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ONZE VISIE OP HILVERSUM 
 

In Hilversum is het heerlijk wonen. De prachtige jonge monumenten, het groene karakter en het hoge 
niveau van voorzieningen spreken ons allemaal aan, van jong tot oud. Hilversum is een stad met een 
dorps karakter, ingesloten door bos en heide. De bijzondere tuindorpen en -wijken van Hilversum zijn 
door de beroemde architect Dudok samengesmeed tot een tuinstad, de enige in Nederland. Deze unieke 
kenmerken en kwaliteiten staan echter onder druk. Problemen die landelijk spelen, zoals woningnood, de 
druk op de zorg of eenzaamheid, spelen helaas ook in Hilversum. Ook een wereldwijde zorg als 
klimaatverandering is iets om in Hilversum rekening mee te houden. 

Wij willen in ons verkiezingsprogramma echter hoop bieden in plaats van pessimisme, vertrouwen geven 
in plaats van wantrouwen voeden en sámen saamhorigheid uitstralen in plaats van het individualisme 
versterken. We beschrijven in dit programma hoe de unieke kwaliteiten van onze tuinstad verder 
versterkt kunnen worden en hoe we weerstand kunnen bieden aan ongewenste ontwikkelingen. We 
doen dit vanuit onze overtuiging dat politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De 
overheid geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen doen. Vertrouwen 
staat centraal.  

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Wie geraakt is door 
het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid moet de 
menselijke maat zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.  

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA 
Hilversum zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Dat vraagt 
dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We 
beschermen wat van waarde is om zo een betere samenleving achter 
te laten voor de komende generaties. 

Vanuit de gedachte dat een snelle toename van het aantal inwoners 
zorgt voor overbelasting van de samenleving en van de natuur kiest 
CDA Hilversum voor autonome groei. We bouwen voor 
Hilversummers, personeel in cruciale beroepen en voor mensen die 
een sociale of economische binding met Hilversum hebben. We 
bouwen rondom het station hoger dan in de wijken, zo zorgen we 
ervoor dat we meer woningen kunnen bouwen en tegelijkertijd 
koesteren we ons unieke ‘illusielandschap’. 

Goed voor Hilversum is ook zorgen voor een kansrijk lokaal ondernemersklimaat. Lokale ondernemers 
zorgen voor levendigheid en verbinding, werkgelegenheid en een bloeiende lokale economie. Zij leveren 
daarmee een bijdrage aan de maatschappij. Om onze lokale ondernemers te steunen pleiten wij o.a. voor 
optimale bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen. 

Aan de hand van acht thema’s beschrijven we onze visie en benoemen we concrete acties. We kunnen 
hiervoor putten uit onze rijke bronnen. Met dit programma willen we een betekenisvolle bijdrage leveren 
aan Hilversum, voor vandaag en voor morgen. Waarbij vertrouwen wint van wantrouwen en hoop van 
pessimisme. 

 

CDA Hilversum 
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ACHT THEMA’S 
 

Een betrouwbaar Hilversum 

De afgelopen jaren is op landelijk niveau het vertrouwen in de overheid drastisch gedaald en onvrede 
over beleid toegenomen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling en niet goed voor het vertrouwen in de 
politiek. Voor CDA Hilversum begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, 
buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, culturele organisaties, bedrijven: ze 
leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die mensen en 
organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. De gemeente stelt zich dienstbaar op. CDA 
Hilversum staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke 
waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare 
overheid, een integer bestuur, stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook 
om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. We besturen met ons hoofd en met ons hart en zijn 
dienstbaar aan de samenleving. 

Een zorgzaam Hilversum 

De eenzaamheid groeit, jaar op jaar. Inmiddels voelt 1 op de 9 Hilversummers zich ernstig eenzaam. Er is 
te weinig ruimte in verpleeghuizen en oude, kwetsbare inwoners moeten verhuizen buiten Hilversum. 
We zien ook dat teveel jongeren blijvend zorg nodig hebben en dat de wachtlijsten toenemen. Wij zijn er 
diep van overtuigd dat dit anders kan en moet. We moeten het samen doen. Omzien naar elkaar 
betekent oog hebben voor elkaar. 

Een duurzaam Hilversum 

De druk op de natuur neemt toe. Steden worden warmer. Hitte, droogte en wateroverlast komt vaker 
voor, de biodiversiteit verschraalt en de CO²-uitstoot neemt te weinig af. Daarom moet er iets gebeuren. 
We willen meer groen in het centrum en in de wijken. We gebruiken duurzame materialen bij het 
bouwen van woningen en we stimuleren dat bestaande woningen beter worden geïsoleerd. De 
gemeente is hierbij dienend en faciliteert. Dwang is niet het beste middel om Hilversummers 
klimaatvriendelijker te maken. Wij vinden dat Hilversummers hun eigen keuzes moeten kunnen maken. 

Een uniek Hilversum 

We koesteren de waarden van onze tuinstad. Dit betekent dat je vanaf de hei alleen zicht hebt op de 
toren van de Vituskerk en de Omroeptoren. We bouwen wat past bij het karakter van Hilversum en we 
bouwen met name voor Hilversummers. Hierbij pleiten wij voorrang bij huisvesting voor onderwijs- en 
zorgprofessionals en hulpverleners. De huidige stijging van grond- en woningprijzen mag ons inziens er 
niet toe leiden dat voor sociale huur uitsluitend nog stapelwoningen worden gerealiseerd.  

Een veilig Hilversum 
CDA Hilversum staat voor veilige en schone buurten, waarbij de buurt inspraak heeft in de maatregelen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren en geluidsoverlast door scooters of auto’s actief wordt bestreden. 
Waar hangjeugd wordt aangesproken en perspectief wordt geboden. We staan ook voor bloeiende 
kleine buurtwinkelcentra. Deze centra zijn onmisbaar om de leefomgeving te verbeteren. We waarderen 
de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt 
ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.  
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Een ondernemend Hilversum 

Wanneer ondernemers de vrijheid krijgen om te ondernemen, innovatieve ideeën de ruimte krijgen om 
te groeien en buurtwinkelcentra de mogelijkheid krijgen om zich te onderscheiden van online 
concurrenten, dan wordt Hilversum dé plek om te wonen en te werken. Het stimuleren van (sociaal) 
ondernemerschap is voor de gemeente een belangrijke taak. Wetende dat de lokale overheid niet de 
markt kan sturen, kunnen ondernemers door de lokale overheid wel een handje worden geholpen. 
Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het creëren van plekken waar start-ups en zzp-ers een (werk)plek 
kunnen krijgen, maar ook aan optimale bereikbaarheid. 

Een gezond Hilversum 

Een gezonde stad biedt een omgeving om prettig, gezond en veilig te wonen en werken, die uitnodigt 
tot recreatie, ontmoeting en bedrijvigheid. De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren 
verbeterd worden. Onder andere door het verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede 
milieukwaliteit maar ook door voldoende voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals 
wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om, bijvoorbeeld door een sociaaleconomische positie, een 
afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan kansenongelijkheid tegen. CDA Hilversum wil van 
Hilversum de gezondste stad van Nederland maken. 

Een cultureel Hilversum 

Het zijn roerige tijden voor de cultuursector. Overheidssubsidie is niet langer vanzelfsprekend. 
Gemeenten moeten flink bezuinigen. Daarbij ligt cultuur al snel onder het vergrootglas, een 
kunstbegroting is nu eenmaal abstracter dan een bouwbegroting. Maar een gezond kunst- en 
cultuurklimaat is onontbeerlijk voor Hilversum. Kunst, theater, muziek, dans en film maken steden 
mooier en aangenamer. De succesvolle steden van morgen zijn de steden die mensen blijvend kunnen 
aantrekken en uitdagen. Kunst en cultuur functioneren daarbij als een magneet. 
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EEN BETROUWBAAR HILVERSUM 
 

Actueler dan ooit is de fundamentele vraag in wat voor samenleving wij willen wonen. En wat voor 
samenleving laten we na? Een samenleving waar iedereen voor zichzelf leeft? Een samenleving waar de 
mensen die het goed hebben getroffen haast niet omkijken naar iemand die het niet zo goed getroffen 
heeft? Een samenleving waar goed doen, zoals het inzamelen van oud-papier voor je vereniging, wordt 
wegbezuinigd omdat het niet efficiënt is? Waar buurtverenigingen tegen de klippen oplopen omdat de 
kunst van ‘luisteren naar elkaar’ is vervallen tot het uiten van meningen, het opeisen van je recht of het 
enkel inrichten van een formeel proces vanwege de plicht tot participatie? 

CDA Hilversum kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en 
werkt mee. Het begint met zorgen voor jezelf en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig 
heeft, krijgt die van de gemeente. 

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen en dat mensen niet gehoord worden. De menselijke 
maat staat centraal en ‘wij’ is belangrijker dan ‘ik’. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar 
het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en 
waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn 
verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die 
zich belangeloos inzetten is nodig. Een serieus en betrouwbaar participatieproces waar vereist, is 
onontbeerlijk. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• Een integere, transparante en daardoor betrouwbare gemeentelijke organisatie. 
• Een dienstbare overheid. De overheid is er voor de inwoner en niet omgekeerd. 
• Actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie voor alle inwoners en 

ondernemers.  
• Digitale interactie voor iedereen toegankelijk, ook voor ouderen en mensen met een 

beperking. Voor inwoners die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline 
(op papier) en fysiek bereikbaar. 

• Het maximaal benutten van de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners. 
• Voorrang geven aan initiatieven uit de samenleving. 
• Het voorkomen van onnodige bezwaarprocedures door serieuze en betrouwbare 

participatieprocessen  
• De komende vier jaar moet er een gezond evenwicht bewaard worden tussen de baten en de 

lasten waardoor er geen tekorten ontstaan 
• Geen verdere stijging van gemeentelijke belastingen, anders dan inflatiecorrectie. Een 

gematigde en voorspelbare prijsstijging brengt rust. 
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Integriteit - een betrouwbare overheid 

Voor CDA Hilversum is het hebben van een betrouwbaar bestuur een voorwaarde voor een leefbare 
samenleving. Integriteit en transparantie gaan boven alles, altijd en overal. De bestuurlijke integriteit 
moet boven elke twijfel verheven zijn. 

