groot, de ruimte schaars en de natuur rondom Hilversum zeer geliefd. Dat
vraagt dus om creatieve, intelligente en soms gedurfde keuzes. Die keuzes gaat de
Hilversumse VVD niet uit de weg:
•

•

•

•

•

•
•

•

Bij elk bouwproject is hoge kwaliteit op het gebied van stedenbouw en architectuur
het belangrijkste uitgangspunt. Het DNA van tuinstad Hilversum, de stad van Dudok,
Duiker en honderden jonge monumenten, is de leidraad. Dit betekent dat we in
Hilversum ontwikkelen met oog voor architectuur, ruimte, licht, lucht, groen,
biodiversiteit en water.
Veel mensen zijn op zoek naar een woning; van jong tot oud. Wij zoeken naar
mogelijkheden om meer woningen toe te voegen, maar we willen tegelijkertijd dat
nieuwe woningen bijdragen aan de kwaliteit van een buurt of wijk. We vinden het
belangrijk dat inwoners in hun eigen wijk kunnen blijven wonen: we zetten in op
doorstroming in de eigen wijk. We noemen dat: ‘Bouwen voor de Buurt’.
Bij grotere bouwprojecten is de gewenste verdeling van het type woningen 30%
sociaal, 40% middensegment en 30% hoger segment. Bij kleinschalige
ontwikkellocaties kijken we naar de bestaande samenstelling van de omgeving en de
beoogde ontwikkeling.
Groei van Hilversum is geen doel op zich. Afgewogen en gerichte groei is echter een
investering in de toekomst van Hilversum, die ons vitaal houdt en bijdraagt aan het in
stand houden van het voorzieningenniveau (denk aan scholen, stations,
sportverenigingen, zwembad, winkels, horeca, kinderopvang et cetera).
Doorstroming is hét uitgangspunt bij het woonbeleid. Dit zien we terug in de
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en bij nieuwe bouwprojecten
waar de gemeente de gelegenheid heeft om dit als eis in te brengen.
De Woonvisie wordt aangevuld met een Woonzorgvisie die ingaat op wat nodig is om
ouderen met behulp van zorg goed te laten (blijven) wonen in hun eigen wijk.
Het bouwtempo gaat omhoog. Als hiervoor extra capaciteit nodig is aan de zijde van
de gemeente dan zullen we hier geld voor vrijmaken. We zoeken hierbij ook
nadrukkelijk naar de mogelijkheden die ons vanuit bijvoorbeeld de Provincie of het
Rijk geboden worden.
Extra bouwlagen op plekken waar dat passend is, zijn geen taboe. De
kwaliteitsprincipes die we hierbij gebruiken worden uitgewerkt in de Hilversumse

