
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruimte aan de samenleving 
 

Verkiezingsprogramma CDA Hilversum 
 

2018 - 2022 



CDA Hilversum Verkiezingsprogramma 2018-2022 

2 

 

 

  
Inleiding         
 
1. Waarden en tradities       

1.1. Kunst- en Cultuurbeleid 
1.2. Cultureel Erfgoed  
1.3. Veiligheid   
1.4. Burgerschap        
1.5. Zondagsrust        

    
2. Sterke samenleving       

2.1. Samenlevingsgericht werken  
2.2. Verenigingen en vrijwilligers      
2.3. Sport en bewegen voor leefbaarheid en welzijn     
2.4. Bereikbaarheid       
2.5. Voldoende en betaalbare woningen      

 
3. Familie en gezin        

3.1. Gezinnen        
3.2. Kindvriendelijke buurten      
3.3. Onderwijs        
3.4. Samen met maatschappelijke organisaties  

 
4. Zorg voor elkaar        

4.1. Preventie        
4.2. Persoonlijke kracht       
4.3. Omzien naar elkaar       
4.4. Lokale toegang zorg    
4.5. Geld voor de zorg     
4.6. Werk en participatie    
4.7. Armoedebeleid    

 
5. Eerlijke economie        

5.1. Lokale Economie        
5.2. Ruimtelijke Ordening        
5.3. Detailhandel, Toerisme & Recreatie  
5.4. Duurzaam Hilversum        
5.5. Smart City 
5.6. Mobiliteit        
5.7. Gezonde gemeentefinanciën      
5.8. Omgevingswet 

 
 
 
 
 
 
 
Het CDA heeft in de afgelopen collegeperiode succesvol verantwoordelijkheid gedragen voor 
het dagelijks bestuur van Hilversum. Het CDA heeft haar idealen voor de komende periode 
vastgelegd in dit programma en wil deze zo veel mogelijk realiseren door opnieuw deel te 
nemen aan het college. Een ambitieus nieuw collegeprogramma combineren met de continu-
ïteit van besturen past bij de idealen van de lokale christendemocratie hier in Hilversum. 

Inhoudsopgave 
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Hilversum is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen 
samen leven. De gemeente is hierbij dienstbaar aan de gemeenschap. Voor een sterke 
samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, bedrijvigheid en overheid nodig. 
In die samenleving staan mensen centraal – betrokken inwoners die met elkaar samenleven, 
werken en bouwen aan een gemeenschap. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van 
waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit 
en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. 
 
Het CDA staat voor de gedeelde waarden die ons verbinden, voor de traditie van gerechtig-
heid, tolerantie en verantwoordelijkheid die ons land hebben gevormd. In een onrustige 
wereld vormen juist deze gedeelde waarden en tradities de identiteit van onze samen-
leving. Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in 
opvoeding en onderwijs. 
 
In de, door ons gewenste, sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via 
familie of gezin, buurt, vereniging, geloofs- of andere gemeenschappen. We zorgen en 
werken voor elkaar en met elkaar. Gemeentelijke overheid en de markt zijn, in onze visie  
dienstbaar aan de samenleving, en niet andersom! 
 
In die sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen 
thuis in familie en gezin, waarop je altijd terug kunt vallen, waar we elkaar helpen en 
verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Die belofte van zorg voor elkaar doen we ook als 
samenleving. Als iedereen omziet naar de ander, vormen we met elkaar die samenleving 
waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten en waar de zorg voor onze ouderen, zieken 
en gehandicapten goed geregeld, en waar mogelijk onderling vormgegeven is. 
 
De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een 
eerlijke economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis 
die ook veel inwoners in de gemeente Hilversum zelf geraakt heeft. In de eerlijke economie 
kiezen we voor eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen voor de lange termijn. Ons plan 
voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de 
komende generaties. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie 
van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. 
 
Daarbij is het niet zo dat de lokale overheid dit allemaal van bovenaf gaat regelen, vanuit een 
soort almachtige probleemoplossende rol, maar dat de overheid helpt initiatieven vanuit de 
samenleving ruimte te geven en mogelijk te maken. Vanuit die visie wil het CDA de komen-
de jaren politiek actief zijn. Mensen, bedrijven, buurten en instellingen leveren een unieke 
bijdrage aan de samenleving en hebben kennis en kunde die de overheid niet altijd heeft. De 
opdracht voor het CDA is om daarbij het maatschappelijk initiatief en het algemeen belang 
ondersteunend aan elkaar te maken. 
 
Met deze voorstellen gaan wij werken aan een gemeenschap waarin iedereen mee kan 
doen, niet alleen vandaag maar ook in de komende generaties.  
 
 
CDA Hilversum  

Inleiding 
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Als speerpunten voor de komende periode willen we de volgende noemen: 
 
Duurzaamheid – Een stad waar het nu en in de toekomst goed leven en werken is, een 
duurzaam Hilversum, een klimaatneutraal Hilversum in 2030.  
 
Erfgoedbeheer – Het CDA is tegen verkrotting en leegstand van het cultureel erfgoed in 
Hilversum. Elk gebouw waar nodig een nieuwe functie is de beste vorm van behoud. 
 
Vluchtelingen – Het CDA wil investeren in een snelle integratie en succesvolle inburgering. 
Taalonderwijs volgen vanaf dag één is daarbij essentieel.  
 
Zondagsrust – Het CDA kiest voor ‘Zondag familiedag’, een dag van gemeenschapszin, 
een dag om op adem te komen! Geen uitbreiding van koopzondagen. 
 
Veiligheid – Het CDA wil snel en effectief ingrijpen bij buurtoverlast en vandalisme. ‘Soft’ 
waar het kan, ‘hard’ waar het moet! 
 
Vrijwilligers – Zij zijn het cement van de samenleving. Het CDA wil de vrijwilligerscentrale 
als spin in het web positioneren. 
 
Woningbouw – Het CDA wil meer koop- en huurwoningen in het middensegment, oftewel 
voor gezinnen met inkomens tussen de 36.000 en 55.000 euro.  
 
Lokale economie – Het CDA zet zich in voor een duurzame lokale economie, waarbij geld 
langer lokaal circuleert en ondernemerschap wordt gestimuleerd.  
 
Stationsgebied – Het CDA wil een aantrekkelijke en hoogwaardige entree voor het centrum.  
Wij kiezen voor wonen met oog voor een goede bereikbaarheid, ook voor bewoners van 
‘over het spoor’. 
 
Welzijn en zorg – Wij investeren in preventie. Een ‘onsje’ welzijn scheelt een ‘kilo’ zorg.  
 
Burgerschap – Het CDA staat voor een verbonden samenleving – een samenleving waarin 
iedereen verantwoordelijkheid draagt. 
 
Financiën – Wij willen een doelmatige en efficiënte overheid. Uitgangspunten voor financieel 
beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
 
Bestuurskracht – Opschalen kan niet zonder afschalen. Voor CDA Hilversum is een sterk 
dorpen, wijken en buurten beleid voorwaardelijk voor verdergaande schaalvergroting.    
 
Eenzaamheid – Voor het CDA blijft eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en 
welzijnsbeleid. 
 
Sport - CDA wil sporten toegankelijker maken voor ieder kind en gebruiken als bindmiddel in 
de buurt ter versterking van de sociale cohesie 
 
Ouderen - Het CDA wil speciaal aandacht voor nieuwe vormen van zelfstandig wonen en de 
overgang naar verpleeghuis of verzorgingscentrum. 
  

Wat wij belangrijk vinden 
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Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen 
leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op 
straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen 
belang vooropstellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en 
nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Tradities ook die gevoed zijn door een 
lange geschiedenis van Nederland in de wereld. Een geschiedenis waarin velen uit 
Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen vanuit allerlei delen van de 
wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. Waarden en tradities helpen ons om ons 
thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die 
vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden. 
 
CDA Hilversum kiest voor een gemeente waar: 

 Activiteiten uit de samenleving worden ondersteund, die zijn gericht op binding en 
ontmoeting tussen mensen onderling, en het overdragen van de Nederlandse cultuur, 
waarden en tradities. Hiermee wordt de tweedeling in de samenleving tegengaan. 
Voorbeelden hiervan zijn koningsdag, dodenherdenking, het bevrijdingsfestival, de 
vredesweek en interreligieuze bijeenkomsten 

 Wij willen wijk- en buurtregels die een positieve invloed hebben op de manier waarop 
we met elkaar om willen gaan. Instellingen die met jeugd, jongeren, ouders, ouderen 
of andere bewonersgroepen werken, kunnen deze omgangsvormen gebruiken als 
herkenbare rode draad en voorbeeldgedrag in hun dagelijks werk. 
 

 
Hilversum is een gemeenschap, waarin mensen met verschillende waarden en tradities 
samenleven. Een gemeenschap waar iedereen mag meedoen en uitgedaagd wordt om 
verantwoordelijkheid te nemen voor die gemeenschap. De gemeenschap staat in een 
geschiedenis en geeft deze door aan nieuwe generaties. Waardevolle elementen uit het 
verleden willen we bewaren voor de toekomst. Wij zien ondernemerschap, creativiteit en 
cultuur als noodzakelijk onderdeel in het samen vormgeven daarvan.   
 
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de 
persoonlijke ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid. Met cultuur zijn dus 
persoonlijke en maatschappelijke waarden gemoeid. Soms leidt dat in onze diverse 
samenleving ook tot spanningen, vooral wanneer mensen zich in hun (culturele) identiteit 
voelen aangetast. Maar het belangrijkste is dat we met elkaar proberen te bewaren wat voor 
onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is.  
 
De lokale overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de 
randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele 
instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het 
beoefenen van muziek en lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die 
minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan worden 
kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden vaardigheden 
aangeleerd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de bibiliotheek, Museum Hilversum, het 
Muziekcentrum van de Omroep (MCO) en Globe. 

1.1 Kunst- en cultuurbeleid  

1. Waarden en tradities 
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 De instandhouding van grotere culturele instellingen, zoals Globe, de bibliotheek, 
podiumkunsten en musea. Het CDA is voorstander van koppeling van deze grote 
cultuurinstellingen aan kleinere voorzieningen in de omliggende gemeenten. 

 De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in 
samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. 

& Cultureel Erfgoed 
 
Veel steden ontlenen hun identiteit aan hun verleden. Zeker in steden waarin veel bewaard 
is gebleven zal de toerist steevast langs historisch interessante overblijfselen worden 
gestuurd. De overblijfselen vertellen het verhaal van het dorp of de stad, geven het (mede) 
zijn identiteit en zorgen voor een bron van inkomsten. 
 
Hilversum groeide uit van een onbeduidend schapendorp tot de grootste gemeente van de 
regio. De eigen historie is bewaard gebleven in archieven, archeologische vondsten, het 
stratenplan en vele monumenten.  
 
Hilversum heeft een aantal architectonisch belangrijke gebouwen. Het raadhuis van de 
internationaal befaamde (stads)architect Willem Dudok is daarvan het meest aansprekende 
voorbeeld. Maar ook Zonnestraal van Jan Duiker heeft een internationale uitstraling. Het is 
onze opdracht om zorgvuldig met ons Cultureel erfgoed om te gaan.CDA is tegen verkrot-
ting! Elk gebouw waar nodig een nieuwe functie geven is de beste vorm van behoud. 
 
Het nieuwe omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in het 
bijzonder eigen gemeentelijke accenten aan te brengen, zoals bij de bescherming van 
religieus en cultureel erfgoed. Uitgangspunt voor het CDA is maatwerk, ruimte voor variëteit 
en maatschappelijk initiatief.  
 
Industrieel erfgoed 
Er zijn in Hilversum een aantal goede voorbeelden van hergebruik van industriële panden 
zoals Chef aan de Werf bij Werf35, de melkfabriek aan de Larenseweg of de zoutbunker / 
Parc bij de Oude Haven. Andere voorbeelden waarbij het verleden is meegenomen in de 
toekomst zijn de gashouders die vervangen zijn door appartementsgebouwen in de vorm van 
een gashouder en de oude loodsen die zijn vervangen door huizen in de vorm van de 
loodsen. Hierdoor blijven de historische contouren zichtbaar, herinneren de staatnamen aan 
de vroegere bestemming, maar is er iets geheel nieuws ontstaan dat recht doet aan het 
verleden. We zullen dit beleid voortzetten en daarmee verkrotting voorkomen 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Herontwikkeling van industrieel erfgoed met behoud van historisch karakter en/of 
identiteit. 

 Toekomstgericht kijken met behoud van verleden.  Het waar nodig geven van een 
nieuwe functie is de beste vorm van behoud.  

Religieus erfgoed 
In een tijd van toenemende secularisatie raken kerkgebouwen hun functie kwijt. Het CDA 
spant zich in om een goede (her)bestemming te realiseren voor deze gezichtsbepalende 
gebouwen die past bij het karakter van het gebouw en de buurt waarin het staat. Wij kunnen 
wellicht van andere gemeenten leren met betrekking tot herbestemming van kerkgebouwen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wanneer kerken niet langer hun oorspronkelijke functie (kunnen) vervullen zoekt de 
gemeente bij de transformatie van een dergelijk gebouw actief mee naar een pas-
sende nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat.  

 Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

1.2 Cultureel Erfgoed  
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Archeologisch erfgoed 
Het CDA vraagt om meer aandacht voor de archeologische schatten rond Hilversum. In dat 
kader zou er beleid ontwikkeld moeten worden met specialisten over hoe om te gaan met 
onze archeologische schatten/vondsten. We willen hierbij de samenwerking zoeken met een 
organisatie als de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant (AWN) 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 De archeologische rijkdom van Hilversum dient in de educatie te worden opgenomen. 

Monumentaal erfgoed 
Karakteristieke en historische panden horen op de gemeentelijke monumentenlijst. Speciale 
aandacht is gewenst voor de 19e en vroeg 20e eeuwse gevels. De gevels in mooie staat 
houden met behulp van het gevelherstelfonds. Herbestemming van monumentale panden 
heeft voorkeur boven afbraak. Wij willen hier een actief beleid op voeren.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Particulieren actief blijven ondersteunen bij het onderhoud van het monument waar 
ze in wonen bijvoorbeeld door een bijdrage/ kleine kredieten 

 Een bijdrage uit het gevelherstelfonds voor onderhoud van woningen met een 
karakteristieke gevel 

Streekarchief 
Elke Hilversummer moet kennis van het verleden kunnen nemen. Dat is nu maar op beperk-
te schaal mogelijk. Digitalisering van archivalia (bijvoorbeeld ‘on demand’ zoals de gemeente 
Den Haag aanbiedt) is een moderne manier om de toegang van het verleden voor de burger 
te ontsluiten.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Een programma ontwikkelen om scholieren met het verleden in aanraking te brengen 
 Het streekarchief faciliteren bij het digitaliseren van archiefstukken 

Media erfgoed. 
Hilversum is de Mediastad. Het CDA spant zich in om Hilversum het karakter van mediastad 
te laten behouden. Het CDA zet zich ook in om herbestemming van karakteristieke leeg-
gekomen omroeppanden, die bijdragen aan het karakter van ‘Hilversum Mediastad’ mogelijk 
te maken. Een voorbeeld hiervan is het oude KRO gebouw, waarbij achter de het monumen-
tale hoofdgebouw iets nieuws wordt gerealiseerd. Ook Beeld en Geluid en de TV toren 
kunnen nog beter worden gebruikt als visitekaartje voor Hilversum.   
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Samen met Beeld & Geluid een 24 uurs arrangement of weekend arrangement 
Hilversum ontwikkelen bijvoorbeeld in samenwerking met NS dagtochten  

 Plannen ontwikkelen voor de commerciële exploitatie van de TV toren als 
visitekaartje voor Hilversum 

 
 
 

1.3.1 Veiligheid in de buurt 
 
Veiligheid is een basisvereiste in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige 
gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in 
het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 

1.3 Veiligheid  
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diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. 
Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en 
met overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.  
 
Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de 
speerpunten van de politie en brandweer op het gebied van openbare orde en veiligheid 
onverminderd belangrijk.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet 
van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van 
buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, 
zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig.  

 Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de 
buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen 
en laat hen meedenken en meewerken aan het oplossen van veiligheidsvraag-
stukken in hun eigen buurt. 

 Mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en 
betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom 
belangrijk. Het CDA wil de sociale samenhang bevorderen waardoor buurtbewoners 
gestimuleerd worden om elkaar aan te spreken op (kleine) misstanden. 

 Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten 
moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en bekend zijn in 
de buurt.  

 Belangrijk voor de veiligheid in een buurt of wijk is een meldplicht voor stelselmatige 
daders, lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en effectief ingrijpen bij 
overlast en vandalisme.  

 Brandpreventie moet hoog op de agenda staan. Het installeren van rook- en CO-
melders wordt bevorderd door voorlichting. Het CDA is voorstander van extra 
controles bij particulier kamerverhuur. 

 Het CDA bepleit een specifieke rampenoefening, en een stelselmatige en goede 
voorlichting over de rampenbestrijding en de getroffen maatregelen.  

 Een voorwaarde voor adequate bestrijding van criminaliteit is een betrouwbare 
bevolkingsadministratie. Toezicht en controle op de gemeentelijke basisadministratie 
moet worden opgeschroefd. 

 
1.3.2 Overlast alcohol en softdrugs aanpakken 
Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, 
georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle 
risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, 
mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de 
bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.  
 
In Hilversum hebben we een beperkt aantal coffeeshops, in stand gehouden door het 
gedoogbeleid. De overlast op straat lijkt mee te vallen, maar het is een wankel evenwicht. 
Wij kiezen voor een ontmoedigingsbeleid, vergelijkbaar met de lobby tegen roken. En 
handhaving op overlast. Voor alcohol en drugs is voorlichting aan ouders belangrijk om hen 
op hun verantwoordelijkheid aan te kunnen spreken. 
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Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  
 Onze inzet is het aantal coffeeshops waar mogelijk steeds verder terug te dringen, 

naar nul als het even kan. 
 Wij willen geen coffeeshops in kindvriendelijke buurten en niet binnen een straal van 

500 meter van een onderwijsinstelling (van peuterspeelzaal tot business school). 
 Illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten gaan we aanpakken 

in plaats van oogluikend toe te staan; hetzelfde geldt voor controle en handhaving op 
alcoholgebruik, ook bij jongeren zelf. 

 We bepleiten voor een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van 
gemeenten, politie, justitie, de belastingdienst en de sociale dienst – de zogenaamde 
bestuurlijke aanpak. 

 Medicinaal thuisgebruik is toegestaan. Hierin kan worden voorzien door apothekers-
cannabis (Mediwiet) of zelf kweken binnen het gedoogbeleid (met verklaring arts). 

 Betrek externe stakeholders zoals horeca, supermarkten, slijterijen, sport enz. vooraf 
bij het opstellen van het lokale alcoholpreventie- en handhavingsplan. 

 
1.3.3 Gedwongen Prostitutie is mensenhandel  
In de laatste decennia is duidelijk geworden dat mensenhandel in verschillende vormen zich 
overal in de samenleving kan voordoen. Uitbuitingssituaties komen onder ander voor in de 
prostitutiebranche. Dit onderwerp verdient meer aandacht, ook in Hilversum. Op dit moment 
zijn er voor zover bekend 4 bordelen in Hilversum. Gedwongen prostitutie willen we te allen 
tijde voorkomen. Hilversum is een seksslavenvrije gemeente! 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 We willen af van de valse romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een leven in de 
prostitutie. In veel gevallen is er sprake van georganiseerde criminaliteit, uitbuiting, of 
ernstige sociale problemen. Daar maken pooiers en klanten misbruik van. Daarom 
willen wij geen extra bordelen toestaan binnen onze gemeentegrenzen.  

 We willen inzetten op extra toezicht ter voorkoming van illegale prostitutie en op 
voorlichting, bewustwording, en trainingen op het herkennen van signalen.  

 Aanbieden van uitstapprogramma’s voor slachtoffers van mensenhandel (zoals ex-
sekswerkers). 

 Extra voorlichting op scholen en aanjagen van maatschappelijk debat.  

 
1.3.4 Radicalisering  
Voorkomen moet worden dat gezinnen, wijken of buurten zich afkeren van de Nederlandse 
samenleving en plekken van achterstand en armoede broedplaatsen worden van radica-
lisering, ook in Hilversum. Radicalisering kan meerdere vormen aannemen en in zijn effect 
kan het het gevoel van veiligheid erg beïnvloeden. Radicalisering kan zich uiten in vormen 
van crimineel gedrag, en het vormen van groepen die voor intense overlast zorgen.  
 
We willen de tweedeling in de samenleving tegengaan. Voorkomen dient te worden dat 
bevolkingsgroepen naast elkaar komen te leven, waardoor de samenleving langs religieuze 
of etnische scheidslijnen of inkomensklassen uiteenvalt. Juist de verenigingen van verschil-
lende bevolkingsgroepen of religieuze gemeenschappen spelen een belangrijke rol bij het 
werken aan verbinding en samenhang in de samenleving.  
 
Naast in de eerste plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere verant-
woordelijkheid voor scholen, kerken, moskeeën, synagogen, vrijwilligersorganisaties, 
serviceclubs, sportverenigingen, enz. Jongeren dienen kennis te nemen van andere culturen 
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en levensovertuigingen om zo vanuit de eigen afkomst en overtuiging bruggen te leren slaan 
naar elkaar. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Gemeente, onderwijs en Bureau Leerplicht moeten schooluitval koste wat 
voorkomen, omdat goed onderwijs de sleutel is voor de toekomst van ieder kind. 

 Bij (dreigende) radicalisering kiezen wij voor een gezins en groepsbrede aanpak 
waarin plaats is voor tweede kans regelingen 

 De gemeente bevordert actief ontmoetingen tussen groepen in de samenleving, 
stimuleert waar mogelijk een systeem van buddies. We brengen jongeren met 
verschillende achtergronden met elkaar in contact. 
 

 
 

 
1.4.1 Burgerschap 
Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van 
burgerschap en de waarden die daarbij horen. 
 
Burgerschap bestaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist ook 
lokaal. Het gaat er dan om dat mensen eigenschappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffe-
lijkheid, inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, 
hoop en vertrouwen. Zonder zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk 
leven. Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden. 
 
Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap kunnen 
versterken en ondersteunen. Allereerst door inspirerend te spreken. Politici en bestuurders 
kunnen waar nodig een moreel beroep op de samenleving doen. Dit is natuurlijk alleen 
geloofwaardig als politici zelf een goed voorbeeld zijn. Verder kan de overheid zogenoemde 
oefenplaatsen voor burgerschap in stand houden of (helpen) creëren. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 De jeugd bepaalt de toekomst en daarom heeft het CDA ervoor gezorgd dat Hilver-
sum sinds 2017 een kindergemeenteraad en kinderburgemeester heeft. De komende 
4 jaar wil het CDA investeren in de kindergemeenteraad zodat er op jonge leeftijd al 
een basis wordt gelegd voor een democratische en maatschappelijke bewustwording. 

 Het CDA heeft ervoor gezorgd dat in Hilversum nog steeds uitvoering wordt gegeven 
aan de maatschappelijke stage voor tieners. Jaarlijks vervullen ruim 1.000 scholieren 
een maatschappelijke stage. Al deze scholieren kunnen met hun interesses en 
creativiteit een bijdrage leveren aan de samenleving. Deze scholieren gaan ook een 
maatschappelijke ervaring opdoen wat later voor een deel van de scholieren een 
aanzet zal blijken te zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen. Wat het CDA betreft blijft 
hiervoor ruim budget beschikbaar! Zo bouwen we voortdurend aan een samenleving 
voor elkaar en met elkaar! 

 Het CDA is voorstander om buurtdeals af te sluiten. Wij staan voor meer zeggen-
schap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij voor een bestuur dat 
partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief (doe-democratie). 
Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: meer loslaten, meer vertrouwen 
en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Zo willen wij betrokkenheid 
vergoten in zowel het sociale als fysieke domein, met name als het gaat om oplos-
singen die ons dorp duurzamer en leefbaarder maken.  

1.4 Burgerschap  
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 De naturalisatiedag waarop nieuwe inwoners van de gemeente de Nederlandse 
nationaliteit verkrijgen, is uitgebreid. Ook jongeren die 18 jaar zijn geworden, krijgen 
voor deze gemeentelijke ‘burgerschapsdag’ een uitnodiging. Het CDA wil dat de 
gemeente deze dag tot een feest van de democratie maakt. Elke stemgerechtigde 
Hilversummer krijgt op de eerste naturalisatiedag na de verkiezingen een informe-
rend boekje over de grondwet. De jaren daarna krijgen alle 18-jarigen en nieuwe 
Nederlanders dit boekje.  

 
1.4.2 Integratie  
In Hilversum wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale 
achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal 
vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders / vergunninghouders).  
 
Een open houding ten opzichte van asielzoekers en statushouders, past bij de lokale 
christendemocratie. In de praktijk ziet het CDA dat te veel statushouders een lange tijd of 
zelfs permanent aangewezen zijn op de bijstand. Dit kan en moet anders! 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voor-
waarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. De gemeente zorgt dat 
zo snel mogelijk gratis taalonderwijs wordt aangeboden. Taalonderwijs moet voor 
iedereen toegankelijk zijn vanaf dag één. 

 Het CDA wil dat de gemeente statushouders en anderen aan de onderkant van de 
sociale ladder direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligers-
werk zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Gemeenten kunnen de 
statushouders maatwerkondersteuning bieden, passend bij de mogelijkheden en 
ambities van de inburgeraar en gericht op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 

 Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe en oudere Nederlanders snel 
hun plek (terug) vinden in de plaatselijke samenleving. Daarbij is ook aandacht voor 
de rijke culturen die nieuwe Nederlanders kunnen toevoegen. De gemeente neemt 
actief hierin de regie.  