Als CDA Hilversum willen we ons distantiëren van een bestuurscultuur die gebaseerd is op machts-
politiek die het individu kleineert of intimideert en gericht is op ongelijke machtsverhoudingen. 

In de verhoudingen tussen gemeenteraad en college is het uitgangspunt dat de gemeenteraad in alle 
gevallen in staat wordt gesteld om haar kaderstellende en controlerende taak naar behoren te kunnen 
uitvoeren. 

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is dienstbaar aan de samenleving en 
is er voor inwoners en ondernemers in Hilversum. Het bestuur is er voor de inwoner en niet omgekeerd.  

Een betrouwbare overheid geeft mensen zekerheid en stelt duidelijke grenzen. De overheid is er ook om 
onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En de overheid is er juist voor mensen die kwetsbaar en 
afhankelijk zijn. 

De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn. Inwoners en ondernemers 
behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen.  

Integraliteit is de basis bij beleid en uitdagingen. Inwoners en ondernemers moeten echt kunnen 
meedenken, meepraten en meebeslissen in het gehele proces. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners 
en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven.   
 

Participatie – De samenleving is aan zet 

Participatie moet in Hilversum échte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over 
oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er 
immers voor haar inwoners.  

Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij 
zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken.  

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te 
doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag 
gaat of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden. 

Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid 
is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen en om bezwaarprocedures te 
vermijden. 

CDA Hilversum wil inzetten op versterking van de buurtcoördinatoren (buco’s) om zo de toegankelijkheid 
tot de gemeente voor de inwoner te vergroten. Op die manier staat de buurt centraal: er is voor burgers 
en wijken één aanspreekpunt en dit aanspreekpunt heeft doorzettingsmacht om dingen voor elkaar te 
krijgen. Niet slechts een symbolisch signaalversterker maar een ‘linking pin’ tussen burgers, wijken en de 
gemeente om vragen, ideeën en zorgen concreet aan te pakken. 

Gemeentelijke samenwerking 

Als standpunt heeft CDA Hilversum al langer geformuleerd dat we voorstander zijn van een verregaande 
bestuurlijke samenwerking in de regio Gooi en Vechtstreek maar we constateren ook dat voldoende 
maatschappelijk draagvlak hiervoor cruciaal is.  

Het waarborgen van de democratische legitimatie is van groot belang. Een gemeentelijke herindeling 
moet bij voorkeur niet van bovenaf opgelegd worden, maar van onderop worden gedragen. Voor ons is 
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het belangrijk dat een herindeling alleen gemeenten samenvoegt die een logische economische en 
culturele band met elkaar hebben. 

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

CDA Hilversum 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. 

Digitalisering 

De digitale transitie heeft invloed op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Niet alleen 
zetten overheden meer en meer digitale middelen in om hun dienstverlening, handhaving en toezicht te 
verbeteren, maar ook is digitalisering onmisbaar voor belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de 
transitie naar duurzame energie, betere zorg en onderwijs of een goede bereikbaarheid. CDA Hilversum 
wil dat overheid en samenleving zich hier tijdig op voorbereiden. 

De veelomvattendheid en verwevenheid van alle aspecten van de digitale transitie vergen een stevige rol 
van de overheid; onder meer bij digitale veiligheid en cybersecurity, ook bij de eigen taken van de 
gemeente. 

CDA Hilversum wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden én waar 
mogelijk digitaal toegankelijk .  

Tegelijkertijd is het voor CDA Hilversum ook heel belangrijk dat informatie voor alle inwoners van 
Hilversum toegankelijk blijft. Meer dan de helft van zelfstandig wonende ouderen (75+) voelt zich niet 
voldoende digitaal vaardig. Deze groep heeft vaak hulp nodig bij het gebruik van digitale diensten. Bij de 
online beschikbare interactie met de gemeente moet er dan ook altijd rekening gehouden worden met 
de internationaal vastgestelde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid voor ouderen. Hetzelfde geldt 
voor de mensen met een beperking. Ook zij mogen geen hinder ondervinden bij de (digitale) interactie 
met de overheid. Voor inwoners die niet voldoende digitaal vaardig zijn, is de gemeente ook offline (op 
papier) en fysiek bereikbaar. 

Het verhogen van de digitale weerbaarheid is nog steeds één van de belangrijkste randvoorwaarden voor 
digitalisering. Digitale weerbaarheid veronderstelt niet alleen dat de digitale veiligheid op orde is, maar 
ook dat men in staat is adequaat te reageren op cyberincidenten. Hilversum, als mediastad, is interessant 
voor kwaadwillenden en het risico van uitval van digitale diensten, processen of systemen wordt hiermee 
steeds reëler. 

Om op dit alles voorbereid te zijn, wil CDA Hilversum dat er duidelijk, en toekomstgericht, beleidsplan 
voor digitalisering wordt opgesteld. Dit beleidsplan moet ook worden ingezet om de doelmatigheid van 
de gemeente te vergroten. Hierbij gaat het niet alleen om de toegankelijkheid van de gemeentewebsite, 
maar om de duidelijkheid en de opties die als alternatief blijven bestaan (zoals bijvoorbeeld loketten en 
reguliere post). Ook wil CDA Hilversum er op toezien dat dit plan regelmatig en waar nodig geactuali-
seerd wordt. 

Steeds vaker worden grootschalige databestanden en slimme algoritmen ingezet, bijvoorbeeld in Smart 
City of ter voorkoming van armoede en schulden. CDA Hilversum wil er op toezien dat er geen 
onvoorziene neveneffecten optreden die van invloed zijn op privacy, non-discriminatie, autonomie en 
menselijke waardigheid. 
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Gezonde Gemeentefinanciën - Hoe staat Hilversum er voor 

Gemeentelijke financiën lijken vaak voor de inwoner een abstract gegeven. Immers hoe diepgaand moet 
je als gemiddelde inwoner nou op de hoogte daarvan zijn? En toch is het een belangrijk onderwerp, 
immers elke inwoner draagt via belastingen bij aan deze financiën en kijkt ook (terecht) kritisch mee 
waar het geld binnen de gemeente Hilversum aan wordt besteed.  

De afgelopen jaren hebben de financiën in Hilversum onder druk gestaan door financiële tekorten 
binnen het sociaal domein. Ook in Hilversum liepen de kosten voor jeugdzorg fors uit de pas. Pas in 2021 
heeft het Rijk aanvullend geld beschikbaar gesteld zodat de tekorten kunnen worden ingelopen. Wij 
vinden het belangrijk dat de gemeente het huishoudboekje structureel op orde heeft.  

Wij streven er naar de komende vier jaar een gezond evenwicht te bewaren tussen de baten en de lasten 
en geen tekorten te hebben. Dat is voor onze inwoners belangrijk omdat er ook nieuwe taken voorliggen 
zoals verduurzaming, vergroening en de energietransitie. Daar zullen we als inwoner van Hilversum 
komende jaren veel mee te maken krijgen. We willen dat de gemeente de inwoner met deze 
ontwikkelingen, waar veel middelen voor nodig zijn, goed ondersteunt bijvoorbeeld met subsidies, 
voorlichting en consultatie. 

De ambities van Hilversum zijn ook groot als het gaat om stadsvernieuwing en het investeren in de 
kwaliteit van de leefomgeving. Het vertrekpunt daarvan is maatschappelijke waarde toevoegen in de 
Hilversumse leefomgeving. Zo zijn de investeringen in het stationsgebied, gebied 1221 en het Arenapark 
ons inziens van groot belang om Hilversum ook voor komende generaties qua woon- en werkomgeving 
aantrekkelijk te houden. Deze projecten ondersteunen wij van harte, maar we zijn ons terdege bewust 
van het feit dat er een stevig prijskaartje aan hangt waar de inwoner aan mee gaat betalen.  

Ons vertrekpunt daarbij is dat de gemeentelijke belastingen niet verder mogen stijgen anders dan 
inflatiecorrectie. Een gematigde en voorspelbare prijsstijging brengt rust. Het CDA blijft ook in de 
komende periode terughoudend met stijging van de gemeentelijke lasten 

Omtrent de bestedingen van de middelen willen wij transparant en zorgvuldig zijn. Wij willen niet dat 
Hilversum daarbij onverantwoorde financiële risico’s neemt vanuit economische doelen. Wij zien er 
bijvoorbeeld op toe dat Hilversum niet meer geld bij banken leent dan volgens erkende gemeentelijke 
financiële normen verantwoord is. Bij dreigende overschrijding daarvan zullen wij op snelle terugdringing 
van het risico aandringen.  

Stadsvernieuwing 

De grote stadsvernieuwingsprojecten in Hilversum zullen leiden tot meer woningen en daarmee 
opbrengsten genereren door verkoop van gronden. De opbrengsten daarvan zullen worden aangewend 
om deze projecten mede te financieren en mogen niet worden gebruikt om de begroting sluitend te 
krijgen. Er moet structureel evenwicht zijn tussen inkomsten en uitgaven, iets wat de afgelopen jaren 
helaas niet het geval was.  

Om de grote projecten mede te financieren zal in de komende jaren veel gemeentelijk vastgoed worden 
verkocht. Dit is vastgoed dat niet voor de taken van de gemeente noodzakelijk is. De opbrengsten 
daarvan zullen worden gestopt in een reserve stedelijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat deze 
middelen uitsluitend worden gebruikt om de stadsvernieuwing mede vorm te geven. Dat geld mag niet 
worden besteed aan doelen die niet in relatie staan met de investeringen in de stad. 

Ten slotte vinden wij het belangrijk dat de gemeente ook geld blijft uittrekken voor burgerinitiatieven en 
het ondersteunen van lokaal vrijwilligerswerk en lokale verenigingen. De jaarlijkse subsidies die hiertoe 
worden verstrekt moeten wat CDA Hilversum betreft worden gehandhaafd. Tekorten mogen daar niet op 
worden afgewenteld.  
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Gezamenlijke regelingen  

Gemeenten werken met elkaar samen op veel terreinen. Dat gaat meestal om taken die ze gezamenlijk 
effectiever of efficiënter kunnen uitvoeren.  

Het GNR (Goois Natuur Reservaat) is ooit opgericht om de natuurkundige waarde van percelen te 
beschermen en zo een ander gebruik te voorkomen. Voor het beheren van de gebieden is een goed 
toegerust bedrijf opgezet. Met het vertrek van Amsterdam en de provincie Noord-Holland, kan de  GNR in 
een regionaal verband bestuurd worden. De regionale milieuwethouders kunnen in hun periodieke 
vergaderingen de belangen van het GNR behartigen. Het gaat uiteindelijk over percelen in hun eigen 
gemeente. 