Verkiezingsprogramma 2022
VVD Hilversum
Gemeenteraadsverkiezingen

2

•
•

•

•

•

Hoogtevisie aansluitend op de schaal en maat van de omgeving en met respect voor
het Hilversumse illusielandschap.
Hilversum ontwikkelt klimaatadaptief: gasloos, hemelwaterafvoer dat rechtstreeks in
het grondwater wordt geïnfiltreerd en met aandacht voor biodiversiteit in de stad.
Bij het ontwikkelen en transformeren van nieuwe woningen mag de parkeernorm
geen onnodig obstakel zijn. Wel moeten we een oplossing vinden voor het
‘inktvlekeffect’: dat auto’s net buiten het betaald parkeren gebied worden geparkeerd
en daar tot overlast zijn.
Participatie met betrokkenen is niet meer weg te denken bij ruimtelijke
ontwikkelingen. De gemeente vraagt van zichzelf en van andere initiatiefnemers dat
er bij elke ontwikkeling in een zo vroeg mogelijk stadium helderheid is over de mate
en wijze van participeren.
We gaan het Circusterrein ontwikkelen tot een mooi gebied met een mix van werken
en wonen. Als het in de planning van de ontwikkeling past, staan we tijdelijke vormen
van bedrijvigheid en/of wonen toe.
De gemeente gaat coulant om met bestemmingswijzigingen voor kantoorpanden die
ooit als woonhuis zijn gebouwd en die niet meer rendabel als toekomstbestendig
kantoor te exploiteren zijn, mits het pand na transformatie grondig verduurzaamd is.
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Economie en werkgelegenheid
Hilversum heeft een grote en schone economie die voor veel werkgelegenheid zorgt. Dat
moeten we koesteren. Dat betekent dat we zuinig zijn op de bestaande ruimte voor
bedrijvigheid en ruimte maken voor nieuwe ondernemers. De afgelopen jaren is Hilversum
steeds aantrekkelijker geworden voor grote en kleine mediabedrijven. Om het unieke profiel
van de Mediastad ook voor de toekomst veilig te stellen, blijft Hilversum investeren in een
uitstekend vestigingsklimaat. Daarnaast komt er, als het aan de VVD ligt, ook meer aandacht
voor de andere bedrijventerreinen en gaan we door met het centrum mooier en levendiger
te maken.
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Hilversum is zuinig op haar ondernemers. Daarom wordt in alle bedrijventerreinen
waar dat nodig is, zoals Bedrijventerrein Zuid-West, geïnvesteerd.
Hilversum blijft investeren in het centrum. Er wordt gestuurd om winkels binnen de
centrumring te brengen; de aanloopstraten gaan we ‘ontwinkelen’. Het centrum
wordt groener en krijgt gefaseerd nieuwe, fraaie bestrating en het gevelherstelfonds
wordt opnieuw ingevoerd. Wonen boven winkels krijgt extra aandacht en er komt
meer ruimte voor terrassen.
Er wordt geïnvesteerd in het opnieuw inrichten van de Gijsbrecht. De inrichting van
het winkelgebied als 30 kilometerzone is daarbij het uitgangspunt.
Bij nieuwe bouwprojecten wordt altijd oog gehouden, en waar passend ruimte
gemaakt, voor werkgelegenheid en ondernemers.
Hilversum lobbyt actief voor het aantrekken van nieuwe mediabedrijven om het
unieke profiel van Hilversum Mediastad te versterken. Ook andere (internationale)
hoofdkantoren die niet-vervuilende werkgelegenheid bieden, zijn welkom,
bijvoorbeeld op Crailo. Werk voor praktisch geschoolde werknemers verdient extra
aandacht.
Er wordt een plan gemaakt om het Mediapark ook in de toekomst dé plek in
Nederland (en Europa) te laten zijn voor toonaangevende productie van
mediacontent. Speciale aandacht wordt daarbij geschonken aan het aantrekken van
startups en jong mediatalent.
Het Arenapark wordt ontwikkeld tot een moderne campus waar werken, leren,
sporten en wonen samengaan. Het verplaatsen van station Sportpark is wenselijk,
maar moet wel betaalbaar zijn.
Het horecabeleid wordt aangescherpt om een betere verdeling over de stad te
bereiken, bijvoorbeeld door meer horeca buiten het centrum te vestigen.
Werk moet meer lonend worden. Daarom wordt de grens voor bijzondere bijstand op
100% van de bijstandsnorm gesteld. De individuele inkomenstoeslag wordt
afgeschaft.
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•

•
•
•
•

•
•

Ondanks de sterk aantrekkende arbeidsmarkt zijn in Hilversum veel mensen niet aan
het werk. We gaan meer mensen aan een baan helpen door concrete omscholing,
bijscholing en door in te zetten op leer-werkplekken om mensen weer
maatschappelijk actief te krijgen.
We gaan de tegenprestatie voor inwoners in de bijstand ook in Hilversum invoeren.
De gemeente gaat zich actief inzetten om een divers winkelaanbod te bewerkstelligen
dat goed aansluit bij de wensen van inwoners en bezoekers.
De Media-Mile is geen succes gebleken en wordt verwijderd om verdere kosten voor
onderhoud te vermijden.
De VVD vindt het belangrijk dat Hilversum als gemeente voor inwoners, bezoekers en
bedrijven die zich in Hilversum willen vestigen een duidelijk profiel heeft. Daarom
blijven we investeren in Hilversum Marketing.
We gaan door met de proactieve aanpak van schuldsanering om inwoners zo snel
mogelijk weer op eigen benen te laten staan.
De VVD vindt dat het voor ondernemers eenvoudiger moet worden meerdere functies
in hun zaak aan te bieden (‘blurring’).
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Mobiliteit
Het Hilversumse wegennet is al decennialang te krap bemeten voor het aanwezige verkeer.
Dat vraagt om stevige oplossingen. Bijvoorbeeld om de bereikbaarheid van het Mediapark te
verbeteren en de grote verkeersdruk op de Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg
aan te pakken. Ook vraagt de steeds grotere druk op parkeren in de openbare ruimte binnen
de ring om oplossingen. Dat kan met nieuw parkeerbeleid, maar ook door het stimuleren van
deelvervoer. De VVD maakt de volgende keuzes om Hilversum mobiel en goed bereikbaar te
houden:
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