 Het plaatsen van vergunninghouders in een sociale huurwoning mag niet ten koste 
gaan van de jonge mensen en gezinnen die al jaren op een wachtlijst staan. De 
gemeente zorgt daarom voor uitbreiding op het bestaande aanbod huurwoningen en 
voor een evenwichtige spreiding door Hilversum. 

 Waar gemeenten vergunninghouders voorzien van middelen gebeurt dat in eerste 
instantie zoveel mogelijk in natura en door middel van vouchers zoals een 
Hilversumpas. Zo lekken financiële middelen bedoeld voor een goede start in 
Nederland niet weg. 

 Vergunninghouders kunnen bij deelname aan vrijwilligerswerk een vrijwilligers-
bijdrage ontvangen zodat ze iets comfortabeler kunnen leven. 

 
1.4.3 Democratische legitimiteit en bestuurlijke nabijheid 
Hilversum heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door 
het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit ook gebeuren 
bij de komende Omgevingswet. De gemeente moet ervoor zorgen dat ze deze nieuwe taken 
goed uitvoert, dat de democratische controle gewaarborgd is en samengewerkt wordt met 
andere bestuurlijke partners zoals het waterschap en de provincie. De rol van lokale en 
regionale media als controleur van de macht is daarbij onmisbaar. 
 
Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners en hun instellingen zelf kunnen bijdragen aan 
de samenleving vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de veranderende rol van 



CDA Hilversum Verkiezingsprogramma 2018-2022 

12 

bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Een netwerkende- of zelfs participerende overheid 
vraagt om een ander type bestuur. Bij een participerende overheid moeten bestuurders 
vanuit publieke doelen aansluiten bij inwoners en bedrijven die maatschappelijke waarde 
ontwikkelen. De gemeente moet vooral kaderstellend en ondersteunend optreden. Dit vraagt 
van bestuurders een beheerste, voorzichtige en verbindende houding die in de eerste plaats 
aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief ruimte geeft. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 De lokale en regionale media (tv / krant / internet) zijn van groot belang voor het 
functioneren van de democratie. Het CDA wil de lokale media behouden en waar 
mogelijk versterken 

 De gemeenteraad moet meer kaders stellen dan ze op dit moment doet. Een plan 
voor de kaderstellende functie van de raad is op zijn plaats. Grote beslissingen 
moeten debat onderwerp zijn in de gemeenteraad, gevoed door informatie uit 
participatiebijeenkomsten. 

 Het CDA wil opnieuw een kerntakendiscussie voeren. 
 Bij gedecentraliseerde wettelijke taken dient er een heldere inspraakverordening te 

zijn, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn en wat zij van hun gemeente kunnen 
en mogen verwachten. Burgerinitiatieven en volksraadplegingen vervangen niet de 
lokaal gekozen volksvertegenwoordiging.  

 Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij 
vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden 
en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het 
algemeen belang. Dit past bij de CDA-visie waarin de samenleving het eerst aan zet 
is en de overheid daaraan vanuit haar eigen taak en opdracht dienstbaar is. 

 
1.4.4 Gemeentelijke samenwerking / gemeentelijke herindeling 
Een gemeentelijke herindeling moet bij voorkeur niet van bovenaf opgelegd worden, maar 
van onderop komen. Voor het CDA is het belangrijk dat herindelingen alleen gemeenten 
samenvoegen die een logische economische en culturele band met elkaar hebben. 
 
Als standpunt hebben we al langer geformuleerd dat CDA Hilversum voorstander is van een 
verregaande bestuurlijke samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek of wellicht zelfs één 
gemeente op langere termijn, maar we constateren ook dat voldoende maatschappelijk 
draagvlak hiervoor cruciaal is. Het waarborgen van de democratische legitimatie is van groot 
belang. 
 
Vanuit CDA Hilversum hebben we aangegeven dat we niet afwijzend tegen verdere schaal-
grootte staan, maar we hebben hier wel als voorwaarde aan gekoppeld dat er een sterk 
dorpen, wijken en buurten beleid moet komen. We kunnen niet sneller opschalen dan dat er 
draagkracht bestaat bij de inwoners van Hilversum. Als volksvertegenwoordigers hebben wij 
deze rol te waarborgen. 
 
Dit wordt nog pregnanter, nu Gedeputeerde Staten een provinciale arhi-procedure heeft 
opgestart voor de Gooi en Vechtstreek, waarbij het uitgangspunt is om in eerste instantie tot 
een bestuursmodel te komen met drie gemeenten, met als lange termijnperspectief de 
ontwikkeling van één gemeente Gooi en Vechtstreek. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Het CDA streeft naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de 
gemeenteraad bereikbaar is en die een afspiegeling blijft van de lokale bevolking. 

 Wij vinden het belangrijk dat de burger begrijpt waarom we een dergelijke fusie 
zouden moeten willen. Hoe kunnen we een grotere gemeente worden zonder het 
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contact met de burgers te verliezen? Welke rol gaat de verdergaande digitalisering 
spelen? Wat zijn de consequenties voor het kostenplaatje voor de burger?  

 Opschalen kan niet zonder afschalen. Voor CDA Hilversum is een sterk dorpen, 
wijken en buurten beleid voorwaardelijk voor schaalvergroting. Wij geven de 
dorpsraad, wijkraad of het wijkoverleg een eigen budget voor initiatieven vanuit de 
wijk. Van de dorpsraden verwachten wij dat zij een goede afspiegeling zijn van het 
dorp. De dienstbaarheid aan de burger staat voorop. Het bestuur is voor de burger en 
niet omgekeerd.   

 Het CDA is voorstander van (dienstgerichte) samenwerkingsverbanden als de 
democratische legitimiteit voldoende gewaarborgd is. Gemeenteraden - en daarmee 
inwoners van gemeenten - moeten een daadwerkelijke stem hebben bij regionale 
samenwerking.  

 
 
 

 
1.5.1 Zondag Familiedag: de waarde van rust, cultuur en ontmoeting 
Het CDA hecht aan waarden en tradities, zo ook aan de zondag als de dag die in onze 
cultuur is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting.  
 
De zondag dient niet zomaar worden opgegeven. Er zijn verschillende redenen te geven 
waarom een ongeremde zondagsopenstelling van winkels in Hilversum geen goed idee is. 
 
Sociaal-cultureel betalen onder meer families en verenigingen de prijs van de 24-uurseco-
nomie: de koopzondag ondermijnt de gemeenschappelijke vrije dag waarop het maatschap-
pelijk leven tot rust komt en aandacht en tijd kan worden gegeven aan andere wezenlijke 
belangen van het samenleven. Dit heeft dus niets te maken met de institutionele scheiding 
tussen kerk en staat, maar alles met hoe (religieuze) tradities de samenleving positief 
kunnen inspireren bij de vorming van immateriële waarden. 
 
Sociaal-economisch is van belang dat verruiming van de openingstijden voor het midden- en 
kleinbedrijf relatief veel duurder is dan voor grote winkelketens. Voorkomen moet worden dat 
kleine ondernemers 7 dagen in de week moeten concurreren met de grootwinkelbedrijven Uit 
onderzoek en buitenlandse ervaringen blijkt verder dat de werkgelegenheid en omzet niet tot 
nauwelijks groeien maar zich vooral spreiden. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wij kiezen voor ‘Zondag familiedag’, een dag van gemeenschapszin, een dag 
om op adem te komen!  

 Geen verdere uitbreiding van de bestaande 21 koopzondagen per jaar.  
 De gemeente neemt in haar verordening op dat het in Hilversum niet is toegestaan 

om ondernemers, die weigeren om op zondag open te gaan, om die reden te beboe-
ten. Werknemers mogen niet verplicht worden om op zondag te werken. 

 Bij evenementen die op zondag worden georganiseerd wordt er altijd rekening 
gehouden met de reguliere kerkdiensten.  

1.5 Zondagsrust 
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Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken, kernen en dorpen; 
aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er 
altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een hechte samenleving 
van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoorde-
lijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De plaatselijke over-
heid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een sterke samenleving 
laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van bovenaf en meer zeg-
genschap voor inwoners zelf. 
 
Een samenleving wordt sterk als iedereen mee kan doen, als het een springplank is om 
verder te trekken en als nieuwkomers welkom zijn. Inwoners die groeps- en/of verenigings-
gewijs bij willen dragen aan de samenleving willen wij actief ondersteunen. Met het bevor-
deren van een divers bestand aan woningen moet Hilversum een goede plek zijn om te gaan 
wonen voor jong en oud.   
 

 
 

Het CDA gaat uit van een betrouwbare en degelijke overheid. Burgers, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en instellingen moeten ervan op aan kunnen dat het beleid 
van de overheid, gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet zomaar van 
overheidswege veranderd of geschonden kunnen worden. Een betrouwbare overheid 
betekent ook dat in de openbaarheid verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde 
beleid. Verder betekent het dat op strikte wijze wordt toegezien op de naleving van wettelijke 
regels en voorschriften en dat deze consistent en slagvaardig worden gehandhaafd. CDA-
politici staan middenin de samenleving. Zij lopen niet weg voor bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en zijn herkenbaar vanuit hun veelkleurigheid.  
 
2.1.1 Faciliterende gemeente / Dienstverlening gemeente  
Het CDA streeft naar een gemeente die bruist van energie: van maatschappelijke energie. 
Een gemeente waarin sprake is van een actief verenigingsleven, een gezond bedrijfsleven, 
een gezellig uitgaansleven, maar ook onderlinge betrokkenheid van burgers in buurten en 
wijken. Zo'n gemeente kent een bestuur dat daarop inspeelt. De samenleving staat voorop, 
het gemeentebestuur speelt daar op in.  
 
Het gemeentebestuur schept randvoorwaarden, kan soms stimuleren, maar moet soms ook 
afremmen. Het CDA wil een gemeente met verantwoordelijke burgers en gemeenschappen, 
met een betrouwbare overheid en een levendige gemeentepolitiek. Niet de regels, maar de 
vraag van de inwoner staat centraal. 
 
Het CDA in Hilversum stelt dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar dient te zijn aan de 
gemeenschap. Bij gesignaleerde problemen in de samenleving stellen wij eerst de vraag 
‘hoe kan de gemeenschap dit oplossen?’. Daarna komt de vraag aan de orde: ‘en hoe kan 
de gemeente daaraan bijdragen?’  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Goede en intensieve communicatie met de inwoners van Hilversum is al jaren een 
speerpunt van het CDA. Een bereikbaar gemeenteloket, zowel fysiek als digitaal, dat 
ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen 
worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk, op papier en telefonisch contact 
te hebben met de gemeente. 

 Wij willen een gericht aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen (ondernemers, ver-
enigingen) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen. 

2. Sterke samenleving 

2.1 Samenlevingsgericht werken 
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 Wij willen dat de gemeente actief de inwoners bevraagt over de dienstverlening. De 
gemeente heeft een heldere en laagdrempelige klachtenregeling. Daarnaast bestaat 
het recht van petitie. Burgers hebben het recht schriftelijk verzoeken in te dienen. 

 Het CDA wil inzetten op versterking van de 8 buurtcoördinatoren om zo de 
toegankelijkheid tot de gemeente voor de inwoner vergroten 

 De gemeente heeft een vergunningenbeleid dat snel en adequaat aanvragen 
afhandelt. Geen verstikte regelgeving maar gezond verstand voert de boventoon. 

 Om voldoende voeling te hebben met de gemeenschap dient de gemeentelijke 
organisatie (net zoals bij de gemeenteraad al het geval is), een organisatie te zijn die 
waar mogelijk een organisatie voor en door Hilversummers is. Gestimuleerd moet 
worden dat Hilversumse ambtenaren in Hilversum komen wonen. 

2.1.2 Ruimte voor initiatieven  
Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële 
ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over 
te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de 
som der delen. De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen 
waar inwoners al enthousiast over zijn. De reactie van de gemeente is daarbij standaard: ‘ja, 
mits’ en niet ‘nee, tenzij’.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Hilversum is nu opgebouwd uit 8 wijken. Niet elke inwoner voelt zich thuis bij de hui-
dige wijkindeling. Het CDA ziet netwerken breder dan alleen een geografische inde-
ling. Kleinschaligheid en herkenbaarheid is de sleutel tot succes. Het CDA wil dat er 
opnieuw wordt gekeken hoe een wijk wordt gedefinieerd.  

 Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief mee-
denkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker daar waar de 
gemeente nodig is voor een vergunning. Door een bijdrage in de kosten of omdat 
wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn. 

 Ook grootschalige initiatieven hebben kans van slagen, durf groot te denken. Er zijn 
voldoende voorbeelden van maatschappelijke initiatieven zoals het opknappen van 
een oude brandweerpost tot culturele broedplaats zoals bij de Meentwerf en het 
runnen van een lokale energiecoörporatie zoals Hilverzon. Met minimale middelen is 
hier vaak maximaal resultaat bereikt.  