De TOMIN GROEP bedient naast onze regio ook Almere. Ooit was Almere te klein om een eigen TOMIN 
GROEP te laten functioneren. Inmiddels is Almere groot genoeg voor een zelfstandige TOMIN GROEP. Uit 
overweging van o.a. regionale identiteit stelt CDA Hilversum voor om het bedrijf te gaan splitsen in twee 
regionale eenheden. De regionale milieuwethouders kunnen de bestuurlijke zaken, de TOMIN GROEP 
betreffende, gewoon in hun vergaderschema opnemen. 

 

  



 
 

      

 

11 VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA HILVERSUM 2022-2026 

GOED VOOR HILVERSUM 

EEN ZORGZAAM HILVERSUM 
 

De afgelopen jaren hebben we gezien hoe de verpleeghuiszorg, ook in Hilversum, werd uitgehold en hoe 
inwoners eenzamer werden. We hebben ervaren hoe, op papier, goed beleid in de uitvoering spaak liep. 
We zien nog steeds te lange wachttijden in de WMO en in de jeugdzorg.  

We hebben ook gezien hoe er voor elkaar wordt gezorgd, hoe buren naar elkaar omzien en hoe hard het 
zorgpersoneel werkt. We zien een bewogen samenleving die moe is van het systeemdenken. Dat moet 
anders! 

CDA Hilversum kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de 
omgeving waarin we willen leven. We hebben elkaar nodig. De zorg voor elkaar is het fundament onder 
onze samenleving. Zo lang we naar elkaar omzien, kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen 
de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige en leefbare samenleving waarin iedereen meedoet en 
ieder mens telt.  

CDA Hilversum zet in op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid omdat we ervan overtuigd 
zijn dat dat meer perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder-voor-zich-maatschappij. Eenvoudiger 
gezegd: niemand is rijk genoeg om alles alleen te kunnen doen en niemand is arm genoeg om NIET mee 
te kunnen of mogen doen. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Het aanmoedigen en stimuleren van gezond gedrag. 
• Het versnellen van de aanvraagprocedure bij het Sociaal Plein. 
• Voldoende zorgaanbod zodat je in Hilversum oud kan worden. 
• Het terugdringen van eenzaamheid door het tot topprioriteit van het beleid te maken. 
• Het stimuleren van de uitstroom uit de zorg omdat het goed is voor jongeren en het 

wegwerken van de wachtlijsten. 
• Het steunen van mensen en organisaties die anderen helpen. 
• Het verhuizen van Consultatiebureau Edisonplein naar een centrale locatie in de buurt. 
• Het bieden van een basisbaan aan inwoners met een bijstandsuitkering.  

 

Welzijn en Zorg 

“Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg”.  Deze uitspraak, vaak gememoreerd door de fractie van CDA 
Hilversum, zou nog veel meer aandacht moeten krijgen door volop in te zetten op preventiebeleid.  

Het welbevinden van mensen staat voor CDA Hilversum centraal. Mensen zijn daarvoor op eerste plaats 
zelf verantwoordelijk. Maar die verantwoordelijkheid is niet altijd eenvoudig te nemen. De opgaven voor 
de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en sportverenigingen te 
zorgen voor een gezonde omgeving, dichtbij huis, voor jong en oud. 

Het is belangrijk dat voorzieningen dichtbij zijn georganiseerd. Of het nu gaat om de spoedeisende  hulp 
van het nieuwe Tergooi ziekenhuis, de huisarts, fysiotherapie, dagbesteding of de buurtkamer. Het zorgt 
voor vertrouwde gezichten en het verkleint de kans op eenzaamheid. Dit is dan ook onze inzet! 

Eenzaamheid 

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Dankzij CDA Hilversum is er eindelijk aandacht 
voor deze problematiek. De eenzaamheid groeit en inmiddels voelt 11% van onze inwoners zich ernstig 
eenzaam. 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. 

EEN ZORGZAAM HILVERSUM 
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Om eenzaamheid tegen te gaan zetten wij in op het versterken van bestaande maatschappelijke en 
sociale verbanden en het stimuleren van ouderen om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. 
Eenzaamheidsbestrijding blijft een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid;  

De komende jaren wil CDA Hilversum eenzaamheid verminderen door in ons subsidiebeleid organisaties 
te belonen die werk maken van het tegengaan van eenzaamheid. Zo worden de subsidies op 
vrijwilligersorganisaties zoals de Vrijwilligerscentrale en Stichting Present flink verhoogd als er een plan 
tegen eenzaamheid wordt opgesteld. Maar ook verenigingen zoals SenVer, buurthuizen en 
sportverenigingen kunnen aanspraak maken op extra subsidie. 

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. 
 

Families en Gezinnen 

We beschermen wat ons het meest dierbaar is: onze families en gezinnen. Families zijn de hoeksteen van 
de samenleving. We kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op hechte families waar je op terug 
kan vallen. Vanuit het gezin en de familie moeten de cirkels van aandacht en zorg steeds wijder 
getrokken worden. We verliezen daarbij de belangen van de alleenstaanden niet uit het oog.  

Bij problemen in het gezin werken we aan één plan voor het gezin waarbij de coördinatie plaatsvindt 
door één regisseur voor het hele gezin, met aandacht voor juridische problemen, relationele problemen, 
ouderschapsproblemen, veiligheid en schuldenproblematiek. Nu zijn er te vaak te veel hulpverleners in 
huis die onvoldoende samenwerken, met als gevolg dat de situatie zelfs kan verslechteren. Ook zien we 
dat mensen daardoor te lang afhankelijk blijven van hulp. 

In tijden dat het even tegenzit is het fijn om iemand in je omgeving te hebben die je kan ondersteunen. 
Daarom is CDA Hilversum voorstander om het netwerk van leun- en steungezinnen uit te breiden. 

Bij relatieproblemen bieden we laagdrempelige relatiehulp. We kijken daarbij als eerste naar het belang 
van de kinderen, zonder het gezin als geheel uit het oog te verliezen. We streven naar één loket waar 
mensen terecht kunnen bij complexe scheidingen. We zetten ook in op woonvormen die tijdelijke 
opvang bieden voor ouders met kinderen in een echtscheidings-situatie.  

De medewerkers van het consultatiebureau zijn voor veel jonge ouders een belangrijke vraagbaak en het 
gebouw is een veilige plek. Concreet bestaat de wens om het consultatiebureau van het Edisonplein te 
verhuizen naar een centrale locatie in de buurt. 

 
Jeugdhulp en WMO 

We willen professionals in onze wijken die zelf aan de slag gaan met wat nodig is voor onze inwoners. Zij 
moeten zich meer gaan richten op voorkomen en preventie van (gezondheids)problemen. Minder 
indicatiestelling waar het kan, meer algemene voorzieningen in de buurt die voor iedereen die het nodig 
heeft toegankelijk zijn.  
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In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich richten op lichte zorg. Daarnaast zien we 
dat kinderen veel te lang afhankelijk van zorg blijven. Dit is niet goed voor de kinderen en leidt daarnaast 
ook nog eens tot extra financiële tekorten. Dit is onwenselijk.  

Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding. We maken 
meer samenwerking mogelijk tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs. We maken duidelijke afspraken 
met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook 
maken we waar het kan duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers om te voorkomen dat 
we de grip verliezen. 

De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's geïnvesteerd in het Sociaal Plein met als doel om de 
dienstverlening te verbeteren. Dit is tot op heden niet gelukt waardoor de doelstellingen lang niet zijn 
gehaald. Voor CDA Hilversum blijft een snelle afhandeling van zorgaanvragen topprioriteit. 

De afgelopen jaren is de relatie tussen zorgaanbieders en gemeente verslechterd. Dit had tot gevolg dat 
de aanbestedingen niet aansloten bij de behoefte van de aanbieder en de gebruiker. De komende jaren 
zal er flink meer geïnvesteerd moeten worden in de samenwerking tussen alle partijen. 

Pleeggezinnen bieden een veilige haven voor kwetsbare kinderen. De kinderen krijgen de kans om even 
op adem te komen of zelf een nieuw ‘thuis’ te vinden. CDA Hilversum wil dat de pleegouders een reële 
vergoeding ontvangen voor de kosten die ze maken en zet fors in om het aantal pleeggezinnen uit te 
breiden. 

We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 worden. We 
kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere vormen van zorg en 
andere financieringsbronnen. 

Een goede zorg bestaat natuurlijk uit een goede samenwerking met huisartsen. We hebben goed 
contact met de huisartsen en waar nodig ondersteunen we hen praktijkondersteuners voor de 
Jeugdhulp. 
 

Waardig ouder worden 

De zorg verandert en de vergrijzing neemt alleen maar toe. CDA Hilversum wil dat er voldoende plekken 
zijn voor als de zorgvraag niet meer af te wenden is. Dit betekent voldoende zorgplekken in Hilversum en 
het liefst in uw eigen buurt. 

De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum gepleit voor het opstellen van een beleidsplan om de vergrijzing 
integraal het hoofd te kunnen bieden. De huidige coalitie heeft dit tegengehouden. Het huidige beleid 
heeft de afgelopen jaren voor veel onrust gezorgd. Zo is er veel ‘gesleept’ met ouderen en het overzicht 
van zorgaanbod ontbreekt. Dit kan niet en dit mag niet!  

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• levensloopbestendig bouwen; 
• stimuleren dat er kleine woonzorgcentra in de wijk worden gebouwd, gericht op ontmoeten; 
• aanpakken van eenzaamheid onder ouderen. Zeker nu!; 
• ondersteunen en stimuleren van het vrijwilligerswerk onder ouderen; 
• blijvend investeren in mantelzorgbeleid; 
• behouden en ontwikkelen van zorgbanen; 
• bevorderen van beweging voor ouderen. Het houdt ze fysiek en mentaal vitaal; 
• rekening houden met de toenemende vergrijzing in het mobiliteitsbeleid; 
• het stimuleren van het gesprek over zingeving, het geeft betekenis; 
• het mogelijk maken van ontmoeting 
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Meer aandacht en zorg voor onze ouderen 

Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit 
kunnen ook plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. 
We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen. 