Er wordt een concreet plan gemaakt voor het aanleggen van het Erfgooierstracé om
het Mediapark beter bereikbaar te maken, het verkeer eerlijker over Hilversum te
spreiden en de leefbaarheid op de Johannes Geradtsweg te verbeteren.
De winkelzone van de Gijsbrecht wordt ingericht als 30-kilometerzone.
Transformeren van winkels naar woningen in aanloopstraten naar het centrum wordt
mogelijk zonder parkeernorm, waarbij kadastraal is vastgelegd dat voor deze
woningen geen parkeervergunningen kunnen worden aangevraagd. Wel vragen we
van de ontwikkelaars een investering in het blijvend betaalbaar aanbieden van
deelvervoer.
Per jaar wordt extra geïnvesteerd in de kwaliteit van het wegennet.
De gemeentelijke parkeergarages worden met behoud van functie verkocht.
Er wordt extra capaciteit ingezet op het uitrollen van laadpalen wanneer dat technisch
mogelijk is. Het wordt makkelijker gemaakt je auto voor je deur op te laden,
bijvoorbeeld door de stoep aan te passen.
De gemeente gaat in gesprek met de Provincie en de vervoersaanbieders om te
onderzoeken of het Hilversumse HOV-tracé al dan niet tijdelijk ingezet kan worden
voor andere gebruikers (zoals vrachtverkeer van VSH).
De parkeerdruk binnen de ring wordt steeds groter. Bij het opstellen van nieuw
parkeerbeleid zal hiervoor een oplossing gevonden moeten worden.
De opbrengst van betaald parkeren wordt ingezet om te gaan handhaven op
parkeerovertredingen in wijken waar geen parkeerregime geldt en bij scholen en
sportclubs om daar de verkeersveiligheid te verbeteren.
De huidige insteek dat parkeren geen melkkoe mag zijn, blijft gehandhaafd; winst op
parkeren moet terugvloeien naar de betalers en niet naar de algemene middelen.
De VVD kijkt realistisch naar mobiliteitsvraagstukken. Vergezichten over zelfrijdende
auto’s, volledig gebruik van deelvervoer en pakketbezorging met drones zijn mooi,
maar de VVD blijft met de voetjes op de vloer; er zijn ook nù oplossingen nodig.
Als deelscooters succesvol blijken maar voor parkeeroverlast blijven zorgen, worden
de straten in het centrum voorzien van een markering waar deze geparkeerd moeten
worden.
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•

•
•

•

Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het
transformeren van Vliegveld Hilversum, eventueel in combinatie met het MOB-terrein
en de Korporaal Van Oudheusden Kazerne. Het oplossen van de verkeersdrukte op de
Diependaalselaan (N201) is hierbij een voorwaarde.
Hilversum is en blijft een intercitystation en wordt aangesloten op het nachtnet.
Fietsen is goed voor de gezondheid, het milieu en voor de bereikbaarheid in onze stad;
de snelste manier om je te verplaatsen is immers per fiets. We blijven het gebruik van
de fiets stimuleren en faciliteren, onder meer door het wegnemen van obstakels voor
de fiets, het aanleggen en/of verbreden van fietspaden en het creëren van betere
fietsparkeervoorzieningen, zoals de nieuwe fietsenstalling voor 5.000 fietsen bij het
station.
Fiets- en verkeersveiligheid is belangrijk. De gemeente houdt een lijst bij van de top20 meest onveilige situaties en pakt deze projectmatig aan. Ook gaat de gemeente in
navolging van landelijk beleid een betere ongevallenregistratie bijhouden om beter
zicht te hebben op waar het precies onveilig is.
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Veiligheid
Hilversum is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden: in het centrum maar zeker ook
in onze wijken. Daarentegen worden de infiltratie van de onderwereld in de bovenwereld
(ondermijning) en verkeersveiligheid een steeds groter probleem. Daarvoor is actie nodig:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