 De gemeente kan ook als uitdager functioneren. De gemeente kan buurt/wijken/ 
netwerken activeren door bijvoorbeeld het aanbieden van ‘greendeals’. 

2.1.3 Verwachtingsmanagement en duidelijkheid  
Laat ruimte om daar waar het mis gaat dit niet meteen in te vullen met regels en verorde-
ningen. Voor een goede samenwerkingen tussen inwoners en gemeente is een duidelijke 
taakverdeling noodzakelijk. Zeg als gemeente wanneer je wel iets met een plan gaat doen, 
en wanneer niet. Schep geen onrealistische verwachtingen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om 
het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het 
proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast 
ook begrijpelijk zijn. Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal, zowel 
digitaal als op papier. 

 Wij vinden het belangrijk dat wijken en buurten invloed hebben op het beleid. De 
mogelijkheid bestaat om de buurt - binnen de door de raad vastgestelde kaders - 
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eigenaarschap te geven over een eigen buurtbegroting. Van de buurtvertegen-
woordiging verwachten wij dat zij een goede afspiegeling is van de buurt. 

 De buurt maakt samen met de buurtcoördinatoren en andere professionals die actief 
zijn in de buurt, een buurtagenda. Het gaat erom wat de buurt zelf oppakt, inzet en 
organiseert binnen thema’s als groenbeheer, duurzaamheid, veiligheid of welzijn. 

 Bij gedecentraliseerde wettelijke taken dient er een heldere inspraakverordening te 
zijn, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn en wat zij van hun gemeente kunnen 
en mogen verwachten. Burgerinitiatieven en volksraadplegingen vervangen niet de 
lokaal gekozen volksvertegenwoordiging. 

 Daar waar het misgaat en geschillen ontstaan tussen burger en gemeente, staat 
bemiddelen voor op. Juridische procedures worden waar mogelijk vermeden. Span-
ningen tussen gemeente en burger moeten bij voorkeur gedejuridiseerd worden. 

 
 
 

 
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een 
onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze wijken en buurten. Vrijwilligers 
zijn het cement voor onze samenleving.  
 
We zien steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe 
vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling 
verdient ondersteuning door overbodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen 
om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Het CDA wil investeren om de vrijwilligerscentrale als spin in het web te 
positioneren. Om mensen, initiatieven, organisaties en bedrijven met elkaar te 
verbinden is een goed georganiseerde vrijwilligerscentrale noodzakelijk. Een 
vrijwilligerscentrale koppelt, adviseert en traint vrijwilligers en promoot het 
vrijwilligerswerk via vele kanalen.  

 Zo mogelijk cursussen en vergunningen voor vrijwilligers werk gratis maken (bijv. 
verkeersregelaars).  

 Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder 
bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de 
betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan 
verenigingen te binden. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder 
het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.  

 De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers willen wij gratis maken met zo 
min mogelijk knellende regels. 

 Vrijwilligers zien en horen veel. Of het nu gaat om een vrijwilliger bij een speeltuin, bij 
het GNR of bij de voedselbank. Het CDA wil dat de gemeente één aanspreekpunt 
heeft voor deze vrijwilligers. Dit aanspreekpunt kan signalen oppakken, naar de juiste 
afdeling of organisatie doorsturen en vervolgens terugkoppelen aan de melder.   

 De gemeente is medeverantwoordelijk voor het re-integratiebeleid. Het CDA is voor-
stander om voor een periode van max 6 maanden vrijwilligerswerk onderdeel te laten 
zijn van een re-integratietraject.  

2.2 Verenigingen en vrijwilligers 
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Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar 
sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. 
Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in 
het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmoge-
lijkheden. Samen sporten is leuk, houdt mensen gezond, en levert daarmee een bijdrage aan 
het welzijn van mensen en de leefbaarheid in buurten en wijken. Dit geldt voor iedereen, 
voor alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd en sociale status. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Belangrijk is dat ieder kind kan sporten. Ontmoeten en bewegen staan hierbij 
centraal. Daarom wil het CDA een pilot starten waarin het Sporten voor kinderen 
tussen 8 en 14 jaar gratis wordt. In ruil daarvoor doen de ouder(s) 4 uur per maand 
vrijwilligerswerk bij de club of in de wijk. De gemeente betaalt de contributie aan de 
sportverenigingen. 

 De verenigingen worden gestimuleerd om zich richten op de behoeften van de buurt. 
Waarbij eigen leden, bezoekers en de buurtbewoners uitgenodigd worden om te 
sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij maatschappelijke 
verbondenheid worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de gelegenheid om 
iets voor elkaar te doen. Zo dragen we actief waarden en normen over. 

 De gemeente organiseert met diverse partners eens in de twee jaar Buurtspelen. 
Tijdens deze buurtspelen gaan wijken op diverse sportieve onderdelen met elkaar de 
strijd aan. De beste buurt mag zich 2 jaar de sportiefste buurt van Hilversum noemen 
en krijgt een budget voor een gezonde, sportieve, impuls in de buurt. 

 Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in 
te richten. Een goed voorbeeld hiervan is de berg bij Anna’s Hoeve. Hiermee draagt 
de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo 
lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. 

 De gemeente Hilversum gaat bij de provincie lobbyen om aansluiting te zoeken bij 
het regionale fietssnelwegennetwerk. 

 Het sportbudget van Hilversum behoort vergeleken met gelijkwaardige gemeentes, 
tot de laagste in Nederland. Om de bovenstaande ambities waar te kunnen maken wil 
het CDA een ruimere sportbegroting gericht op massabreedtesport, niet op topsport. 

 
 
 

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke 
mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een 
ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.  
 
2.4.1 Duurzaam openbaar vervoer 
Goede verbindingen zijn voor gemeenten als Hilversum onmisbaar. Gelegen tussen Utrecht 
en Amsterdam is Hilversum een aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel bedrijven als 
huishoudens. Deze ligging is enkel strategisch als Hilversum goed bereikbaar blijft.  
 
Essentieel voor deze bereikbaarheid is een goede OV-verbinding. Het CDA spant zich 
daarom in voor optimale OV-verbindingen met Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.  
 

2.3 Sport en Bewegen 

2.4 Bereikbaarheid 
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Het CDA wil zich daarom inspannen voor de volgende zaken: 
 Het perron richting Hilversum-Centrum van station Soestdijkerstraatweg wordt 

verplaatst richting Utrecht aan de overzijde van de Soestdijkerstraatweg 
 Intensivering van het gebruik van het spoornet in de regio, en hierbij samen 

optrekken met Gooise Meren 
 Aandringen op treinversnelling na Bussum zodat de reistijd verkleind wordt naar 

Amsterdam. 
 Treinen later rijden dan tot één uur, zodat een avond uit in Amsterdam of Utrecht 

geen klokkijkavond is. Als je ’s avonds uitgaat naar Utrecht of Amsterdam, moet je 
gewoon met het OV naar huis kunnen 

 Inwoners dragen zelf bij aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken 
van huurauto’s, autodelen, enz.  

 Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Daarvoor helpt 
het als hindernissen worden weggenomen.  

2.4.2 HOV-project (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 
De komst van het HOV-project heeft enkele voordelen maar ook grote nadelen. Hoewel dit 
project, onder druk van de provincie, in een onomkeerbare fase is beland is het CDA van 
mening dat de impact van de busbaan voor omwonenden zo beperkt mogelijk moet zijn. Het 
CDA zal daarom kritisch de ontwikkeling rond het HOV-project volgen. 

 Ruimtelijke impact van het HOV-project dient zo beperkt mogelijk te zijn binnen de 
gestelde kaders. Goed overleg met direct belanghebbenden (bewoners / bedrijven) 
blijft noodzakelijk.  

 Het CDA zal zich inzetten voor compensatie van direct belanghebbenden indien 
nodig. 

2.4.3 Stationsgebied 
Op dit moment zijn vragen als welke functies er welkom zijn in het stationsgebied, hoe de 
wegenstructuur precies gaat lopen, wat het plangebied precies is en welk vervoermiddel ruim 
baan krijgt nog onduidelijk. Voordat de gemeente komt tot een “onomkeerbare” situatie 
dienen dergelijke vragen uitgewerkt te worden.  
 
Het CDA doet hier een voorzet: 

 Wij kiezen voor een hoogwaardige stedenbouwkundige insteek. Goede 
bereikbaarheid door zowel fiets als auto is het uitgangspunt.  

 Op de Schapenkamp wordt twee richtingsverkeer gerealiseerd waardoor een goede 
aan- en afvoer naar het station is gegarandeerd. 

 De Stationsstraat wordt fiets en loopgebied. Zo wordt het Langgewenst verbonden 
met de Groest en behoort dit onveilige oversteekpunt tot het verleden. 

 Voor de Koninginneweg wordt een passende oplossing gevonden om rond de markt 
heen te rijden. Een herinrichting van dit gebied is onvermijdelijk. 

 Het gebied dient in samenhang te worden ontwikkeld. Er is daarmee in de planvor-
ming oog voor een breder gebied dat zich uitstrekt van de kleine spoorbomen tot aan 
Entrada, en van het Langgewenst tot het Oosterspoorplein. 

2.4.4 Verkeersveiligheid  
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij 
willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige 
verkeerssituaties in heel Hilversum en specifiek bij maatschappelijke locaties zoals scholen, 
overheidsgebouwen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen.  
 
Concreet wil het CDA Hliversum het volgende:  

 Maak bij de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstel een fietsstraat van het stuk 
tussen Bosdrift en Neuweg 
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 Een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In de omgeving 
van deze voorzieningen worden snelheid verlagende maatregelen genomen, is 
voldoende verlichting (sociale veiligheid) en goede parkeervoorzieningen. 

 Bij fietspaden kan geexperimenteerd worden met verlichting en reflectiestrepen. 
 Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van 

mobiliteit. Dit vergt wel goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het 
gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Hilversum moet er voor zorgen dat fietsers 
van alle leeftijden dat ook op een goede en veilige manier kunnen.  

 Wij zijn voorstander van het terugdringen van scooters op het fietspad. Op sommige 
plekken leiden (snor)scooters op het fietspad tot grote verkeersonveiligheid. 

 Specifiek pleiten wij voor een (snor)scootervrije Groest om de gedeelde ruimte daar 
veiliger te maken. 

 Onderzocht moet worden in hoeverre het fietsen met een mobiel in de hand tot staan 
kan worden gebracht.  

 
 
 

 
2.5.1 Wonen en woonbeleid 
Traditioneel is de regio Gooi en Vechtstreek een overloopgebied van Amsterdam. Veel 
gezinnen van middelbare leeftijd komen op deze aantrekkelijke regio af. Dit zorgt voor druk 
op de woningmarkt van de Gooi en Vechtstreek en dus ook die van Hilversum. Door het 
tekort aan woningen die beschikbaar zijn in het “midden segment”, hebben huishoudens met 
een inkomen tussen 36.000 en 55.000 euro het zwaar in deze regio. Ook de hoeveelheid 
betaalbare woningen, hoewel deze op het eerste gezicht op peil lijkt, is een punt van zorg. 
Ten eerste moet men zich afvragen hoe betaalbaar een woning van € 210.000 is. Ten 
tweede moeten we ons ook afvragen welk soort woningen er tot € 210.000 te koop zijn.  
 
Het CDA streeft ernaar om voor de eigen bevolking te zorgen voor een bereikbare woning-
markt voor iedere Hilversummer.  Dit betekent eisen stellen aan wat marktpartijen bouwen 
en voor de huursector intensieve samenwerking met woningcorporaties om meer kwalitatief 
goede woningen in het sociale segment en het middeldure segment tot stand te brengen. Dit 
vraagt een actieve rol van de lokale overheid.  
 
Hilversum heeft een aantrekkelijk woonklimaat voor mensen met een grote beurs en heeft 
een relatief groot aanbod van “duurdere” woningen. Het CDA wil het woon- en leefklimaat 
ook voor deze groep van het allerhoogste niveau creëren. Dit betekent belangrijke kwali-
teiten behouden zoals het unieke buitengebied, een aantrekkelijk centrum met voldoende 
gevarieerde voorzieningen en een gezonde hoeveelheid duurdere woningen, zodat mensen 
uit Amsterdam of Utrecht hun weg naar Hilversum weten te vinden. Voor de gemeente 
Hilversum houdt dit in dat de gemeente actief opzoek gaat naar inbreidingslocaties. 
 
De verdeling tussen koop- en huurwoningen dient gewaarborgd te blijven. De instapeisen 
voor een koopwoning worden steeds zwaarder. Een steeds groter beroep zal worden 
gedaan op de huursector. Eigen woningbezit heeft twee voordelen. Het leidt tot een meer 
verantwoordelijk gedrag van de eigenaar en, mits woningprijzen gelijk blijven of stijgen, leidt 
het ook tot vermogensopbouw voor de eigenaar. Tegelijkertijd zorgt het verkopen van veel 
(sociale) huurwoningen ten faveure van een koopwoning tot minder doorstroming waardoor 
de kansen van starters op de woningmarkt minder worden.  
 