Bij het bouwen van woningen voor senioren hebben we extra aandacht voor de bereikbaarheid van 
voorzieningen zoals een huisartsenpost en een apotheek en de veiligheid van de leefomgeving. Wij 
zetten in op het behoud van voorzieningen in de buurt. 

We willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, 
kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op 
zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. 

Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn en moet er aandacht zijn 
voor zingevingsvragen. Gemeenten kunnen hierin een faciliterende rol spelen door de vestiging van 
hospices in de gemeente te stimuleren en waar nodig te ondersteunen met de financiering. 

Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het 
internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij zetten in op meer voorlichting en 
willen dat de politie, banken en bedrijvenextra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen. 
 

Iedereen doet mee 

Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare 
ruimte heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. De afgelopen jaren heeft CDA Hilversum, 
onder andere door het opzetten van een meldpunt, aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat 
iedereen mee kan doen en dat drempels worden weggenomen.  

In 2020 heeft CDA Hilversum uitvoerig met de toenmalige Minister van Gehandicaptenzaken gesproken 
en kort daarna is de agenda lokale inclusie vastgesteld. CDA Hilversum zal de uitvoering van het plan 
nauwlettend in de gaten houden en waar nodig bijsturen. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen op de arbeidsmarkt; 
• het zorgen voor voldoende stageplaatsen; 
• het meeverhuizen van hulpmiddelen in plaats dat de iemand met een beperking dagen tot 

weken geen gebruik kan maken van een hulpmiddel; 
• brede sociale toegankelijkheid; 
• inclusieve speeltuinen, zodat ook kinderen met een beperking mee kunnen doen. 

 

Armoede, schulden en dakloosheid voorkomen 

In Hilversum leven ruim 3.500 mensen onder de armoedegrens. Dat is enorm veel. Een joods gezegde 
luidt: “Armoede in iemands huis is erger dan vijftig plagen. Niets is moeilijker te dragen dan armoede, 
want wie door armoede wordt neergedrukt is als iemand aan wie alle zorgen van de wereld kleven (…)”.  

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We willen de gezinnen waar deze 
kinderen opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen meer inzetten om de 
risicogroepen preventief te bereiken om schulden in de toekomst te voorkomen. 

Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn 
veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en 
eenzaamheid. We helpen deze organisatie en zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid 
van deze mogelijkheden. 
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Armoede heeft als risico dat jeugdigen in criminele handen kunnen vallen. Zij kunnen zich laten leiden 
door het snelle geld. De gemeente kan in samenwerking met het onderwijs, jeugdzorg, en andere 
partners focussen op vroegsignalering. 

We helpen de voedselbanken en kledingbanken waar we kunnen. We helpen ze bij het vinden van 
goede huisvesting. Ze moeten goed bereikbaar zijn, maar ook bij praktische vragen moet er worden 
meegedacht.   

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen 
gaat. Dakloosheid heeft ernstige sociale en psychische effecten voor de betrokkenen en vergroot de 
problemen en kosten voor de betrokkenen en samenleving. Wij willen dat de (schuld)hulpverlenings-
trajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. 

Laaggeletterdheid 

In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. De laaggeletterdheid is veel 
te hoog. Het zet mensen onterecht op achterstand in de samenleving. De afgelopen jaren is er flink 
gewerkt om de laaggeletterdheid terug te dringen, onder andere door het regionale actieplan ‘aanpak 
laaggeletterdheid’. CDA Hilversum zal de uitvoering van dit plan nauwlettend blijven volgen.  

De bibliotheek speelt een grote rol bij het terugdringen van dit probleem. Wij zien de bibliotheek als 
ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de 
kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben. 

Jongeren moeten kansen krijgen 

We bieden hulp bij het zoeken van stageplaatsen voor jongeren. De organisaties en bedrijven in 
Hilversum worden actief aangemoedigd om jongeren een stageplaats te bieden.  

Stagediscriminatie wordt niet getolereerd. Jongeren kunnen bij stagediscriminatie een klacht indienen 
bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Ook proberen we jongeren op andere manieren te 
ondersteunen bij het inlopen van achterstanden, bijvoorbeeld door zomerscholen of extra begeleiding te 
faciliteren. 

CDA Hilversum pleit voor een jongerenloket binnen het Sociaal Plein in Hilversum. Het jongeren-loket 
moet met de bestaande capaciteit aan fte worden gerealiseerd. Het idee hierachter is één loket voor veel 
vragen die bij jongeren spelen. Jongeren van 18 tot en met 26 jaar kunnen terecht met vragen over 
schulden, zelfstandig wonen, een uitkering aanvragen, een opleiding volgen en werk vinden. 

Zingeving en Geestelijke gezondheidszorg 

We hebben extra aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. We willen schrijnende situaties en 
verward gedrag op straat voorkomen door betere samenwerking tussen instellingen en 
maatschappelijke partners. Ook hebben we aandacht voor de samenwerking tussen de politie en de 
GGZ. Buurtbewoners kunnen 24 uur per dag terecht bij een centraal telefoonnummer als zij zich zorgen 
maken over een buurtgenoot.  

Ontwikkelingen zoals die bij De Stolpe hebben plaatsgevonden, waarbij veel cliënten in een veel te klein 
gebouw, zonder ruimte voor dagbesteding of een tuin zijn geplaatst, zijn niet acceptabel. We kiezen voor 
kleinschaligheid en met organisaties die niet direct een financiële relatie met de gemeente hebben 
maken we afspraken en we zullen hen wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor alle 
inwoners. 

De coronacrisis heeft ook geestelijk zijn tol geëist bij mensen. Wij bieden inwoners zoveel mogelijk 
ondersteuning om de gevolgen te verwerken en het leven weer op te pakken.  
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Werk en Participatie 

Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op het voorkomen van 
werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met een lokale basisbaan. Dit is een parttime 
baan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht is op het doorstromen naar een 
volwaardige baan. Wij zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief 
bieden op een vervolg.  

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere dagen per week 
vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een vrijstelling van de sollicitatieplicht. 

CDA Hilversum juicht een regionale aanpak om met het bedrijfsleven, de zorg en andere organisaties, 
banen te creëren toe, al blijft het lokale beleid het vertrekpunt voor de samenwerking. 
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EEN DUURZAAM HILVERSUM 
 

Ons klimaat verandert, dat is een feit, met gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom neemt 
Nederland maatregelen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en om verdere 
klimaatverandering te beperken. Het Nederlandse klimaatbeleid legt de verantwoordelijkheid voor het 
daadwerkelijk treffen van maatregelen in toenemende mate bij lokale overheden. Zo heeft ook Hilversum 
de verantwoordelijkheid voor het concretiseren van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en 
duurzaamheid. 

Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil CDA Hilversum inzetten op een 
integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Voor de inwoners 
willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. 

De afgelopen jaren heeft de gemeente te weinig sturing gegeven in het duurzaamheidsbeleid en in het 
tot stand komen van de energietransitie. Dit heeft geresulteerd dat inwoners, corporaties en bedrijven te 
weinig zijn geholpen in het verwezenlijken van hun doelen en in de grote opgave waar we als dorp voor 
staan. De komende jaren is het belangrijk dat de gemeente regie neemt, alternatieven aanbiedt waar 
ambities ontbreken, en initiatieven stimuleert en helpt tot ontplooiing te komen. Een dienende overheid. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Versterking van het karakter als tuinstad door meer groen in ons dorp.  
• Bescherming van ons unieke illusielandschap. De natuur om ons heen blijft ongerept en 

biodiversiteit neemt toe. 
• Maximale ondersteuning bij het isoleren van woningen en bedrijven. Voor de kleine en de 

grote beurs.  
• Primaire inzet op energie besparen in plaats van energie opwekken. 
• Betaalbare lasten en een eerlijke lastenverdeling, energiearmoede bestaat! 
• Maximaal draagvlak onder inwoners door goed te luisteren. 
• Geen dwang bij maatregelen, zoals gedwongen van het gas af. 
• Heroverweging van de huidige inzet van Hilversum om in 2040 ipv 2050 (landelijke inzet) van 

het gas af te zijn. 
• Handhaving van de huidige regels over de afstand tussen windturbines en woningen 

(minimaal 600 meter). 
• Inzet op alternatieve energiedragers/bronnen zoals geothermie en waterstof. 
• Doorbreken van het taboe tegen kernenergie. Het zou goed zijn als Hilversum bijdraagt aan 

het aanzwengelen van een landelijke discussie hierover. 
  

  EEN DUURZAAM HILVERSUM 
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Meer groen in ons dorp 

De afgelopen jaren zijn we allemaal nog bewuster geworden van het feit dat we de aarde in bruikleen 
hebben. We hebben de opdracht om de aarde beter achter te laten voor de volgende generaties. Echter 
het is nu nog belangrijker dan ooit om hierin de juiste keuzes te maken. Geen symboolpolitiek maar 
serieuze overwegingen voor een complexe problematiek. En complexe vraagstukken kennen helaas 
geen eenvoudige oplossingen.  

Omringd door bossen en heide staan er op een relatief klein oppervlakte 43.000 woningen. Binnen deze 
context moeten er keuzes worden gemaakt. Inwoners en bedrijven zijn bereid de stap te zetten, zolang zij 
weten dat de lasten betaalbaar zijn en niet bij een groep worden neergelegd, maar eerlijk worden 
verdeeld. Om ons heen zien we mensen die de schouders eronder zetten. Deze initiatiefnemers helpen 
we graag vooruit. En daarom heeft CDA Hilversum ervoor gezorgd dat inwoners en lokale bedrijven de 
gelegenheid krijgen om mee te participeren bij energieprojecten (lokaal eigenaarschap). Aan de andere 
kant willen we dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve 
energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken.  

Waterberging 

In Hilversum is een groot deel van het oppervlak bebouwd en bestraat. In de binnenstad kan dit zelfs 
oplopen tot 90%. Door deze verstening is er dikwijls sprake van een beperkte mogelijkheid tot 
waterberging wanneer er hevige regenbuien vallen binnen een korte periode. Door het vergroenen van 
steden wordt er dus meer ruimte voor waterberging gecreëerd. Meer groen zorgt er namelijk voor dat 
niet alle neerslag hoeft te worden afgevoerd en vermindert de kans op wateroverlast. Dit kan gerealiseerd 
worden door bijvoorbeeld groene daken, meer groene grond (zoals parken, velden en tuinen) of zelfs 
waterdoorlatende bestrating.  