De gemeente krijgt extra budget voor het bestrijden van ondermijning.
Er worden actieve campagnes gevoerd onder inwoners ondernemers, ouders en
jongeren om ondermijnende criminaliteit te herkennen en tegen te gaan.
Hilversum moet schoon, heel en veilig zijn. Overtreders, bijvoorbeeld bij illegaal
geplaatst afval en niet opgeruimde hondenpoep, morgen van de VVD niet wegkomen
met hun gedrag. We gebruiken hiervoor ook mobiele camera’s.
Schade opzettelijk veroorzaakt door minderjarige inwoners wordt onverkort verhaald
op de ouders, net als op meerderjarige daders.
Er wordt geïnvesteerd in (sport)programma’s die bewezen helpen om jongeren uit de
criminaliteit te houden.
Er komt extra handhavingscapaciteit (BOA’s) en de prioriteiten worden in overleg met
de buurt bepaald.
We trekken extra geld uit voor het door de VVD geïnitieerde en succesvolle jeugdBOA’s.
Er komt een nieuwe campagne samen met de horeca om veilig uitgaan in Hilversum
verder te verbeteren.
Hufterig verkeers- en parkeergedrag is ergernis nummer één bij veel Hilversummers
en krijgt topprioriteit.
Veel inwoners van Hilversum hechten zeer aan de vuurwerktraditie. Vuurwerk leidt
echter elk jaar tot veel persoonlijk leed en schade aan (gemeentelijke) eigendommen.
De komende jaren kunnen straten zelf bij meerderheid bepalen of zij wel of niet
vuurwerkvrij willen zijn. Het door de gemeente georganiseerde vuurwerk op het
Marktplein wordt gehandhaafd. En we kijken met belangstelling terug op het verloop
van de jaarwisseling en het effect op het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.
De buurtcoördinatoren hebben hun nut meer dan bewezen. We gaan door met deze
aanpak om de gemeente dichter bij de wijkbewoners te brengen.
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Duurzaamheid en klimaatadaptatie
Het klimaat verandert, ook in Hilversum. We zijn verplicht actie te ondernemen, ook naar
toekomstige generaties toe. We willen immers dat onze kinderen ook een leefbare toekomst
kunnen hebben. De klimaatverandering is een ontwikkeling die vraagt om een effectieve en
doortastende aanpak. Een aanpak die een steentje bijdraagt aan het tegengaan van
klimaatverandering, maar ook een aanpak die de gemeente klaar maakt voor de gevolgen van
die veranderingen. De Hilversumse VVD wil hard aan de slag met dit belangrijke vraagstuk,
maar doelgericht, zonder symboolpolitiek en met een hoog rendement per geïnvesteerde
euro belastinggeld. Daarom maakt de VVD de volgende keuzes:
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Ons motto is en blijft: wel groen, maar niet gek. We zoeken effectieve maatregelen
die betaalbaar zijn voor de gemeente en haar inwoners. We toetsen iedere maatregel
op klimaateffectiviteit en milieurendement. We stoppen met maatregelen ‘voor de
bühne’.
Hilversum zet vol in op isolatie van oude woningen. Er wordt door de gemeente samen
met co-financiers een fonds ingesteld om huiseigenaren financieel te ondersteunen.
Het welstands- en monumentenbeleid wordt aangepast om tegemoet te komen aan
de uitdagingen van de warmtetransitie: ook gemeentelijke monumenten moeten
kostenefficiënt kunnen worden geïsoleerd.
De gemeente gaat actief de wijken in om huiseigenaren te informeren over de
mogelijkheden van woningisolatie.
De VVD stelt realistische doelen. De eerdere ambitie van gasloos in 2040, die tegen de
zin van de VVD door raad is aangenomen, gaat terug naar de landelijke ambitie die
2050 hanteert. Niemand gaat voor dat moment gedwongen van het gas af.
Bedrijven worden aangemoedigd om zonnepanelen te plaatsen op hun daken, maar
daartoe nooit verplicht door de gemeente.
De vergunningsplicht voor zonnepanelen in beschermd stads- en dorpsgezicht is
wettelijk en daar kan de gemeente helaas niets aan veranderen. Wel zal de gemeente
inwoners die in zo’n gebied zonnepanelen willen plaatsen maximaal ondersteunen bij
hun aanvraag.
Er komt een bestratingsbeleid per wijk waarin wordt aangegeven hoeveel van de
openbare ruimte bestraat mag worden. Ook worden normen opgesteld voor
bestrating van tuinen en erven bij nieuwe ontwikkelingen.
Er komen meer infiltratievoorzieningen in de openbare ruimte om overtollig
hemelwater op te kunnen vangen en in het grondwater te infiltreren.
Het centrum wordt ‘ontsteend’ en groener en de huidige bestrating wordt daarbij
gefaseerd vervangen.
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•