Net als in de rest van Nederland vergrijst Hilversum in hoog tempo. De groep 75-plussers 
neemt snel toe. Sinds de beperking van de intramurale zorg vraagt deze vergijzing ook dat 
de gemeente, samen met corporaties, nadenkt over nieuwe vormen van woon-zorgcombi-
naties, waardoor ouderen lang(er) zelfstandig kunnen blijven wonen. Niet alleen kan dit 
zorgen voor doorstroming vanuit ééngezinswoningen die deze ouderen achterlaten en waar 

2.5 Voldoende en betaalbare woningen  
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gezinnen een plek kunnen vinden, ook moet nagedacht worden over hoe zorg door mantel-
(ver)zorgers effectief en efficiënt vorm te geven in zo’n combinatie. De lokale overheid speelt 
hier een cruciale rol in. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 CDA staat pal voor de groep woningzoekenden in het middensegment en maakt 
zich sterk voor betaalbare koop en huurwoningen voor deze groep zonder dat dit ten 
koste gaat van sociale huurwoningen. 

 Het CDA streeft naar een bereikbare woning voor iedere Hilversummer, en niet alleen 
in regioverband. Ook onze kinderen moeten in Hilversum kunnen blijven wonen. 

 CDA wil in het kader van solidariteit het scheefwonen zoveel mogelijk aanpakken in 
Hilversum. De sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen die daar recht op 
hebben.  

 CDA Hilversum is voorzichtig met het stimuleren van het verkopen van sociale 
huurwoningen. Dit is één van de sturingsinstrumenten op de woningmarkt.  

 CDA Hilversum zorgt voor een prettig woonklimaat zodat het een aantrekkelijke plek 
blijft voor gezinnen uit de dure steden in de Noordvleugel van de Randstad. 

 Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen 
opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van 
speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen 
die de samenleving kent. 

 De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier 
opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open 
staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven om zelf een rol te spelen in het 
bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de sociale cohesie en wordt de 
gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels waar dat kan. De ruimte die 
de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij aangrijpen. 

 De gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde 
woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter versterking van 
de participatiesamenleving.  



CDA Hilversum Verkiezingsprogramma 2018-2022 

21 

 
 
 

Families vormen het fundament van Nederland. Voor het CDA is elk gezin – in welke samen-
stelling dan ook – van waarde. Die families vormen het startpunt van ons leven waar we, als 
het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook 
steeds meer samengestelde gezinnen.  
 
Het CDA vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieleden een 
belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt. 
De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze 
mantelzorgers en andere ondersteuners. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen 
het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. 
 

 
 

In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we 
samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag is 
familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. We vieren er de 
mooiste momenten van het leven en delen er ons leed. Families en gezinnen zijn van 
onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen. Met 
het grootste deel van al onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar 
vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. 
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een belangrijke taak omdat dit de plek is waar ieder 
terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien voor kinderen van 0 tot 23 jaar. Daarbij 
gaat het om gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeden. 
  
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 Het consultatiebureau van het Edisonplein wordt verhuisd naar een centrale locatie in 
de buurt. 

 In tijden dat het even tegenzit is het fijn om iemand in je omgeving te hebben die je 
kan ondersteunen. Daarom is het CDA voorstander om een netwerk op te zetten voor 
leun- en steungezinnen in de buurt. 

 De gemeente zorgt voor een goed vestigingsklimaat voor kinderopvang zodat de 
diversiteit, passend bij een opvoeding, geborgd is. 

 In het gemeentelijk beleid is er oog voor voldoende spreiding van kinderopvang. 
 

3.1.1 (V)echtscheiding 
Helaas kunnen niet alle ouders bij elkaar blijven. Naast dat dit voor de twee ouders zelf 
ingrijpend is, kunnen de gevolgen voor de kinderen dit ook zijn. Zeker voor de vele kinderen 
die een vechtscheiding meemaken. Zij doen het minder goed op school, zijn vaker agressief 
en gevoeliger voor depressiviteit. In sommige gemeenten is de helft van alle 
jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 Wij komen op voor deze kinderen. Daarom is het belangrijk dat als ouders besluiten 
uit elkaar te gaan, zij bij de gemeente terecht kunnen voor hulp en advies om een 
vechtscheiding te voorkomen.  

 Wij bepleiten de mogelijkheid van opvoedondersteuning in moeilijke en makkelijke 
tijden. Dit wordt een peiler in onze communicatie gericht op inwoners en 
professionals zoals scholen en mediators. 

3. Familie en gezin 

3.1 Gezinnen 
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3.1.2 Pleegzorg 
In het bijzonder noemen we ook de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans 
krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw ‘thuis’ vinden. Sommige pleegouders 
hebben moeite om alle kosten van hun pleegkind te voldoen met de vergoeding die zij 
ontvangen.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 Wij willen ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen. 
Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg. 

 Pleegouders zullen meer betrokken worden bij de ontwikkeling van gemeentelijk 
beleid. 

 Wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken. 
Pleegouders kunnen bij het Sociaal Plein aankloppen als ze in de knel komen. 

 
 
 

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en 
uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van 
belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te 
leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van 
overgewicht. Helaas is dat laatste, vooral in steden, een steeds groter wordend probleem. 
Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk 
maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes zoals Cruyff Courts en 
speelplaatsen kunnen daar een goede rol bij spelen. 
 
Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn. 
Daarom wil het CDA vooral in kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en 
verkeersonveilige situaties. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wij bepleiten strengere handhaving van overtredingen in kinderrijke buurten en in de 
omgeving van (sport)parken. Hierbij kan men denken aan verkeersovertredingen, 
overlast of drugsgebruik. 

 De gemeente draagt zorg voor de zelfstandige mobiliteit van kinderen, door het 
bieden van veilige routes en oversteekvoorzieningen. 

 De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, 
voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen 
met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken. 

 Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals de Erfgooiersspeeltuin en 
de Zoutkeet, maar ook de scouting en kindervakantiewerk zijn van groot belang en 
kunnen rekenen op medewerking van de gemeente. 

 
 
 

3.3.1 Onderwijs  
Het is van belang om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 
de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 
kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwo-
ners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet 
er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.  
 
Het onderwijs is van hoog niveau in alle lagen. Samen met de onderwijsinstellingen willen wij 
de creativiteit en het culturele gevoel stimuleren. Het omzien naar elkaar willen wij stimuleren 
met programma´s, waarin alle kinderen in aanraking komen met kinderen uit andere lagen 

3.2 Kindvriendelijke buurten 

3.3 Onderwijs 
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van de bevolking. Wij zullen actief de samenwerking tussen de verschillende generaties 
bevorderen door scholen in contact te laten komen met instellingen van waaruit ouderen 
worden ondersteund. Bij alle scholen is het leren om gaan met meerdere sociale systemen, 
met verschillende Waarden en tradities, een regulier onderdeel van het onderwijs. Er is 
voldoende ruimte en inzet voor levensbeschouwing op alle scholen.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 Vroegherkenning is van cruciaal belang. Daarom wil het CDA de samenwerking 
tussen jeugdzorg en het onderwijs actief stimuleren door het bevorderen van warme 
overdracht van gegevens. 

 Het CDA wil een actief onderwijsbeleid waarin projecten worden gesubsidieerd 
waarmee zowel de studenten/leerlingen met een leer- of ontwikkelingsvraagstukken 
ondersteund worden als ook excellente leerlingen boven hun eigen kring uit de 
wereld kunnen verkennen. 

 Het CDA wil meerdere programma’s ondersteund met subsidies die culturele 
activiteiten, maatschappelijke stages/projecten en onderlinge interactie bevorderen, 
zoals de Vredesweek. 

 Internationaal Onderwijs is cruciaal voor Hilversum met internationale (media) bedrij-
ven binnen zijn grenzen en aan de rand van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) 
met vele expats en terugkerende expats. Het CDA wil een internationaal onderwijs 
dat openstaat voor alle lagen van de bevolking. 

 Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de 
opvoeding die zij het kind geven Laat ouders daarom zelf kiezen naar welke school 
hun kinderen gaan. 

 Het CDA vindt de ontwikkeling van kinderen ontzettend belangrijk. Zo heeft het CDA 
zich sterk gemaakt voor goed taalonderwijs en een goede verdeling tussen kinderen 
met een taalachterstand en kinderen die dit niet hebben. Er zijn grote uitdagingen in 
het onderwijs als het gaat om speciaal onderwijs. Daarom wil het CDA investeren in 
het kinderkansenbeleid. 

 
 
 

Het CDA is dé partij van de samenleving, en probeert de balans te vinden tussen individuele 
verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen 
en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar. 
Daarom is een vast contact met deze organisaties van groot belang.  
 
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 
jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, de handen uit 
de mouwen te steken, respect te hebben voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs 
mee verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en onderhoud van een terrein.  
Door jongeren te laten bewegen leveren verenigingen een belangrijke bijdrage aan het 
tegengaan van overgewicht. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind kan sporten of 
zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Ook is meer bewegen 
vaak onderdeel van het behandelplan van een jongere met psychische problemen.  
 
Kerken en overheden hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben ten 
minste één ding gemeen: zij dienen dezelfde mensen. Kerken voeren al veel langer 
keukentafelgesprekken dan gemeenten. Hoe vaak zitten pastores, dominees en allerlei 
vrijwilligers van kerken niet bij gezinnen thuis? Kerken dragen dus ook een schat aan 
wijsheid en ervaring met zich mee. Het zou dan ook gek zijn die kennis onbenut te laten. Bij 
de ontwikkeling van beleid voor het sociaal domein is het dan ook erg belangrijk de kennis 
van kerkelijk werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen enz. te betrekken. 
 

3.4 Samen met maatschappelijke organisaties 
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In kerken – maar ook in andere religieuze instellingen zoals moskeeën, synagogen en 
andere geloofsgemeenschappen – leren jonge mensen belangrijke waarden als 
naastenliefde, tolerantie en respect. Het CDA vindt dan ook dat de overheid 
geloofsgemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren 
aan de ontwikkeling van jonge mensen. Wij vinden goed en regelmatig contact dan ook 
belangrijk. Juist ook om gezamenlijk onwenselijke situaties, zoals huwelijksdwang, 
bespreekbaar te maken en te bestrijden.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 De gemeente stelt, samen met de geloofsgemeenschappen een plan van aanpak op 
hoe de overheid, kerken en andere maatschappelijke instellingen de komende 4 jaar 
nog beter kunnen samenwerken. 
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Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen 
ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een 
samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het 
principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund 
op een wijze die bij hen past. Het gaat om maatwerk. 
 
Mensen voelen zich verantwoordelijk om voor elkaar te zorgen. Het kan zijn dat daarbij 
ondersteunende hulp nodig is van een professional. Het omzien naar elkaar in de buurt of 
straat zien wij als normaal. Buren bemoeien zich met elkaar, maken samen de buurt. De 
gemeente ondersteund en stimuleert het bewustzijn in de buurt. Het participeren is voor ons 
een recht en een plicht.   
 

 
 

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de 
eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de 
kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De 
opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te 
zorgen voor een gezonde omgeving voor jong en oud.  
 
Als het gaat om onze gezondheid vindt het CDA Hilversum dat preventie meer aandacht 
moet krijgen: Wat kunnen we doen om mensen te helpen en te stimuleren een gezond leven 
te leiden. Maar ook preventie op grotere schaal verdient aandacht: wat kunnen doen om te 
voorkomen dat er zich calamiteiten voordoen. En als zo’n situatie zich toch voordoet, hoe 
kunnen we die situatie zo snel mogelijk beheersen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum volgende: 

 Blijvende aandacht voor bewegen. Onderzoek laat zien dat lang zitten erg ongezond 
is. Zitten is het nieuwe roken. 

 Blijvende aandacht voor het alcohol-, drugspreventie- en jeugdbeleid. 
 Aandacht voor jongeren op gezond gewicht. 
 Voldoende voorlichting over gezonde eetgewoonten. 
 Duidelijk doelgroepen beleid als het gaat om specifieke preventiemaatregelen. 
 Duidelijke aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan. 
 Inzetten op Hilversum als rookvrije gemeente door goede voorlichting in het 

basisonderwijs. 
 Niemand hoeft dakloos te zijn, investeer daarom in goede voorzieningen die gericht 

zijn op herstel en hoop! 

 
 
 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden 
we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. 
Dit vergt maatwerk. 
 
Net als de gemeente Hilversum omarmt ook de het CDA Hilversum het concept ‘positieve 
gezondheid’ van Machteld Huber. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de 
af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te 

4. Zorg voor elkaar  

4.1 Preventie 

4.2 Persoonlijke kracht 
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voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de 
zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met 
veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. 
  