Tegengaan van droogte  

Door de hemelwaterafvoer en door de (groene) inrichting van ons stad kan droogte worden 
tegengegaan. Infiltratiekratten zijn hiervoor een uitstekend middel. Onze inwoners kunnen ook in de 
toekomst gratis infiltratiekratten bij de gemeente aanvragen. 

Hittebestendigheid  

Meer groen zorgt voor de matiging van hitte in de zomer. Stenen huizen, pleinen en straten nemen veel 
warmte op en staan die maar langzaam weer af. Hierdoor blijft het na een zomerse dag in de nacht in de 
stad wel vijf tot tien graden warmer dan in een landelijke omgeving. Bomen, struiken en ander groen 
kunnen de temperatuur in een stad helpen verlagen door water te verdampen. Waar een bitumen dak in 
de brandende zon kan opwarmen tot 70 graden, wordt een groen dak met mossen en grassen in 
dezelfde omstandigheden niet warmer dan 32 graden, op voorwaarde dat er voldoende water 
beschikbaar is. De oplossingen voor hittestress liggen in de waterhuishouding, het herinrichten van 
gebieden en de openbare ruimte. Dit houdt in dat Hilversum groen en waterrijk ingericht moeten 
worden. 

Biodiversiteit 

CDA Hilversum wil dat de gemeente bij het beheer van de openbare ruimte naar mogelijkheden zoekt 
om biodiversiteit te versterken. In overleg met bewoners, woningcorporaties en projectontwikkelaars 
worden plannen gemaakt en uitgevoerd die ervoor zorgen dat er in woonwijken en bedrijventerreinen 
meer vogels, vlinders en bijen kunnen leven. Dat kan door bloeiende bomen, struiken en planten meer 
ruimte te geven, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met hooikoortspatiënten. Door fruit-
bomen te planten wordt de openbare ruimte zelfs ‘om op te eten’. 
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Isoleren 

Juist voor Hilversum geldt: wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Veel van onze jaren-30 
woningen zijn niet duurzaam en verbruiken veel energie. CDA Hilversum kiest ervoor om eerst dit 
probleem aan te pakken. Wij beloven dat we onze inwoners, organisatie en bedrijven helpen met isoleren 
zodat over vier jaar iedereen die dat wil, zijn huis heeft kunnen isoleren. De opgave is groot maar het 
zorgt naast veel CO² reductie ook voor lagere kosten per huishouden. Een win-win situatie. 

De verduurzamingsopgave is voor CDA Hilversum een doorlopend proces waarin wij al doende zullen 
gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en 
menskracht beschikbaar moeten komen. Als geld, tijd of menskracht ontbreekt kunnen gemeenten deze 
verantwoordelijke verduurzamingsopgave niet aan (de Raad voor het Openbaar Bestuur becijferde 
januari 2021 dat gemeenten jaarlijks € 600 miljoen tekort komen!). Wij zetten in op een stevige lobby en 
voegen extra lokale middelen toe. 
 

Energieopwekking en infrastructuur 

De energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met het bieden van lokale 
participatiemogelijkheden wil CDA Hilversum ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij te dragen 
aan maatschappelijke doelen. Deze (wellicht niet helemaal optimale) route is van belang voor het 
draagvlak voor het energie- en duurzaamheidsbeleid. 

We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met 
goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en 
lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel 
kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom. 

We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve 
energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken. 

Problemen op het elektriciteitsnetwerk hebben de afgelopen jaren veel te weinig aandacht gekregen: 
dat kan leiden tot problemen. Zonder goed functionerend netwerk heeft investeren in nieuwe 
energiebronnen weinig zin. In onze plannen voor de inrichting van Hilversum moeten we fysieke ruimte 
vrijhouden om de energietransitie en verbetering van het netwerk mogelijk te maken. 

Wind 

De afgelopen jaren is er een discussie gevoerd over windmolens en zonnepanelen in natuurgebieden. 
CDA Hilversum heeft zich net als het Goois Natuur Reservaat hiertegen uitgesproken. Laten we ons 
illusielandschap koesteren! Het blijft een afweging van belangen en het mag niet ten koste gaan van 
groen en leefbaarheid. Ook is het belangrijk om voldoende de afstand tot de gebouwde omgeving te 
houden, zodat de overlast niet bij de omwonenden terecht komt.  

Zon 

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel 
gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek 
van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen. Op 
daken is volop ruimte voor zonnepanelen. We zetten in op het combineren van functies zoals 
zonnevelden op een talud, parkeerplaats of langs bij bedrijventerreinen, waarbij er ook voldoende ruimte 
moet blijven voor een gezonde natuur. Voor daken van huizen (ook binnen het beschermd stadsgezicht) 
geldt dat wij ook hechten aan het advies van de welstand.  
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Warmte 

Warmte van de toekomst zal niet meer simpelweg voortkomen uit aardgas. Het behoud van de 
gasinfrastructuur daarentegen is zeer belangrijk. Inmiddels komen er prachtige initiatieven van de grond 
op gebied van waterstof, maar ook groen gas. CDA Hilversum vindt dat ook bij nieuwbouw rekening 
gehouden moet worden met deze ontwikkelingen. Het gas van de toekomst kan gemakkelijk door de 
huidige infrastructuur vervoerd worden en de nieuwste verwarmingsketels zijn er klaar voor om dit gas te 
verwerken. Indien er een warmtebron voorhanden is met leveringszekerheid dan is een warmtenet een 
prima optie (bijvoorbeeld vanuit industrieterreinen maar ook waterkracht of geothermie). Met een ideale 
energiemix, waarbij geen enkele energiebron op voorhand wordt uitgesloten, is Hilversum klaar voor de 
toekomst en zitten de inwoners er betaalbaar warmpjes bij. 

Klimaatakkoord 

Om ruimte te houden voor innovatie, om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en omdat het 
gewenst is maatregelen te blijven toetsen op kosteneffectiviteit en hun impact, willen wij dat de lokale 
duurzaamheidsdoelstellingen synchroon (gaan) lopen met het klimaatakkoord. In het duurzaamheids-
beleid kiezen wij voor de inzet van eenvoudige beleidsinstrumenten die kunnen rekenen op voldoende 
draagvlak en die langdurig worden ingezet. Met consistent beleid weten investerende partijen waar ze 
aan toe zijn. 

Hilversum Gasloos 

Het gasloos krijgen van Hilversum is een hele opgave en de vraag is in hoeverre die realistisch is. Voordat 
tot uitvoering wordt overgegaan wil CDA Hilversum dat zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor 
onze inwoners. Zo moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken 
en tegen welke prijs voor onze inwoners. Inwoners en coöperaties betrekken we voortijdig in de 
planvorming. Vooralsnog dienen weinig collectieve warmtebronnen zich aan.  

We willen dat de gemeente in het verduurzamen van wijken gebruik maakt van de uitzonderings-
mogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Niet om gas te 
behouden voor de toekomst maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die 
de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten wordt 
gezien als laatste optie gezien de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2050. 

Wij willen een heroverweging van de huidige inzet om de stad al in 2040 van het gas af te helpen. Dat is 
niet haalbaar en de kosten daarvan wegen in veel gevallen niet op tegen de opbrengsten. Het huidige 
beleid is ondoordacht en niet realistisch: bewoners worden vaak verrast door hoge kosten of slecht 
functionerende of lawaaierige alternatieve energiebronnen.  

CDA Hilversum wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de 
samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten zoals energiepositief bouwen en energie- 
en warmteopwekprojecten.  

CDA Hilversum wil energiearmoede tegen gaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door maatregelen 
voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar blijven. CDA Hilversum maakt 
zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een 
(sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens. 

Circulaire economie 

CDA Hilversum wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen 
bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. 

De ruil- en deeleconomie groeit, co-financiering en crowdfunding nemen toe. De lokale overheid steunt 
deze initiatieven.  
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Tjalke de Jong heeft de afgelopen periode vaak 
zijn zorgen geuit over het dumpen van afval. 

Wij willen kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak 
minder belastend voor het milieu. Daarom stimuleren wij lokale coöperaties van boeren, winkeliers en 
consumenten om regionale producten op de markt te brengen en zo bij te dragen aan een sterke lokale 
en circulaire economie 

 

Duurzaam inkopen  

We willen dat duurzaam inkopen de norm is. Zo willen we dat opdrachtnemers bij overheidsopdrachten 
gestimuleerd worden om zich in te zetten voor extra werk of stageplekken, bijvoorbeeld voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam inkoopbeleid. Door 
werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en (groen)onderhoud te beleggen bij deze 
doelgroepen bieden we elkaar de kans om een mooie invulling te geven aan maatschappelijke 
behoeften.  

In het lokaal inkoopbeleid willen we stimuleren dat voldoende kans wordt gegeven aan lokale 
ondernemers voor bijvoorbeeld het groenonderhoud aan lokale hoveniers en onderhoud wagenpark aan 
lokale garages of kerstpakketten voor het eigen personeel. Een belangrijke voorwaarde voor 
duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de gemeente. 

We willen dat de kennis en ervaring over maatschappelijk verantwoord inkopen in de regio wordt 
samengebracht om eenduidige criteria op te stellen. Hierdoor weten (lokale) opdrachtnemers waar zij 
aan toe zijn en hoe zij zelf met passende en innovatieve oplossingen kunnen komen. 

Afvalbeleid 

Hilversum moet minder restafval produceren en meer gaan scheiden. Er is goede winst te boeken bij de 
scheiding van plastic afval. Hierbij is nascheiding (in de fabriek) soms slimmer dan voorscheiding (bij 
mensen thuis). Voor glas- en papierafval werkt voorscheiding juist beter. Blik en metaal wordt nu al voor 
90% uit het afval gehaald in de fabriek. Het is de kunst voor de meest duurzame oplossing te kiezen. Daar 
wil CDA Hilversum voor gaan.  

Wij kiezen voor een gemeente die bewoners, ondernemers en organisaties met goed voorbeeldgedrag 
en voorlichting inspireert om de hoeveelheid restafval terug te dringen.  

CDA Hilversum wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken tussen 
bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. 