•
•
•

Hilversum maakt gebruik van het mede door het Waterschap en Waternet
ontwikkelde platform ‘Rainproof’ om de mogelijkheden voor klimaatadaptatie op een
toegankelijke wijze aan inwoners aan te bieden.
We zijn voorstander van modern kleinschalig binnenstedelijk goederenvervoer door
middel van hubs en willen de markt stimuleren deze hubs snel te realiseren.
Het uitgangspunt is dat wij in en om de gemeente Hilversum geen ruimte zien voor
windturbines: geen windmolens op de hei!
De VVD verwacht dat geothermie en andere kansrijke technieken een belangrijke rol
kunnen spelen bij de energietransitie en steunt onderzoeken en initiatieven op dit
vlak.
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Financiën
Het gemeentelijke huishoudboekje is bij de VVD in goede handen. Het is belangrijk dat de
Hilversumse gemeentebegroting ruimte blijft bieden om te kunnen investeren in de
toekomst. Dat betekent keuzes maken, soms de hand op de knip houden en verwachte
kostenstijgingen (bijvoorbeeld in het sociaal domein) oplossen zonder de rekening bij de
belastingbetaler neer te leggen. De ruimte is schaars en daardoor is ontwikkelen in Hilversum
vaak duur. Het is belangrijk bij gemeentelijke ontwikkelingen strakker te sturen op de
financiële haalbaarheid, bijvoorbeeld door meer woningen in het midden- en dure segment
te bouwen.
•
•
•
•

•
•

De totale lokale belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) worden per jaar
met maximaal de inflatie verhoogd.
De achterhaalde hondenbelasting wordt, net zoals in heel veel gemeenten in
Nederland, definitief afgeschaft.
Meevallers worden gebruikt om schulden af te lossen. Er wordt elk jaar structureel op
de schuldpositie afgelost.
Bij grote projecten zoals Arenapark, Bruisend Hart (Oosterspoorplein) en het
Circusterrein gaat de gemeente zich actief inzetten om kosten te verlagen en
opbrengsten te verhogen. Alleen dan blijven de gemeentefinanciën gezond en blijft er
ruimte voor nieuwe projecten
Er wordt in de gemeentelijke begroting structureel ruimte gemaakt om meer te
investeren in cultuur, evenementen en sport.
Het huidige beleid dat er geen geld zonder plannen wordt ‘opgepot’ in de begroting
wordt voortgezet (de zogenoemde ‘beukennotenwet’).
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Zorg en welzijn
Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft is voor de Hilversumse VVD vanzelfsprekend.
De kosten voor de zorg zijn afgelopen jaren in Hilversum zeer sterk gestegen en zetten de
gemeentefinanciën zwaar onder druk. De Hilversumse VVD pleit daarom voor zinnige,
beheersbare en voorspelbare zorg. Het welzijnswerk heeft zonder meer zijn nut bewezen,
maar kan doelgerichter worden ingezet, bijvoorbeeld door beter aan te sluiten bij sport.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De kosten van de zorg in Hilversum worden transparanter, wat zal leiden tot meer
kostenbewustzijn bij gebruikers en professionals.
Zinnige zorg wordt het uitgangspunt. Er wordt strikter gekeken welke zorg nodig en
gewenst is, niet waar per se recht op is.
Vernieuwende initiatieven die betere zorg opleveren en die de druk verlagen op
medewerkers en het budget, worden extra gestimuleerd (zoals e-health, deelscootmobielen, woon-zorginitiatieven, vermindering van administratieve lasten, et
cetera).
Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Een bedrag
van 500.000 euro wordt vanuit het welzijnsbudget aan het sportbudget toegevoegd.
Het onderscheid tussen welzijn en zorg moet, gezien de onderlinge samenhang,
beleidsmatig vervallen.
Welzijnswerk wordt niet langer standaard gesubsidieerd, maar wordt via een
aanbestedingsprocedure op basis van doelstellingen gegund.
In het welzijnswerk wordt strakker gestuurd op kerntaken, zoals maatschappelijk werk
en jongerenwerk in de wijken.
Voldoende plekken voor bescherming en opvang zijn belangrijk. Eerlijke spreiding over
de regio is hierbij een aandachtspunt.
Zorg en vooral welzijn wordt ingezet daar waar het het hardst nodig is. Hier wordt ook
gelet op veiligheid, criminaliteit en preventie.
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Sport
Sport is belangrijk. Sport is leuk, gezond en werkt verbindend en inspirerend. Hilversum is
gezegend met een groot aantal geweldige sportverenigingen en uitstekende faciliteiten. De
VVD vindt het heel belangrijk dat deze verenigingen goed door de gemeente ondersteund
blijven worden. Om nog meer Hilversummers te bewegen om te gaan sporten en de drempel
om te gaan sporten verder te verlagen, maakt de VVD de volgende keuzes:
•
•