4.2.1 Passende voorzieningen 
In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in huizen van de buurt, als dé plek voor 
culturele en sociale activiteiten. Maar ook door het bereikbaar maken van voorzieningen door 
bijvoorbeeld buurtbussen en toegankelijk Openbaar Vervoer. 
 
Daarbij hoort ook passende woonruimte; het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met 
woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en 
de kwaliteit van het woningaanbod.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving 
vindt het CDA gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele 
bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is 
beëindigd, wordt verwijderd. 

 Neem als gemeente het voortouw in het gesprek over mobiliteit, verken daarbij 
mogelijke samenhang van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, wsw-vervoer en 
vrijwilligersinitiatieven zoals met buurtbussen. 

 Er zijn in de regio goede voorbeelden van dagbesteding in de buurt. Zorg voor 
integraal beleid. 

4.2.2 Mensen met een beperking 
In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een 
aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied 
van toegankelijkheid van de openbare ruimte. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Stel samen met ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners een actieplan 
op voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is. 

 Ga samen met ervaringsdeskundigen eenmaal per jaar naar drukbezochte plekken in 
de gemeente om hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. 

 
 
 

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen 
die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organise-
ren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professio-
nele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo lang als 
mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden.  
 
Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden 
budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.  
 
Wij ondersteunen lokale en regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, 
kerken, enz. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving 
organiseren. 
 
4.3.1 Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn de onzichtbare helpers bij de zorg voor ouderen, gehandicapten en 
chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoe-
vend(e) familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er 
redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de buurtverpleegkundige moet 

4.3 Omzien naar elkaar 
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bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de 
draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. 
 
Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat 
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de 
mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als 
het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden 
van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafel-
gesprek naast de consulent van de gemeente, als dit voor de zorgaanvrager 
wenselijk is. 

 Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering 
van het beleid. 

 Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of 
praktische ondersteuning. 

 Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorg-
prijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit. 

 Geef de mantelzorgers een stem bij het vormgeven van het gemeentelijke beleid. 

4.3.2 Aanpak eenzaamheid 
Dankzij een motie van het CDA is de bestrijding van eenzaamheid een speerpunt van het 
gemeentelijke beleid. Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in 
alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg 
en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van 
familie, buren, kennissen en verenigingen.  
 
Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande 
maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar 
sociale contacten.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.  
 Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in 

isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.  
 Wij stellen voor het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de 

orde te laten komen. 
 Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer 

eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig 
informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.  

 De nieuwe lichting gepensioneerden heeft veel in huis. Omdat we hen graag actief bij 
de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle mensen die de AOW-
gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij worden 
opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. 

4.3.3 Ouderen 
De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.   
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met 
ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg 
van later. Een speerpunt daarbij is omgang met dementie en het huisvestingsbeleid.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Aandacht voor een dementievriendelijke gemeente, zodat dementerenden zo lang 
mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. 
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 Zorg voor ondersteuning aan ouderennetwerken. Dit kan met kennis en financiële 
ondersteuning. 

 Zorg voor heldere communicatie. Dit kan digitaal, maar ook analoog en door 
persoonlijk contact. 

 Maak ruimte voor het bouwen van meer woningen met gemeenschappelijke 
voorzieningen nu de verzorgingshuizen zijn verdwenen. Niet iedereen kan en wil 
alleen thuis blijven zolang het verpleeghuis niet aan de orde is. 

 Extra aandacht voor veiligheid voor ouderen in eigen woning en in verzorgingshuizen. 

  
 
 

In Hilversum is de toegang tot de zorg gecentreerd op het Sociaal Plein. Daar kom je in 
aanraking met de mogelijkheden die er zijn om sociaal en economisch mee doen. Of het nu 
gaat om ondersteuning bij het vinden van werk, dagbesteding, zorg, opvoeding, schuldhulp-
verlening of bij een uitkering.  
 
Inwoners van Hilversum krijgen de beste hulp die er is. Daarom moet het Sociaal Plein tot de 
top van sociale diensten in Nederland gaan behoren.  
 
4.4.1 Jeugdzorg 
Vaak gaat maar de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp via de lokale toegang. Ook 
huisartsen, kinderartsen en voogdij-instellingen vormen een toegangspunt tot de jeugdzorg. 
Het is belangrijk om als gemeenten te investeren in de relaties met deze verwijzers om ook 
samen met hen te werken aan een transformatie van de jeugdzorg. 
 
Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en 
ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden 
het onwenselijk dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat 
gemeenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren 
dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van 
de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk dat 
gemeenten oog hebben voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkelen. 
 
Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp 
voor het kind en onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn 
voor ons onaanvaardbaar. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende:  

 Betrek huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale 
toegangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de 
praktijkondersteuning van huisartsen. 

 Versterk de samenwerking tussen basisscholen. Juist om de drempel voor ouders te 
verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een spreekuur 
van het Centrum van Jeugd en Gezin. 

 Durf te experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen 
resultaten vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals 
leidend zijn. Durf te experimenteren met nieuwe financieringsvormen en 
aanbestedingen.  

 Maak instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen verantwoordelijk 
voor het opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het moment dat 
een jongere meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt. 

4.4.2 Samenwerking met professionals 
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende 
organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. 

4.4 Lokale toegang zorg 



CDA Hilversum Verkiezingsprogramma 2018-2022 

29 

Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, 
financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de 
uiteenlopende zorgsystemen waar verschillende partijen verantwoordelijk zijn. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Neem de regie als gemeente voor de samenwerking van professionals, waaronder de 
zorgverzekeraars, om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een in-
tegrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschake-
ling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en 
zorgorganisaties). 

 Intensiveer de investering in buurt- en zorgnetwerken.  
 De gemeente faciliteert identiteitsgebonden zorg. 
 Versterk het concept Welzijn op Recept. 

 
 
 

De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de 
(jeugd)zorg en werk, met forse bezuinigingen. De opgave voor gemeenten is om zorg te 
leveren voor het geld dat ze daarvoor krijgt. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor 
de zorg gaat naar de zorg. 
 
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen kan de gemeente een collectieve 
zorgverzekering afsluiten met een bepaalde zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen een 
gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. Deze tegemoetkoming 
moet wel in een eerlijke verhouding staan tot kosten van mensen die net buiten de regeling 
vallen. Om de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering te vergroten betaalt de 
gemeente daarbij zonodig een deel van de premie, zoals wettelijk verplicht. 
 
4.5.1 Innovatie 
Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de geneeskundige en 
technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er geïnvesteerd worden in 
innovatie. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is 
daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Daar-
mee kan er straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 De gemeente moet samen met instellingen de transformatie in de zorg 
bewerkstelligen. Dat kan via de contractering. In sommige gemeenten bestaat een 
aparte Innovatieregeling, waarbij een deel van het zorggeld gereserveerd wordt voor 
het op gang helpen van vernieuwende ideeën.  

 We steunen het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheid en de gezondheidszorg (e-health). Patiënten en cliënten zijn dankzij e-
health in staat om meer regie te nemen over hun zorg. Zelfmanagement staat bij 
zorginstellingen hoog op de agenda. 

 Op basis van lokale/regionale situatie toegespitste berekeningen wordt de gewneste 
capaciteit voor lichamelijk en psychische zorgvragers berekend en in contact met de 
verzekeraars ingebracht. Dit ter voorkoming van wachtlijsten in de zorg en het 
onnodig ‘exporteren’ van zorgvragers naar buiten onze regio. 

4.5.2 Eigen bijdragen 
In de afgelopen periode heeft het CDA een motie ingediend om de eigen bijdrage aan te 
passen. Inwoners met Niet Aangeboren Hersenletsel, de middeninkomens en inwoners met 
een GGZ indicatie betalen naar verhouding te veel. Dit is inmiddels aangepast. Het 
uitgangspunt voor het CDA is dat de voorzieningen voor iedereen toegankelijk blijven. Het 
vragen van een eigen bijdrage kan dienen als ‘remgeld’ om de zorgkosten in de hand te 
houden. Hierdoor kan er langer zorg worden geboden van een beperkt budget. Daarbij dreigt 

4.5 Geld voor de Zorg 
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zorgmijding als de eigen bijdragen van mensen te hoog worden. Het CDA staat voor zorg 
voor iedereen die dat nodig heeft. Waar mogelijk organiseert de gemeente een vangnet voor 
mensen met een smalle beurs, en voert ze waar mogelijk gericht beleid om de eigen 
bijdragen naar draagkracht te heffen.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wij bepleiten een vangnetregeling in de bijzondere bijstand voor eigen bijdragen.  
 Wij kiezen een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdragen moet betalen. 
 Een inkomensstaffel voor eigen bijdragen vinden wij nodig, zodat mensen die net 

boven de minimumgrens zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te 
betalen. 

 
 
 

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het toeleiden 
naar werk. De wetgeving kent evenwel nog een aantal belemmeringen die een integrale en 
flexibele aanpak mogelijk maken, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met 
inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat 
kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.  
 
Hilversum staat door de Participatiewet voor een grote opgave met werkgevers, UWV, 
onderwijs, de Tomin en particuliere organisaties zoals Heelo. Ook voor mensen waar betaald 
werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie dan een 
middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet 
participeren. Dat zij actiever worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de 
samenleving. Uiteindelijk kan ook de tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van 
een betaalde baan.  
 
Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie 
geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. 
Wij juichen het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie leveren. 
Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig 
met het oplossen van andere (zorg)problemen. 
 
Hilversum heeft te maken met grote tekorten op de zogenaamde BUIG uitkeringen, de 
Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten. Hierdoor komt de gemeente 
jaarlijkse miljoenen tekort.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 In Hilversum is de Tomin een belangrijke partner bij het beleid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA is trots op deze werkgever! 

 De gemeente kan verschillende vormen inzetten voor het toeleiden naar werk, in het 
bijzonder door financiële ondersteuning. Ook mag van de gemeente verwacht worden 
dat ze een voorbeeldfunctie vervult. Het gaat hierbij om werkstages of werkervarings-
plekken, werkplekaanpassingen, mobiliteitsbonussen en no-riskpolissen voor 
werknemers met een beperking, indienstnemingsubsidie en proefplaatsingen met 
behoud van uitkering, loonkostensubsidie of loondispensatie, participatieplaatsen en 
jobcoaching. De Quotumwet verplicht gemeenten om per 25 medewerkers iemand 
aan te nemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het principe ‘iedereen telt 
mee’, willen we als CDA niet dat de gemeente deze plicht afkoopt.  

 De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet BIZ) en de Participatiewet blijken een 
gouden combinatie om voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe 
banen te scheppen. Wij willen, samen met het bedrijfsleven, de mogelijkheden 
benutten om reguliere banen te scheppen in BIZ-projecten.  

 Geef ondernemers meer stem in het vormgeven van het beleid. 

4.6 Werk en participatie 
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 Kijk naar de succesvolle bijstandsaanpak van andere gemeenten, zoals de gemeente 
Rotterdam.  

 Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief 
bieden op een vervolg. 

 Wij willen creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen ondersteunen. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand een parttime baan vindt, dan kan de gemeente dit 
inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een 
volwaardige baan, dus zo’n regeling zal qua duur altijd beperkt zijn. 

 Binnen de regels willen wij zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke 
werkervaringsplek had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van 
die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.  

 De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - 
willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede 
voorbeeld geven. 

 Het is helaas niet reëel om te veronderstellen dat alle oudere werklozen op korte 
termijn een vaste baan kunnen vinden. Vaak zijn deze mensen wel op een andere 
manier in de samenleving actief, bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger. 

 Die inzet verdient waardering van de samenleving en daarom willen wij een vrijstel-
ling van de sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en 
gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden. 

 
 

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen 
meedoen in de samenleving. Daarom is het CDA een voorstander van een actief armoede-
beleid in Hilversum. Ook hier geldt dat de inwoner allereerst zelf verantwoordelijk is.  
 
Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En voorkomen beter is dan genezen. 
Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de 
gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, 
hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand 
wenst. Ze moeten met respect bejegend worden. 
 
We pretenderen niet dat wij – en alle instellingen en mensen die een bijdrage willen leveren 
– de armoedeproblemen in Hilversum kunnen oplossen. We kunnen er wel naar streven! 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Wij zetten ons in voor projecten met vrijwilligers voor mensen die moeite hebben hun 
administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatje’. We zorgen ervoor dat 
gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten 
ontstaan. 

 We steunen maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals van kerken, 
Humanitas, of scholen). Dit kunnen we doen door subsidie te geven. Maar ook door 
te zorgen voor huisvesting of praktische hulp te bieden. 

 Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk maar moeten wel een tijdelijke oplossing 
blijven. De gemeente ondersteunt waar nodig bij het vinden van een geschikte 
accommodatie. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen 
tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om 
deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan 
de voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven. 

 Betrek cliëntenraden en ervaringsdeskundigen bij (de uitvoering van) het beleid.  
 Experimenteer met het overnemen van schulden. Door schulden over te nemen, 

komt er weer perspectief voor de schuldenaar. 
 Voorkom problematische schulden en wijs schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. 