Wij kiezen voor een afvalbeleid, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics, elektrische 
apparaten en textiel voorop staat. 
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EEN UNIEK HILVERSUM 
 

Hilversum kan op verschillende manieren worden getypeerd. Velen kennen het als de Mediastad. Door 
de prachtige ligging van Hilversum in het midden van bossen en heide is het ook een groene tuinstad en 
een aantrekkelijke plek om te wonen en te recreëren. Dat brengt echter ook spanningen met zich mee. 
Hilversum kan niet verder uitbreiden en daarom moeten alle plannen binnen de huidige stadsgrenzen 
worden gerealiseerd. Dat betekent dus keuzes maken. En waar staat CDA Hilversum daarin?  

Wij hechten veel waarde aan het groene karakter van ons dorp en willen dat unieke karakter behouden. 
Wij accepteren daarmee dat er slechts beperkte ruimte is voor groei van het aantal woningen en locaties 
voor kantoren en bedrijven. Wij kiezen er dus voor om de autonome bevolkingsgroei, of te wel de vraag 
vanuit de huidige sociaal en economisch gebonden inwoners naar extra woonruimte te faciliteren. 
Hiermee komen er woningen beschikbaar voor toekomstige generaties Hilversummers. Dat betekent in 
de praktijk een groei van ca 3.000 tot 5.000 woningen in de komende 20 jaar, conform de huidige plan-
nen tot extra woningbouw. Er is dus geen ruimte voor grootschalige woningbouw om geïnteresseerden 
van elders allemaal te kunnen accommoderen.   

Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de werkgelegenheid gelijke pas houdt met de groei van het 
aantal inwoners. Immers Hilversum is een stad om te wonen en te werken. Dat betekent zorgdragen voor 
voldoende kantoorruime, bevorderen van de combinatie wonen en werken thuis en in stand houden van 
de huidige bedrijfsterreinen.  

Ten aanzien van nieuwbouw kiezen wij voor een combinatie van hoogwaardige duurzame bouw in 
combinatie van (midden)hoogbouw  en eengezinswoningen. Daarbij houden wij vast aan het realiseren 
van 1/3 deel sociale woningbouw over het geheel van het bouwvolume. De huidige stijging van grond- en 
woningprijzen mag er ons inziens niet toe leiden dat voor sociale huur uitsluitend nog appartementen 
worden gerealiseerd. Ook gezinnen met kinderen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning 
hebben behoefte aan een huis met een tuin. Dit bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt 
waarbij appartementen vervolgens weer beschikbaar komen voor starters en eenpersoonshuishoudens. 
Speciale aandacht is daarbij nodig voor betaalbare woningen voor jonge mensen. Immers ook onze 
kinderen gunnen wij een woonplek in Hilversum. 

Wij kiezen bij nieuwbouw nadrukkelijk voor bouwhoogtes conform het in Hilversum  gebruikelijke 
piramidemodel. Dat wil zeggen dat vanaf het centrum van de stad geredeneerd de bouw hoger mag zijn 
(bijvoorbeeld nieuwbouw stationsplein) maar aan de randen van de stad lager zodat vanaf de 
natuurgebieden en de heide het zichtveld niet ontsierd wordt door hoogbouw. Dat betekent dat wij 
hierop scherp toezien bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwbouw op het Arenapark. Economische 
motieven mogen wat ons betreft niet de doorslag geven voor ongebreidelde en ontsierende hoogbouw.  

Daarnaast zullen wij kritisch kijken naar de binnenstedelijke projecten. Behoud van het groene karakter 
van het dorp vinden wij belangrijk. Niet elke ruimte volbouwen maar het open karakter behouden. Dat 
betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor plantsoenen, speeltuintjes, bomen en perkjes. 
Verwaarloosde gebieden in de stad bijvoorbeeld langs het spoor, moeten worden aangepakt en worden 
bestemd voor woningbouw. Wij ondersteunen van harte de planvorming in Crailo voor het nieuwe 
buurtschap aldaar waar naast wonen in het groen ook het thema duurzaamheid een vertrekpunt vormt 
voor de inrichting van deze wijk. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• Het in standhouden van beeld van tuinstad Hilversum. 
• Het ontwikkelen Mediapark, Stationsgebied, 1221, Arenapark, Circusterrein. 
• Ruimte maken in het woonaanbod: Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren. 
• Stimuleren dat er kleine woonzorgcentra in de wijk worden gebouwd. 
• Wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! 

EEN UNIEK HILVERSUM 
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Leefbaarheid 

Mede door de coronapandemie zijn we ons steeds meer bewust van onze leefomgeving. We genieten 
van de rust maar ook van de reuring. We wandelen graag, maar sporten ook veel. We ontmoeten elkaar 
op het sportveld, op school, in de kerk , bij Mout of in Lopes Dias. Het kan allemaal in de tuinstad 
Hilversum, een fijne plek om te wonen.  

Een leefbare omgeving wordt door veel factoren bepaald. Vanuit onze diepste waarden betekent een 
leefbare omgeving dat je oog hebt voor een ander. Kennen we onze buren, zien we de behoeftige 
achterbuurman, of hebben we alleen oog voor onze eigen wereld? CDA Hilversum staat voor een 
samenleving waar eenzaamheid wordt teruggedrongen en waar omzien naar elkaar wordt gestimuleerd.  

De randvoorwaarden om dit te realiseren zijn evengoed belangrijk. CDA Hilversum staat voor veilige en 
schone buurten, waarbij de buurt inspraak heeft in de maatregelen om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en geluidsoverlast door scooters of auto’s wordt bestreden. Denk bijvoorbeeld aan de geluids-
flitspaal  en spaarpalen. Waar hangjeugd wordt aangesproken en perspectief wordt geboden. We staan 
ook voor bloeiende kleine buurtwinkelcentra. Deze centra zijn onmisbaar om de leefomgeving te 
verbeteren. Daarom willen we in Anna’s Hoeve voorzieningen uitbreiden. 

We zien ook dat mooie groene parken, een hoog niveau van groen-onderhoud en schone speelplekken 
bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid. We willen er alles aan doen om de leefbaarheid in 
Hilversum hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. 

Ruimtelijke Ordening 

Wie aan wonen in Hilversum denkt, denkt aan mooie architectuur, grote bomen en veel groen. Dat beeld 
houden we in stand. Dat betekent dat we hoge eisen stellen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in 
Hilversum.  

De invoering va de Omgevingswet (Op 1 juli 2022 treedt er een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. 
Deze vervangt een hele lijst aan oude wetten en regelingen die te maken hebben met hoe we met onze 
leefomgeving om willen gaan) wordt steeds uitgesteld. Gelijktijdig experimenteren we in Hilversum al 
met de werking van de nieuwe wet. Omdat de nieuwe wet uitgaat van de kracht van de samenleving, 
waarbij ontwikkelaar en omgeving samen afspraken maken en de raad er alleen aan te pas komt als zij er 
niet uitkomen, gaan we door met experimenteren in de geest van de nieuwe Omgevingswet.    

De vraag naar woningen in Hilversum is groot. We werken samen in de regio om het woningbouw 
probleem op te lossen. We willen voorkomen dat Hilversum een bouwvolume opgelegd krijgt vanuit de 
regio of de MRA die niet waar te maken is zonder grote aanpassingen te doen aan het karakter van onze 
tuinstad of afbreuk te doen aan de mooie natuur om Hilversum heen. 

Tuinstad 

Voor alle ontwikkelingen geldt dat we de tuinstad, zoals destijds bedacht door Dudok, als uitgangspunt 
nemen. Dat betekent dat we hoge eisen stellen aan de inrichting van de openbare ruimte, waarbij 
aandacht is voor groenvoorzieningen en recreatieruimte. Bij hoogbouw kan dat onder andere 
gerealiseerd worden door binnentuinen openbaar toegankelijk te maken of openbare daktuinen te 
ontwerpen. De ontwikkeling van het stationsgebied biedt hiervoor een uitgelezen kans 

Nieuwe woningen realiseren we binnen de bebouwde kom, openbaar toegankelijke bos en heide blijven 
onbebouwd om ruimte te houden voor recreatie.  

Hoogbouw staan we uitsluitend toe in de gebieden rondom het spoor en specifiek het station. Voor 
nieuwe ontwikkelingen houden we vast aan het piramide model: laagbouw in de wijken aan de rand, 
oplopend tot hoogbouw bij het station en het centrum. Zo houden we het illusielandschap in stand. 

We stimuleren dat bedrijfspanden uit de woonwijken vertrekken naar het Mediapark, het loswal gebied 
of bij Kerkelanden. De vrijkomende kantoorpanden in de woonwijken ontwikkelen we tot woningen.  
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Focus voor bedrijven richten we op media en hoogwaardige dienstverlening. Leegkomende 
kantoorpanden worden getoetst op dit gebruik en krijgen een herbestemming voor wonen indien er te 
weinig vraag is vanuit media en/of hoogwaardige dienstverlening. 

Mediapark 

We stimuleren ontwikkelingen op het Mediapark die gericht zijn op het aantrekkelijk blijven als 
mediastad. Dit betreft zowel het behoud en de uitbreiding van media gerelateerde activiteiten als de 
aantrekkelijkheid voor toeristen. 

Daarnaast staan we toe dat andere functies toegevoegd kunnen worden indien zij het gebied versterken 
en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van werken op het mediapark. Daarbij kan gedacht worden aan 
horeca, retail en wonen.  

Arenapark 

Het Arenapark zal zich steeds verder ontwikkelen als bedrijventerrein met sportvoorzieningen. Die 
ontwikkeling versterken we door bedrijvigheid die hier niet past te weren. 

Daarnaast staan we toe dat andere functies toegevoegd kunnen worden indien zij het gebied versterken 
en bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied. Daarbij kan gedacht worden aan horeca, retail en 
wonen.  

Stationsgebied 

Het stationsgebied zal de komende jaren verder ontwikkeld worden. De uitgangspunten voor de 
ontwikkeling blijven we toetsen op de principes van Hilversum als tuinstad. Voor CDA Hilversum blijft het 
belangrijk dat de verbinding oost-west blijvend aandacht krijgt en waar mogelijk verbetert. Dat wordt 
een extra uitdaging nu besloten is tot sluiting van de kleine spoorbomen. 