•
•

•

•

•
•

Er komen meer sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte.
Nike is van groot belang voor Hilversum en is als groot en populair sportmerk een
aantrekkelijke onderneming om mee samen te werken. Een groot
breedtesportevenement zou een mooie vorm van samenwerking kunnen zijn.
Er wordt een groot professioneel sportevenement naar Hilversum gehaald, zoals
bijvoorbeeld een etappe uit een Nederlandse (wieler)ronde.
Er wordt werk gemaakt van het project ‘Veiliger op de fiets naar de sportclub!’. Alle
fietsroutes naar sportclubs worden beoordeeld op veiligheid voor kinderen en waar
nodig worden maatregelen getroffen. Denk hierbij aan verlichting,
snelheidsbeperkende maatregelen, et cetera.
De samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en naschoolse opvang wordt
geïntensiveerd. Het wordt makkelijker en aantrekkelijker voor kinderen om na
schooltijd te gaan sporten.
We investeren meer in het succesvolle buurtsportcoaches-programma. We
ondersteunen samenwerking met scholen, kinderdagverblijven en naschoolse
opvang.
Beweegarmoede is een bedreiging voor de volksgezondheid. De gemeente voert
actief beleid om dit tegen te gaan. Het ‘Plezier in bewegen’-akkoord is hierbij leidend.
In het nieuwe sportbeleid wordt nadrukkelijk aandacht geschonken aan de
capaciteitsproblemen bij Hilversumse sportverenigingen.
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Cultuur
Cultuur is belangrijk voor Hilversum. Onze geweldige culturele instellingen zoals het
filmtheater, Vue, de musea en de Vorstin geven kleur en karakter aan de stad. De vele
evenementen zoals Druif en Wonderfeel zorgen voor levendigheid en verscheidenheid. De
VVD vindt het belangrijk dit culturele aanbod sterker te maken, belangrijke spelers die hun
thuisbasis hebben in Hilversum meer ‘Hilversums’ te maken en nog meer levendigheid te
creëren door ruimte te maken voor nieuwe evenementen.
•
•

•

•
•

•

Er wordt extra geld vrijgemaakt voor meer evenementen om de wijken en het
stadscentrum aantrekkelijker en levendiger te maken.
Het Metropole Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest zijn belangrijke Hilversumse
culturele instellingen. Om deze gerenommeerde orkesten meer ‘van Hilversum’ te
maken, investeren we structureel in het behoud van beide instellingen. Als
tegenprestatie wordt elk jaar in de zomer de Hilversum Proms georganiseerd op
diverse plekken in de stad.
Er wordt kritisch gekeken naar het aantal culturele instellingen dat in Hilversum
structureel subsidie krijgt. Hierbij zijn bezoekersaantallen een belangrijke graadmeter.
We maken meetbare doelstellingen onderdeel van de financiële afspraken. Niet
zomaar subsidiëren, maar gericht investeren.
Hilversum maakt geld vrij voor het vieren van het 600-jarig bestaan in 2024.
Hilversum is bereid een samenwerking aan te gaan met Gooiland om hier weer een
competitief en aantrekkelijk theater van te maken met een onderscheidende
programmering die iets unieks aan Hilversum toevoegt.
Muziekonderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente gaat investeren
om lagere tarieven in het muziekonderwijs mogelijk te maken.