Vroegsignalering is van groot belang. 

4.7 Armoedebeleid 
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Het CDA streeft naar een eerlijke economie en het versterken van de lokale economie. Een 
eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch 
klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. 
Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers 
gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met 
onderwijsinstellingen en overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met 
de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, 
mantelzorg of andere zorgtaken. Kortom, wij willen goed zorgen voor wat van waarde is, 
de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien. 
 
 

 
 

 
Metropoolregio Amsterdam 
Het CDA streeft naar een eerlijke en vitale lokale economie en een goede balans tussen 
verschillende functies die Hilversum vervult voor haar inwoners, binnen ’t Gooi en binnen de 
MRA (metropoolregio Amsterdam). Op deze schaalniveaus spelen verschillende vraagstuk-
ken die op het lokale schaalniveau hun impact hebben. Dit betekent voor een overheid visie 
hebben op al deze schaalniveaus zodat strijdige belangen in samenhang kunnen worden 
gewikt en gewogen.  
 
Binnen de MRA heeft de regio ’t Gooi een tweetal functies. Het is samen met Haarlem een 
van de belangrijkste woongebieden voor kapitaalkrachtige gezinnen uit Amsterdam. Deze 
positie neemt ze traditioneel in. Dit betekent druk op de woningmarkt in ’t Gooi en in het 
bijzonder in Hilversum. De grote verscheidenheid aan recreatiemogelijkheden, het 
plassengebied en de heide en bossen, zijn hiervoor de belangrijkste redenen en worden 
door onze inwoners erg gewaardeerd.  
 
Daarnaast is Hilversum de belangrijkste speler in de media-industrie. Hierin wordt samen 
opgetrokken met Amsterdam. Voorbij de fabel, dat Amsterdam die leidende positie zou willen 
overnemen, is duidelijk dat in Hilversum en Amsterdam veel mensen in deze industrie 
werkzaam zijn. En hoewel die industrie aan snelle verandering onderhevig is, ontwikkelt het 
mediapark zich als media “hotspot” door het aantrekken van grote spelers als Ziggo. 
 
De combinatie van haar strategische ligging, internationale scholen, goede verbindingen en 
groene gebieden maakt Hilversum voor veel gezinnen een gewilde plek om te wonen en 
voor bedrijven een goede uitvalsbasis voor hun activiteiten.  
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 De positie van Hilversum binnen de het MRA waar mogelijk verder versterken.  
 Duidelijk inzetten op het stimuleren van de economische speerpunten als media 

(creatieve industrie), gezondheidszorg en toerisme. 

Lokale economie 
De lokale economie kan worden versterkt als transacties of investeringen die de overheid 
doet, langer lokaal worden gebruikt. Een investering kan zorgen voor een kettingreactie van 
ondernemer naar ondernemer. Hoe langer die lokaal blijft, hoe meer het MKB wordt 
versterkt.  
 
Het stimuleren van ondernemerschap is voor het CDA een belangrijke taak. Wetende dat de 
lokale overheid niet de markt kan sturen, kunnen ondernemers door de lokale overheid wel 
een handje worden geholpen. Het creëren van plekken waar start-ups een (werk)plek 

5. Eerlijke economie 

5.1 Lokale Economie  
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kunnen krijgen is één van die dingen. Dit zou bijvoorbeeld een plek kunnen krijgen in het 
stationsgebied of op het mediapark. 
 
Hetzelfde geldt voor ondernemers in de zorg die een plek in Hilversum willen. Monnikenberg 
moet de locatie worden waar een concentratie van zorgaanbieders hun plek vinden. Voor 
zover de gemeente dit kan sturen is het de taak van de lokale overheid om hier vorm gaan te 
geven. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Stimuleer het gebruik van leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheids-
panden om startende en kleine ondernemers te huisvesten. Stimuleer lokale 
vastgoedeigenaren om met creatieve oplossingen te komen. 

 Richt een ondernemershuis op waar ook het gemeentelijk ondernemersloket en/of 
werkgeversservicepunt wordt gevestigd. Met een horecaondernemer kan ook worden 
voorzien in ontmoeting en een vergaderlocatie. 

 Daar waar samenwerking niet vanzelf van de grond komt, moet de gemeente helpen 
met Ondernemersfondsen en Bedrijfs Investerings Zones (BIZ). Het verhoogde OZB-
tarief is inleg in het ondernemersfonds en draagt bij aan algemene investeringen om 
de gehele ondernemersomgeving aantrekkelijker te maken voor publiek en klanten. 

 CDA is voorstander van pilots om geld langer lokaal te laten circuleren waardoor de 
lokale economie een extra stimulans krijgt. Zo maken we van ieder dubbeltje een 
kwartje. 

 
 
 

5.2.1 Lokale impact en Hilversumse vraagstukken 
Niet alle werkgebieden moeten meteen worden getransformeerd naar nieuwe woonwijken. 
Immers een vitale stad is ook een stad waar gewerkt kan worden. Op dit moment zijn er wel 
onhandige locaties voor sommige werkgebieden die kansrijker zijn als woongebied of een 
combinatie van wonen en werken.  
 
CDA Hilversum wil zich specifiek inzetten voor: 

 Ontwikkeling Stationsgebied met hoogwaardige stedenbouwkundige insteek. 
 Herstructurering tot een gemengd woon-werkgebied van bedrijventerrein Korte 

Noorderweg  
 Specifieke analyse van kansen en bedreigingen bedrijventerrein Liebergerweg  
 Herstructurering bedrijventerrein Kerkelanden 
 Visieontwikkeling van Gebied Diependaalselaan  
 Maken regionale analyse en visie op bedrijventerrein Crailo als nieuwe mogelijkheid 

voor wonen en werken 

 
5.2.2 Stationsgebied 
Gerelateerd aan de inspanningen die het CDA doet om de OV-verbindingen te optimaliseren 
steunt het CDA de herontwikkeling van het stationsgebied. Het CDA is wel van mening dat er 
een helder planconcept (concept voor het gebied) ontwikkelt moet worden om de onderhan-
delingspositie met marktpartijen zo sterk mogelijk te maken.  

Een overhaaste beslissing voor een planconcept lijkt korte termijn wijsheid, maar de impli-
caties daarvan gaan 50 jaar mee. Op dit moment zijn vragen als welke functies er welkom 
zijn in het stationsgebied, hoe de wegenstructuur precies gaat lopen, wat het plangebied 
precies is en welk vervoermiddel ruim baan krijgt nog onduidelijk. Voordat de gemeente komt 
tot een “onomkeerbare” situatie dienen dergelijke vragen uitgewerkt te zijn.  

5.2 Ruimtelijke Ordening  
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Het CDA doet hier een voorzet: 
 Wij kiezen voor een hoogwaardige stedenbouwkundige insteek. Uitgangspunt blijft 

dat auto’s, voor ophalen en wegbrengen van reizigers, het station goed moeten 
kunnen bereiken. 

 Voor de Koninginneweg wordt een passende oplossing gevonden om rond de markt 
heen te rijden. Een herinrichting van dit gebied is onvermijdelijk. 

 In het stationsgebied is ruimte voor creatief ondernemerschap, ook als dit 
detailhandel betreft die een aanvulling is op de “gangbare detailhandel” die is 
gevestigd in het centrum. Denk hierbij aan hoogwaardige maakindustrie die 
eveneens verkoopt, of horeca die gerelateerd is aan het station.  

 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het stationsgebied een alternatieve 
vestigingslocatie wordt ten opzichte van het huidige winkelgebied 

 Het gebied dient in samenhang te worden ontwikkeld. Er is daarmee in de planvor-
ming oog voor een breder gebied dat zich uitstrekt van de kleine spoorbomen tot aan 
Entrada, en van het Langgewenst tot het Oosterspoorplein. 

5.2.3 Diependaalselaan/ Circusterrein en bedrijventerrein Kerkelanden 
Eén van de laatste strategische gronden die de gemeente nog in haar bezit heeft is het 
circusterrein aan de Diependaalselaan. Voor deze plek is nog steeds, doordat ze niet 
bebouwd is, een ontwikkeling nodig. Visievorming over dit gebied is daarom geboden. Niet 
alleen de druk op de woningmarkt is groot, maar door de transformatie van bedrijventerrein 
Korte Noorderweg over ’t spoor en een blik op de Liebergerweg is het raadzaam om goed te 
kijken naar de ruimte voor bedrijventerreinen en hoe deze te herstructureren.  

Het CDA Hilversum stelt een belangrijke eis aan de visie die er moet komen voor dit gebied 
namelijk dat het gebied als eenheid wordt ontwikkeld. Dit betekent dat de sanering van de 
werf, waar nu Van Mourik zit, mee moet worden genomen in de ontwikkeling. Bovendien 
moet er gekeken worden naar de ruimtelijke samenhang en verbinding tussen het circus-
terrein, het achtergelegen bedrijventerrein en de bedrijvigheid op de Zeverijnstraat. De visie 
moet goed de samenhang tussen deze bedrijven- en woongebieden in ogenschouw nemen. 
Het Circusterrein wordt vrijgegeven voor extra woningbouw, zo mogelijk gericht op senioren 
in verband met de ligging vlakbij Kerkelanden.  

5.2.4 Monnikenberg 
De ontwikkeling van het zorgcluster op Monnikenberg juicht het CDA van harte toe. Ook de 
combinatie van het ziekenhuis en andere, eventueel private, zorgvoorzieningen en woningen 
ziet het CDA als een prettig vergezicht. Het CDA zet zich in voor het versterken van het 
zorgcluster dat op Monnikenberg wordt ontwikkeld. 

5.2.5 Mediapark 
De diversificatie van functies dient niet alleen plaats te hebben in het centrum. Op Monniken-
berg is hier al een eerste aanzet gegeven door ook woningen te ontwikkelen. Op het Media-
park is het kinderdagverblijf hiervoor een mooi voorbeeld. Het CDA wil deze trend verder 
versterken.  

Het toestaan van andere functies op het Mediapark, zoals een supermarkt of combineren 
van wonen- en werken, kunnen dit gebied levendiger maken. De combinatie van de goede 
ligging, het aantrekkelijke buitengebied en een aantrekkelijke en diverse werklocaties met 
verschillende functies is het profiel waar het CDA naar streeft. De functie en het karakter van 
het mediapark dienen natuurlijk wel behouden te blijven. 
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5.3.1 Aantrekkelijke binnenstad 
Op dit moment is het centrum van Hilversum binnen de regio het belangrijkste winkel-
centrum. Veel bezoekers van het centrum komen uit omliggende gemeenten. Recente 
investeringen in het Hilvertshof en de bestrijding van de leegstand met behulp van een 
Centrummanager geven aan dat dit centrum goed functioneert.  
 
Behoud van dit centrum en versterken ervan is niet alleen van belang voor de inwoners van 
Hilversum maar ook voor de omliggende gemeenten. Diversiteit binnen het centrum tussen 
winkels is hierbij belangrijk. Niet alleen grote ketens, maar ook kleine winkels dienen een 
plek te krijgen in het winkelgebied. Een gevarieerd aanbod van horeca, evenementen, 
cultuur en werklocaties maakt het winkelcentrum een robuuster en meer levendig gebied.  
 
Daarnaast zoeken toeristen en recreanten naar ervaringen en beleving. Ook voor de eigen 
inwoners wordt het steeds belangrijker dat er meer ‘beleving’ geboden worden 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 CDA Hilversum streeft naar een goed evenwicht tussen werklocaties, gevarieerd 
winkelaanbod, horeca en evenementen in het centrum. Een integrale visie op de 
binnenstad moet leidend zijn. 

 Extra aandacht voor potentieel zwakke plekken als Keiplein, Schoutenstraat en 
Zeedijk, en de strategische plek Kerkbrink voor culturele activiteiten. 

 Aandacht voor positionering Havenstraat en het tegengaan van de leegstand daar. 
 Leegstaande panden beschikbaar krijgen om nieuwe vormen van detailhandel uit te 

proberen, zoals markthallen, pop-up stores en tijdelijke restaurants. 
 Koppel de binnenstad aan unieke evenementen die passen bij cultuur en historie van 

het Hilversum 

5.3.2 Detailhandel 
Wijk- en buurtwinkelcentra bieden met een gevarieerd aanbod aan consumptie en 
gebruiksgoederen voor voetgangers en minder mobiele Hilversummers een unieke 
gelegenheid voor hun functioneren als consument. De kleine ondernemers verdienen onze 
steun. 

 Behoud van wijk- en buurtwinkelcentra is van belang voor de leefbaarheid in wijken 
en buurten. 

5.3.2 Hilversum in het Groen 
Hilversum kent een uniek buitengebied dat één van de grote kwaliteiten is van ’t Gooi in het 
algemeen en Hilversum in het bijzonder. Het beleid dat gericht is op behoud van de heide en 
bossen rond Hilversum zal het CDA doorzetten.  
 