Circusterrein 

De prijsstijgingen van woningen maakt Hilversum steeds minder toegankelijk als woonstad voor mensen 
met een cruciaal beroep. Omdat het hier veelal gaat om mensen die in Hilversum werken, is het van 
belang hen te helpen op de woningmarkt. De ontwikkeling van het Circusterrein biedt een uitgelezen 
kans om juist deze doelgroep te bedienen.  

Via een te ontwikkelen koopregeling van de gemeente bouwen we in dit gebied betaalbare eengezins-
woningen. Bij verkoop van de woning vloeit een deel van de opbrengst terug naar gemeente, waardoor 
een volgende koper van dezelfde voorwaarden gebruik kan maken. Experimenten elders in het land, 
zoals in de gemeente Ede, dienen hiervoor als voorbeeld. 

1221 Hilversum 

In het postcodegebied 1221 staan vele ontwikkelingen op stapel. CDA Hilversum spant zich in om 
verouderde bedrijfspanden te vervangen door woningen en groen. Het is van belang dat groen en steen 
elkaar zo afwisselen, dat de buurt hiermee versterkt wordt. De inbreng van de buurtbewoners is hierin 
onmisbaar. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid in het vormgeven van participatie-
processen waarin echt geluisterd wordt en bakens kunnen worden verzet.  
  

Wonen 

Voor CDA Hilversum is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met 
woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit 
van het woningaanbod. We willen woningbouwcorporaties meer ruimte geven om met bouw en 
verduurzaming aan de slag te gaan. 
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Er moet een oplossing komen voor de enorme hoeveelheid regels voor woningbouwinitiatieven. We 
maken flexibele woonvormen voor starters mogelijk door een daadkrachtige aanpak. Deze woonvormen 
kunnen ook ingezet worden voor andere doelgroepen (bijv. statushouders, daklozen en 
eenpersoonshuishoudens). 

We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking 
om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen. 

In onze winkelgebieden staat veel ruimte boven winkels leeg, omdat er belemmeringen zijn in de lokale 
regels om het wonen boven winkels mogelijk te maken. Deze belemmeringen moeten we zoveel als 
mogelijk wegnemen, zodat we meer woningen kunnen realiseren.  

Woonaanbod  

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van 
starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van 
een geschikte huur- of koopwoning. Een zelfbewoningsplicht  kan een oplossing bieden 

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw 
nodig. Wij zetten extra in op de bouw van levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet 
alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw van 
levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt. 

Het bouwen van tijdelijke woningen (flexwonen) is een effectief middel in de strijd tegen woningnood dat 
snel kan worden toegepast. Hiermee bieden we perspectief aan mensen met een acute woonvraag, die 
met de reguliere woningtoewijzing tussen wal en schip vallen. Denk hierbij zoal aan starters, gebroken 
gezinnen, mensen die een baan gevonden hebben in een nieuwe omgeving. Wij zetten hierbij maximaal 
in op de mogelijkheden voor versnelde bestemmingsplanprocedures en de bouw van tijdelijke woningen 
(mogelijk op basis van de ‘Crisis- en Herstelwet’). 

In onze gemeente met een bevolkingsgroei kiezen we voor ‘bouwen voor de eigen behoefte’.  

We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang geven aan inwoners van Hilversum en voor 
mensen met cruciale beroepen. Huurders en/of kopers moeten een sociale en/of economische binding 
hebben met de woonplek en krijgen voorrang bij de toewijzing van nieuwe woningen.  

Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere woonvormen. De combinatie van 
wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt CDA Hilversum 
vanzelfsprekend. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een 
bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. 

Ontmoeten  

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen 
inwoners. Daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig.  

Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke buurthuis of het bibliotheekfiliaal, maar het 
kunnen ook kerken, kringloopwinkels, koffiecorners van supermarkten of het café op de hoek zijn. Vooral 
in Hilversum-Oost zijn er weinig ontmoetingsplekken en ondersteunt CDA Hilversum initiatieven vanuit 
de wijk. 

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We 
stimuleren ontmoetingen tussen mensen met goede banen en opleidingen met inwoners in een 
kwetsbare positie. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.  

We benoemen verbindingsofficieren in de wijken die zich richten op het stimuleren van ontmoetingen 
en samenwerkingen in wijken waar mensen met verschillende achtergronden wonen. 
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Buurten en wijken 

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we 
verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het 
vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals en de samenwerking in de wijk.  

We hebben aandacht voor de oorzaken van onveiligheidsgevoel en pakken deze zo mogelijk samen met 
bewoners aan. 

Bewoners zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid van hun buurt. Initiatieven zoals buurt 
WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we.  

Afgelopen jaren stijgt het aantal buurtruzies en door het toegenomen thuiswerken als gevolg van  
coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met woningcorporaties 
in op wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar de rechter. 

Openbare ruimte 

Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met 
omwonenden. Wij willen bewoners meer inbreng geven over het groen in hun buurt. Willen mensen 
hoogwaardig groen in hun buurt, dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit 
groen. Ze kunnen snippergroen van de gemeente adopteren. De gemeente faciliteert de bewoners waar 
nodig met materialen en kennis, en organiseert hiertoe een vast aanspreekpunt. 

De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de 
omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast 
onderdeel van ontwikkelopgaven. CDA Hilversum blijft erop toezien dat de openbare ruimte niet vervuilt 
en verloedert, maar dat wordt gewerkt aan een schone, hele en veilige stad. 

De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Zo zorgen 
er voor dat iedereen veilig op pad kan. 

CDA Hilversum blijft erop toezien dat openbare ruimten en gebouwen goed toegankelijk zijn, 
hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.  
 

Bereikbaarheid 

Goede verbindingen zijn voor gemeenten als Hilversum onmisbaar. Gelegen tussen Utrecht en 
Amsterdam is Hilversum een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Deze ligging is enkel 
strategisch als Hilversum ook in de toekomst goed bereikbaar blijft.  

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• Verbeteren van de doorstroming van ringwegen en verbinding Oost-West 
• Aanleggen van veilige fietsroutes door heel Hilversum 
• 30 km/u tenzij… 
• Verplaatsing van het station Soestdijkerstraatweg richting Utrecht  
• Inspanning door gemeente voor het realiseren van het nachtnet richting Amsterdam en Utrecht. 

 
 

Bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan 
verbetering van de leefomgeving. 

Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij zetten in op een 
veilig, fijnmazig en goed onderhouden fietsnetwerk door heel Hilversum. 
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Wij zetten in op de realisering van fietssnelwegen. In combinatie met de opkomst van de elektrische fiets 
nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere afstanden af te leggen. Dit 
vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu. 

Goede bereikbaarheid, doorstroming, duurzaamheid en verkeersveiligheid kunnen worden gerealiseerd 
met een integraal en multimodaal mobiliteitssysteem waarin de verplaatsing centraal staan. Kwaliteit en 
beschikbaarheid van data spelen daarbij een grote rol.  

Een data-ecosysteem kan worden opgezet waarin anonieme sensordata van honderdduizenden 
voertuigen worden gedeeld met overheden en wegbeheerders, om onveilige wegsituaties te detecteren 
en informatie daarover te delen met weggebruikers. 

Parkeren  in Hilversum blijft een lastige discussie. CDA Hilversum wil totale parkeerbeleid onderzoeken, 
Waarbij maatwerk het uitgangspunt is. Vanwege de regiofunctie van Hilversum is het hebben van 
voldoende openbare parkeergelegenheid essentieel. 

CDA Hilversum wil de nieuwe digitale mogelijkheden ten volle benutten en inzetten om bepaalde wegen 
en punten binnen de gemeente (zoals bv Johannes Geradtsweg, Diependaalselaan etc) te ontlasten en 
de doorstroming te verbeteren. De huidig voorgestelde verbeteringen voldoen niet. De komende tijd 
zullen er verschillende vervolgstudies moeten plaatsvinden. 

Wij zijn voor behoud van vliegveld Hilversum. Naast de cultuurhistorische en recreatieve waarde, is het 
vliegveld essentieel voor de veiligheid van vliegers boven Nederland. Tevens zorgt het vliegveld ervoor dat 
de aanvliegroutes naar Schiphol op afstand blijven en hierdoor de geluidsoverlast beperkt wordt. 

Openbaar vervoer 

Goed en aantrekkelijk OV vermindert de afhankelijkheid van de auto en kan in combinatie met nieuwe 
mobiliteitsconcepten zoals autodelen er zelfs toe leiden dat parkeerplekken worden teruggeven aan de 
buurt (nieuwe speelplekken, of toevoegen van groen). Zo verbetert de leefbaarheid, en verminderen 
drukte en vervuiling in de stad. 

Met (Collectief) Vraagafhankelijk Vervoer willen wij nog beter inspelen op de vraag van de reiziger. 
Vraagafhankelijk vervoer kan een belangrijke aanvullende functie hebben in het voor- en natransport 
naar reguliere OV-verbindingen. Wij willen reizigers op aanvraag vanuit diverse locaties naar OV-haltes 
vervoeren. Wij stimuleren op dit gebied maatschappelijke initiatieven zoals een belbus en innovaties op 
ICT-gebied.  

Nieuwe combinaties in het doelgroepenvervoer bieden nieuwe mogelijkheden. Inwoners kunnen zelf 
bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s, autodelen, etc. 

Bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Wij helpen bedrijven door belem-
meringen die zij ervaren weg te nemen. De gemeente faciliteert het contact tussen bedrijven en OV 
concessiehouders, voor het organiseren van maatwerkoplossingen.  

Wij vinden dat mensen met een beperking eenvoudig gebruik moeten kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Daarom stellen wij voor alle bushaltes (en/of de bussen) op een goede instap hoogte brengen. 

De gemeente blijft zich inspannen voor het realiseren van nachtnet richting Amsterdam en Utrecht. 
 

Verkeersveiligheid 

Jaarlijkse aanpak van de top 20 verkeersonveilige plekken. Er wordt een actieve campagne gevoerd om 
de verkeersonveilige plekken te inventariseren , zoals de Loosdrechtseweg, de Insulindelaan en de 
Utrechtseweg. De inbreng van omwonenden is hierbij cruciaal.  
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Foto: Vranzvanmaaren, CC BY-SA 4.0, 
via Wikimedia Commons 

CDA Hilversum wil dat jaarlijks extra geld beschikbaar komt voor verkeersveiligheid en doorstroming. Uit 
dit budget worden experimenten betaald om de verkeersonveilige plekken aan te pakken. Dit budget is 
bedoeld om onconventionele maatregelen mogelijk te maken. 