Verkiezingsprogramma 2022
VVD Hilversum
Gemeenteraadsverkiezingen

14

Natuur, groen en afvalverwerking
Hilversum is een prachtig groene gemeente. De hei en de bossen maar zeker ook het groen
binnen Hilversum zelf zijn belangrijke en onderscheidende kwaliteiten. Om Hilversum nog
groener te maken, de biodiversiteit die onder druk staat een ‘boost’ te geven en om de ruimte
te bieden om nog meer van dit mooie groen te genieten, maakt de Hilversumse VVD de
volgende keuzes:
•

•
•

•
•
•
•

Hilversum gaat in het bestuur van het Goois Natuurreservaat aansturen op een betere
balans tussen recreatie, sport en beheer. Recreatie is momenteel vaak een restpost in
plaats van een speerpunt. We willen natuur die je kunt beleven, niet natuur die je van
een afstand moet bekijken.
Als het aan de VVD ligt mag zich meer horeca vestigen aan de randen van de
natuurgebieden.
Hilversum en de regio stoppen met de gescheiden inzameling van PMD (de oranje bak)
omdat het beter is voor het milieu om dat niet te doen. We gaan verder met het veel
efficiëntere nascheiden.
De komende vier jaar gaat Hilversum minimaal 500 bomen extra aanplanten in de
bestaande openbare ruimte. Bewoners mogen locaties nomineren.
Om Hilversum groen te houden, introduceren we de ‘boom-per-woning’ ratio voor
nieuwe, grote ontwikkelingen.
Hilversum gaat verder met het versterken van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door
meer bloemen in bermen te zaaien en met slim maaibeheer.
Hilversumse inwoners worden aangemoedigd om de gemeente koploper te laten
worden bij het NK Tegelwippen.

Verkiezingsprogramma 2022
VVD Hilversum
Gemeenteraadsverkiezingen

15

Onderwijs
Goed onderwijs is van enorm belang. Het biedt onze kinderen een goede, veilige start van
hun leven en legt de basis voor een zo gelijkwaardig mogelijke startpositie in de maatschappij.
De VVD wil daarom blijven investeren in goed onderwijs met speciale aandacht voor sport.
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Hilversum blijft investeren in goede en moderne schoolgebouwen.
Komende jaren wordt extra geïnvesteerd in goede ventilatie van met name oude
schoolgebouwen.
Hilversum blijft inzetten op onderwijs binnen het achterstandenbeleid, vooral gericht
op kinderen, zodat zoveel mogelijk kinderen met een gelijkwaardige basis aan de
samenleving deel kunnen nemen. Laaggeletterdheid verhelpen en voorkomen is
hierbij een van de speerpunten.
Sportclubs en scholen gaan meer gezamenlijk gebruik maken van gymzalen. Scholen
gaan meer gebruik maken van bestaande sportfaciliteiten.
Elke school in het basisonderwijs krijgt een sportambassadeur van een
sportvereniging uit Hilversum om zo veel mogelijk jongeren te stimuleren te gaan
sporten.
Internationaal onderwijs is een belangrijke vestigingsfactor in Hilversum. De VVD zet
in op een hoogwaardige International School op het Arenapark.
We ondersteunen samenwerking tussen scholen en BSO’s om zo het
beweegonderwijs naar een hoger niveau te krijgen.
Hilversum maakt zich als mediastad extra sterk voor mediawijsheid. We zoeken hierbij
samenwerking met Beeld & Geluid.
Indien sprake is van achterstallig onderhoud bij (met name monumentale)
schoolgebouwen, spreekt de gemeente onderwijsorganisaties daar op aan.
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Inclusiviteit en toegankelijkheid
In Hilversum mag het niet uitmaken van wie je houdt, waar je vandaan komt of waar je (niet)
in gelooft. Wij zijn een gemeente waar elk individu zich thuis moet kunnen voelen. Helaas is
dat ook in Hilversum nog niet altijd vanzelfsprekend. De Hilversumse VVD staat voor een vrije
samenleving waar elk individu tot bloei kan komen en iedereen de gelegenheid krijgt volop
mee te doen. Daarom maakt de Hilversumse VVD de volgende keuzes:
•
•
•