Op dit moment wordt in Hilversum het piramidemodel gehanteerd, waarbij er een natuurlijk 
verloop is van stad naar land. Dit betekent dat hoogbouw mogelijk is in het centrum, maar 
niet aan de randen. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Het CDA Hilversum wil dit model handhaven. Dit betekent hoogbouw in het centrum 
en lagere bouw naar de randen van Hilversum. 

 Versterken fietsnetwerk, recreatief (langzaam) en ‘zakelijk’ (snel) fietsen mogelijk 
maken. 

 Veiligheid op fietspaden tussen dorpen en steden moet worden bevorderd, zeker nu 
door elektrische fietsen het gebruik van deze paden intensiveert. 

 

5.3 Detailhandel, Toerisme en Recreatie 
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Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur 
van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellin-
gen en ondernemers, en hen de ruimte bieden. 
 
Het CDA Hilversum wilt ruimte geven aan ondernemers en in het bijzonder aan sociaal 
ondernemers. Maatschappelijk initiatief dat dient ten behoeve van de samenleving, zoals 
HilverZon, omarmt het CDA. Er moet vanuit de gemeente kritisch worden meegedacht welk 
type initiatief gestimuleerd wordt en op welke manier deze initiatieven niet verzanden in 
Europese aanbestedingsregels. Het mag niet zomaar verwacht worden dat initiatiefnemers 
dit zelf weten of gaan uitzoeken. Kennis en expertise moet daarom binnen de gemeentelijke 
organisatie worden opgebouwd zodat deze initiatieven doorgang kunnen vinden.  
 
5.4.1 Duurzaam Hilversum 
Een stad waarin het nu en in de toekomst goed leven is, een Duurzaam Hilversum. Een 
Hilversum waarin mensen zich kunnen ontplooien, plezier kunnen hebben, een gezond en 
veilig Hilversum. Een mooie omgeving (bos, hei, plassen), goed onderhouden gebouwen, 
verkeersveilig, gezonde lucht, geen criminaliteit. En dit alles niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. 
 
Bij het CDA noemen we dit Goed Rentmeesterschap; we hebben de aarde in bruikleen en 
dienen hem in dezelfde staat of beter achter te laten voor volgende generaties. Een goede 
rentmeester zorgt goed voor zichzelf en wat hem is toevertrouwd, en heeft evenveel zorg 
voor de naaste en de leefomgeving als voor zichzelf en het eigen huishouden. 
 
Vanuit dit principe kiest het CDA primair voor preventie. Wij willen werken vanuit een lange 
termijnvisie op wat een duurzame leefomgeving is, een Duurzaam Hilversum. 
 
Een Duurzaam Hilversum is een stad waarin we respect hebben voor de individuele keuzes 
van anderen, maar waar we ook samen een gemeenschap vormen. 
 
In een gemeenschap ben je afhankelijk van elkaar. Individu, gezin, bedrijf, overheid, school, 
vereniging; samen vormen we Hilversum. De erkenning dat we van elkaar afhankelijk zijn is 
hierin cruciaal, dat schept een relatie en maakt de noodzaak zichtbaar om je noden en 
wensen met anderen te delen en er gelijktijdig voor die ander te zijn.  
 
Een duurzaam Hilversum is een klimaatneutraal Hilversum, waarin we respectvol omgaan 
met grondstoffen; dus zuinig zijn op gebouwen en proberen afval te voorkomen. Wij streven 
naar Hilversum Klimaatneutraal in 2030. 
 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Bewoners in staat stellen om initiatief te nemen in hun eigen leefomgeving middels 
social deals.  

 Het CDA zet zich er voor in dat we alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het 
jaar 2030 duurzaam isoleren, buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van 
gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 
terug te dringen.  

 Het CDA wil binnen vijf jaar het maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke 
kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze voldoen 
aan de bepalingen van de wet milieubeheer. 

 Het CDA wil toewerken naar beëindiging van het gebruik van fossiele brandstoffen en 
stimulering van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen. 

 Uitstoot van verkeer, huishoudens en bedrijven tegengaan door vuile dieselmotoren 
te weren, gebruik van open haarden en andere bronnen van fijnstof te ontmoedigen 

5.4 Duurzaam Hilversum 



CDA Hilversum Verkiezingsprogramma 2018-2022 

37 

 Wij willen een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er 
zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.  

 Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het 
mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op-
de-meterwoningen en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij 
bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale 
huurwoningen, scholen, enz. energiezuiniger worden gemaakt. 

 Afspraken maken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het (gas)net 
wordt verduurzaamd of vervangen. Bij nieuwbouw wordt ingezet op alternatieve 
energiebronnen. Utopisch is heel Hilversum Gasloos in 2030. 

 In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder 
de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden te kunnen stellen aan de keuze 
voor de toekomstige energie infrastructuur 

 Het CDA wil toewerken naar 100% recycling van afval, en de burger daar ook 
verantwoordelijk voor maken. Het streven moet zijn: 1) voorkomen van afval, 2) 
hergebruik en 3) recycling. De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van 
afval. In de overeenkomst met de inzamelaar wordt gestreefd naar zo veel mogelijk 
recycling van afvalproducten. De reststroom die overblijft wordt bij voorkeur gebruikt 
om energie op te wekken.  

 Het Deltaplan adviseert gemeenten voor de afvoer van regenwater te bevorderen dat 
tuinen niet volledig worden betegeld. Voorkomen moet worden dat al het hemelwater 
in het riool komt. Overwogen kan worden om daar waar noodzakelijk het ‘onttegelen’ 
‘te subsidiëren.   

 
5.4.2 Subsidies met maatschappelijk effect (woningen) 
Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA in duurzame woningen. Dat 
doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door maatregelen die een groter 
maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met 
woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en 
nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, 
sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere 
samenleving (warmtenet). 
 
 

 
 

Net als met duurzaamheid is ‘Smart City’ een containerbegrip waarvan veel mensen nog 
geen duidelijk beeld van wat het werkelijk inhoudt. Veel ICT toepassingen ons dagelijks 
leven zijn al smart, denk aan de (geografische) apps op smartphone’s die ons ruimtelijk 
gedrag veranderen, de NS reisplanner, Google Maps enz.  
 
Voor de lokale overheid zijn er zeker kansen om ICT applicaties toe te passen in de 
gemeente die Hilversum “leefbaarder” maken voor haar inwoners, gemeentelijke bedrijfs-
processen te verduurzamen of efficiënter en goedkoper te maken. Denk hierbij aan afval-
containers die zelf aangeven wanneer ze vol zijn zodat de GAD nooit voor een halve 
container hoeft te rijden. 
 
Er zijn echter ook nog veel blinde vlekken ten aanzien van ICT applicaties en daarom past 
het CDA een voorzichtige houding. Veel ICT bedrijven stimuleren het toepassen van deze 
applicaties om tegelijkertijd ongevraagd data te verzamelen voor burgers. Los van privacy 
redenen is de vraag wie eigenaar is van dergelijke data nog onbeantwoord. Beveiliging van 
die data is niet gecontroleerd en het gebruik van die data is niet afgesproken.  
 
Het ongebreideld en ongevraagd verzamelen van data door private partijen in de openbare 
ruimte is een onderwerp dat meer moet worden bediscussieerd. Enerzijds moeten bekeken 
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worden welke kansen dit voor de gemeente biedt, anderzijds is het belangrijk onduidelijk-
heden goed in beeld te krijgen. Samenwerking met kennisinstituten en andere overheden die 
worstelen met vergelijkbare vragen is hierbij noodzakelijk.  
 
De nieuwe privacy wetgeving geeft aan wat wel en niet is toegestaan. Het is aan de onszelf 
om keuzes te maken wat wel of niet willen. 
Concreet wil het CDA Hilversum het volgende: 

 Verkopen van publieke goederen zoals lantarenpalen aan private ondernemers die 
data gaan verzamelen is niet zondermeer wenselijk.  

 Onderzoek naar hoe ICT applicaties tot verdere verduurzaming van publieke 
gebouwen kan leiden.  

 Respect voor de privacy van burgers als uitgangspunt nemen bij al onze 
besprekingen.  

 
 
 

 
Mobiliteit binnen de stadsgrenzen  
In Hilversum ligt het primaat bij de fiets en wat het CDA Hilversum betreft blijft dit zo. Het 
mobiliteitslandschap is wel volop in beweging en verduurzaamt snel. Het stimuleren van OV-
gebruik en levendige stationsgebieden is één speerpunt van het CDA. Bij deze stations moet 
dus ook voldoende plek zijn om fietsen te stallen en te huren. Op deze manier is immers 
voor- en natransport voor veel forenzen goed te regelen. Hetzelfde geldt voor stallingsplaat-
sen in het centrum. Voor wat het CDA betreft ligt het primaat in de binnenstad, bij het station, 
en binnenstedelijke verplaatsingen bij de fiets.  
 
De wegeninfrastructuur en de ontsluiting van het Mediapark blijft een punt van zorg en dis-
cussie. Het is echter de vraag of aanvullende weginfrastructuur zoals het ‘plan Hillen’ vol-
doende bereikbaarheid oplevert. Ook moet worden afgevraagd of een investering in een 
extra weg op de lange termijn duurzaam rendabel is. Immers, de verwachting is dat auto’s 
binnen 10-15 jaar in staat zijn om korter op elkaar te rijden, en ook oplossingen om de 
doorstroming op wegen te bevorderen worden steeds doelmatiger. Tegen de tijd dat een 
dergelijke weg is aangelegd kan de oplossing al verouderd zijn voordat deze er ligt.  
 
In lijn met het uitgangspunt dat het verkeer veilig moet zijn voor iedereen dient er gekeken te 
worden hoe, binnen de bestaande infrastructuur een evenwicht gevonden kan worden tus-
sen nieuwe en oude middelen van vervoer. Niet alleen fiets en auto zijn aanwezig op onze 
pleinen, lanen en wegen, maar ook de elektrische fiets, snorfiets en scooter zijn er bij 
gekomen. Niet alle vormen van vervoer kunnen verenigd worden op een krap fietspad. Dit 
leidt tot verschillen in snelheid en onveiligheid op de bestaande fietspaden. Het CDA 
Hilversum wil dat hier een nieuw evenwicht in wordt gevonden. Extra fietsstraten, waarbij de 
auto te gast is, bieden wellicht een kans. 
 
Wij gaan ons de komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst moet 
het mogelijk worden om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van 
bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste 
past. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en 
nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden. 
 
Samengevat wil CDA Hilversum zich inzetten voor: 

 Het onderzoeken van de kansen van fietsstraten op plekken waar veel winkels en 
restaurants zijn zoals de Gijsbrecht en Havenstraat. 

 De overlast van scooters verminderen op drukke of gevaarlijke fietsplekken. 
 Veiligheid in het verkeer stimuleren o.a. door inzetten van slimme mobiliteit 
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Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 
overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit uitkomsten via de 
Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide 
gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We 
hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die 
voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
 
Sparen en weerstandsvermogen  
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze 
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen 
dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we ruimte creëren voor gewenste 
investeringen. 
 
Transparantie / Inzicht in de Gemeentefinanciën 
Er is niks geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 
bijvoorbeeld bij hun aanslag voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB), een korte weergave 
van de uitgaven van het vorige jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeente-
lijke website bekendgemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van 
instellingen die van de gemeentesubsidie ontvangen en de taken die men uitvoert. 
 
Grondexploitatie  
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop 
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de 
begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren en 
reserveren voor te voorziene lasten van o.a. onderhoud van de openbare ruimte en herstruc-
turering.  
 
 

 
 

De komst van de omgevingswet, hoewel uitgesteld, betekent veel voor lokale overheden. 
Niet alleen moet de digitale beschikbaarheid van ruimtelijke informatie worden geregeld, 
daarnaast moet alle ruimtelijke wetgeving in 1 wet worden geïntegreerd. Positief hiervan is 
dat in een strategisch document het over meer aspecten zal gaan over meer dan alleen 
ruimte en economie, maar ook gezondheid en andere sociale thema’s. 
 
De omgevingswet betekent voor Hilversum dat de lokale overheid goed moet weten hoe ze 
haar ruimte wilt ordenen. Het CDA wil dat er goed nagedacht wordt over hoe initiatieven te 
kanaliseren in dit flexibele klimaat en hoe ruimtelijk naar de juiste locatie te begeleiden. Het 
onderscheid tussen dynamische en niet dynamische gebieden uit de structuurvisie is hierbij 
bruikbaar maar niet alomvattend.  
 
Hilversum moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren 
Omgevingswet een omgevingsplan maken. Het CDA wenst daarin ook de regels voor 
cultureel erfgoed op te nemen. Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en 
regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de loep te nemen. Bij het verminderen van regels 
is van belang dat het lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot 
‘loslaten’ en aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven. Betrek ook ondernemers 
uitvoerig en gericht bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen, zodat 
rekening gehouden kan worden met de rechtszekerheid. 
  

5.7 Gezonde gemeentefinanciën 
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