•

Belangengroeperingen worden actief betrokken bij nieuwe projecten om de
toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen.
De toegankelijkheid van het centrum van Hilversum voor mensen met een beperking
wordt verbeterd.
De gemeente Hilversum krijgt een nieuwe en beter toegankelijke website. De vaak
complexe regelingen in het sociaal domein worden overzichtelijk en makkelijk
vindbaar.
Hilversum draagt jaarlijks actief bij aan de organisatie van de Rainbow-week.
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Hilversum en de buitenwereld
Hilversum heeft een belangrijke rol als centrumgemeente in de Regio Gooi- en Vechtstreek.
Samenwerking met andere regiogemeenten blijft belangrijk. Wanneer echter bij bepaalde
onderwerpen de koers van Hilversum te veel afwijkt van andere gemeenten in de Regio, kiest
Hilversum bewust voor een eigen lijn. Gezien de uitdagingen waar Hilversum voor staat en de
grote infrastructurele verbondenheid via de rijkswegen en het spoor met diverse steden in de
nabijheid, heeft Hilversum veel belang bij het aangaan van en deelnemen aan
samenwerkingsverbanden. Hilversum zal in deze verbanden altijd uitgaan van door de
gemeenteraad gestelde kaders.
•

•
•
•

•
•
•

De gemeente Hilversum staat open voor een snelle fusie met de gemeente
Wijdemeren. Het vergroot de slagkracht van beide gemeenten en er ontstaat dan een
unieke gemeente met een profiel van water, bos en hei. Deze fusie mag de gemeente
Hilversum geen onverantwoorde financiële risico’s opleveren.
Het functioneren van de Regio Gooi- en Vechtstreek wordt geëvalueerd met speciale
aandacht voor de bestuurbaarheid (democratische legitimatie).
Hilversum maakt zich sterk voor het, op korte termijn, oprichten van een regionale
Griffie om de regionale besluitvorming te ondersteunen.
De gemeente blijft actief in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden om haar
belangen zo goed mogelijk te behartigen en steun te zoeken voor de diverse
ontwikkelingen binnen de gemeente.
Hilversum wordt niet langer via de Regio Gooi- en Vechtstreek, maar direct
vertegenwoordigd binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
In de volgende Regionale Samenwerkingsagenda wordt meer aandacht besteed aan
de problemen rondom het wegverkeer, zoals op de N201 en de N236.
Het uitgangspunt is dat de Regio Gooi- en Vechtstreek niet verder wordt uitgebreid
met meer aandachtsgebieden en/of inbestedingen. De Regio blijft een
uitvoeringsorganisatie. Beleid wordt uitsluitend door de afzonderlijke gemeenten
gemaakt.
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Bestuur, bestuurscultuur en de gemeentelijke organisatie
Transparant, benaderbaar en effectief bestuur zijn onmisbaar in een moderne lokale
democratie. Hilversum heeft de afgelopen jaren stappen gemaakt op dit gebied maar de VVD
ziet ruimte om onze lokale politiek levendiger en aantrekkelijker te maken en de
gemeentelijke organisatie verder te verbeteren.
•
•
•
•
•

•

•

•

Hilversum heeft een vrij zware middle-managementlaag. Deze managementlaag
wordt effectiever ingericht.
In het nieuw te vormen college valt de verantwoordelijkheid voor het gehele sociaal
domein onder één wethouder.
De wijze van vergaderen van de Hilversumse gemeenteraad is zo transparant en
laagdrempelig mogelijk beschikbaar voor alle Hilversummers.
Alle vergaderstukken zijn openbaar, tenzij er zwaarwegende redenen zijn hiervan af
te wijken.
Alle commissievergaderingen, digitaal of fysiek, worden evenals de
raadsvergaderingen uitgezonden via een voor iedereen toegankelijk platform (zoals
bijvoorbeeld YouTube). Er wordt geïnvesteerd in een beter videoregistratie-systeem
om de werkdruk op de Griffie niet te groot te maken en het nazoeken van bijdragen
te vergemakkelijken.
Om de verkiezingsuitslag een betere weerslag te geven in de commissie- en
raadsvergaderingen introduceren we spreektijden die afhankelijk zijn van fractiegrootte (zoals in veel gemeenten de norm is).
De gemeenteraad is de meest lokale vorm van representatieve democratie die op een
zorgvuldige manier in staat wordt gesteld belangen af te wegen en besluiten te
nemen. Om die reden is de VVD geen voorstander van lokale referenda.
De gemeente stelt een ombudsman of -vrouw aan bij wie inwoners van Hilversum
terecht kunnen die bij de gemeente niet verder komen en tussen de wal en het schip
dreigen te raken.
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