De gemeente moet volop energie zetten op de aanpassing van de Gijsbrecht tot een straat waar ruimte 
wordt geboden aan voetgangers en fietsers. Aansluiting bij het ondernemersinitiatief en dit mogelijk 
maken vanuit de gemeente is essentieel.  

Deelvervoer gaat op basis van de mobiliteitsvisie steeds meer mogelijk worden in Hilversum. Het is 
daarbij essentieel dat de gemeente afspraken maakt met de aanbieders voor de vorm, de infrastructuur 
en de vergoeding die de aanbieders van deelvervoer aan de gemeente verschuldigd zijn. Als 
uitgangspunt geldt dat deelvervoer iets moet toevoegen, en niet louter als last moet worden ervaren 
zoals de parkeeroverlast van deelscooters. De gemeente moet meer regie pakken..  

We leggen extra fietspaden naar de locaties die nu veelal met de auto worden bezocht, zoals naar 
winkelcentrum Kerkelanden, waardoor we de verkeersveiligheid vergroten. 

Een grote ergernis in Hilversum zijn de vele overtredingen in het verkeer. CDA Hilversum blijft zich hard 
maken voor meer toezicht en controle, met name op plekken waar veel geklaagd wordt over 
overtredingen. 
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30 km tenzij 

Het CDA wil de snelheidslimiet binnen de bebouwde kom voor gemotoriseerd verkeer verlagen van 50 
naar 30 km per uur, tenzij voor die specifieke plek aangetoond wordt waarom op die plek veilig sneller 
kan worden gereden.  Met dit voorstel sluiten we aan bij de Tweede Kamer, die in 2020 met de motie 
‘30km per uur, tenzij...’ 30 kilometer in bebouwde kom als standaard heeft aangenomen. 

Het doel van deze aanpassing is het vergroten van de verkeersveiligheid, met name voor voetgangers en 
fietsers, en het terugbrengen van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.  

Als uitzondering van de 30km wegen ziet het CDA de verbindingswegen in Hilversum, waarbij de 
inrichting zo is vormgegeven dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen bewegen. Daarbij gaat het 
om vrij liggende fietspaden en trottoirs.” 
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EEN GEZOND HILVERSUM 
 

De beloningsstructuur in de gezondheidszorg is merkwaardig. Je ziet het door de hele samenleving 
heen. Gezonde voeding is duurder dan slecht voedsel. Een Netflix-abonnement is goedkoper dan een 
abonnement van de sportschool. De afgelopen jaren is er, met succes, fors ingezet op het terugdringen 
van roken en overmatig drankgebruik bij de jeugd. Overgewicht is nog steeds een groot probleem. En 
het gebruik van drugs wordt genormaliseerd, soms omdat de culturele trend overheersend is. Zo hoor je: 
“Wat is er nu mis met een jointje of een drankje?”. Te vaak zijn laag opgeleide inwoners of inwoners met 
een kleine beurs het kind van de rekening. 
 
CDA Hilversum zet in op een gezond Hilversum. In de thema’s ‘een zorgzaam Hilversum’ en ‘een 
duurzaam Hilversum’ staan veel onderwerpen beschreven die onze gezondheid verbeteren. Maar ook 
actie sport- en een verstandig drank- en drugsbeleid zijn noodzakelijk voor het realiseren van een gezond 
Hilversum. 
 
De gezondheid van Hilversum kan op veel manieren verbeterd worden. Onder andere door het 
verbeteren van de leefomgeving, bijvoorbeeld door een goede milieukwaliteit maar ook door voldoende 
voorzieningen die uitnodigen tot gezond gedrag zoals wandelen en fietsen. Niet iedereen is in staat om 
door, bijvoorbeeld een sociaaleconomische positie, een afgewogen gezonde keuze te maken. We gaan 
kansenongelijkheid tegen. Het CDA Hilversum wil van Hilversum de gezondste stad van Nederland 
maken. 
 
De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Terugdringen van armoede en het tegengaan van kansenongelijkheid.  
• Gezond op de fiets. Daarom krijgt waar het kan de fiets prioriteit.  
• Investeren in bewegen in de openbare ruimte en in verenigingsverband voor jong en oud! 
• Ruimte voor initiatieven die gezond leven stimuleren. 
• Ruimte voor zingeving in ons gezondheidsbeleid. 

 

Sport 

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Sport is daarmee ook een 
wapen tegen eenzaamheid.  

Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare 
ruimte. Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen. 
Investeren in sport is investeren in een gezonde samenleving.  

Wij bieden laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten in de wijk voor mensen die door armoede of 
andere belemmeringen weinig of niet sporten. Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen en 
moet kunnen meedoen met een sportactiviteit. We willen doelgroepen die weinig affiniteit met sporten 
hebben stimuleren om te gaan sporten. 

Wij willen het Jeugdfonds voor sport en cultuur steviger onder de aandacht brengen van ouders met 
weinig financiële middelen om sporten en bewegen voor hun kinderen aan te moedigen. 

Wij zorgen dat de buurtsportcoaches hun werk kunnen blijven doen. Ook zorgen we voor sportveldjes en 
groene speeltuinen in de wijk. 

Wij hebben aandacht voor het onderhouden en verduurzamen van sportaccommodaties. 
Sportaccommodaties moeten veilig en goed bereikbaar zijn en veilig. Achterstallig onderhoud moet 
worden aangepakt. We zetten sportaccommodaties multifunctioneel in voor de buurt. 

EEN GEZOND HILVERSUM 
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Wij zetten in op een veilig sportklimaat, zodat iedereen kan sporten. Daarbij bevorderen we het 
aanstellen van vertrouwenspersonen bij sportverenigingen.  

We bevorderen waar mogelijk de contacten tussen sportverenigingen en andere maatschappelijke 
organisaties zoals onderwijs-, zorg- en jeugdinstellingen en de veiligheidshuizen. We stimuleren een 
intensieve samenwerking tussen sportverenigingen onderling. 

De gemeente moet breed toegankelijke en lokale sportevenementen in Hilversum stimuleren. 

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

CDA Hilversum wil dat grote wielerkoersen zoals de Giro d’Italia, Vuelta of Tour de France ook door 
Hilversum rijden. 
 

Alcohol- en Drugsbeleid  

Alcoholmisbruik en gebruik onder minderjarigen wordt actief tegengegaan. We willen schoolbesturen in 
Hilversum aanmoedigen om voorlichting over drugsgebruik op scholen te verplichten.   

Binnen de gemeentegrenzen van Hilversum hebben wij een nultolerantiebeleid als het gaat om 
drugsdealers. In overleg met de politie kijkt de gemeente naar mogelijkheden om drugsoverlast en 
overlast door drugsdealers aan te pakken. 

Wij willen geen coffeeshops in kindvriendelijke buurten en binnen een straal van 500 meter van een 
onderwijsinstelling. Onze ambitie blijft om coffeeshops geheel te laten verdwijnen uit Hilversum 

Het CDA Hilversum is voorstander van een verbod op het gebruik van lachgas. Scholen en betrokken 
maatschappelijk instellingen, moeten worden aangespoord om voorlichting te geven over het gebruik 
van lachgas. 

Wij zijn erop tegen dat de gemeente Hilversum op experimentele basis softdrugs gaat verbouwen. De 
gemeente maakt en verkoopt ten slotte ook geen sigaretten. 
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EEN VEILIG HILVERSUM 
 

Veiligheid – Geen woorden maar daden 

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor alleenstaanden, 
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, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en 
woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare 
ruimte. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Actieve aanpak van Ondermijning. 
• Zichtbaar en consequent afpakken van criminele vermogens en bezittingen. 
• Nultolerantiebeleid als het gaat om radicalisering. 
• Handhaving van regels rondom mensenhandel en prostitutie. 

 
 
Ondermijning 

De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal 
steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De 
ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe 
bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. 

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze 
rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder 
moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab 
midden in een woonwijk. Zomaar voorbeelden van ondermijning die in onze gemeente (kunnen) 
voorkomen. Dat moeten we stoppen.  

Wij willen dat de gemeente samen met politie, belastingdienst en andere organisaties optrekt om 
ondermijning tegen te gaan. Het is tijd voor een hardere aanpak. We vergroten de bewustwording en 
weerbaarheid van inwoners en ondernemers, en bieden meer mogelijkheden om zelf een bijdrage te 
leveren aan onze veiligheid. Alle relevante partijen – van politie tot banken, van gemeenten tot het 
bedrijfsleven – worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin repressie en preventie 
centraal staan. Hierbij moet natuurlijk de privacy aspecten niet uit het oog verloren worden. 

Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en ‘zichtbaar’ afgepakt, waarbij een deel van de 
opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of 
slachtoffers hebben gemaakt. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door 
problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen 
niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen. 

Wij willen dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Wij willen dat onze 
inwoners voorlichting krijgen over ondermijning en waar ze signalen anoniem kunnen melden.  

Wij willen dat (mobiel) cameratoezicht wordt ingezet op plekken met langdurige ernstige overlast of 
onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt 
de opsporing van daders.  

EEN VEILIG HILVERSUM 
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Radicalisering 

Radicalisering kan meerdere vormen aannemen en kan het gevoel van veiligheid beïnvloeden. In onze 
samenleving is geen plaats voor welke vorm van radicalisering dan ook.  

De gemeente Hilversum hanteert een nultolerantiebeleid als het gaat om radicalisering en werkt samen 
met de politie en andere maatschappelijke partners om radicalisering te signaleren, te voorkomen en om 
aan te pakken! 

Jeugdcriminaliteit 

CDA Hilversum kiest voor de kopstukkenaanpak wat betreft het terugdringen van jeugdcriminaliteit en -
overlast. De leiders van de groepen worden hierbij hard aangepakt. Bij het wegvallen van de 
sleutelfiguren vallen groepen sneller uit elkaar. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor familieleden 
(broers en zussen) van deze jongeren. Voorkomen moet worden dat familieleden hetzelfde pad op gaan.  

Aan jongeren moet perspectief worden geboden om op het rechte pad te blijven, bijvoorbeeld na het 
uitzitten van een straf. De jongeren moeten geholpen worden bij het volgen van een opleiding of het 
vinden van een baan. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor wel bij de jongere zelf en zijn/haar ouders. 

Polarisering 

Voorkomen moet worden dat er een tweedeling ontstaat en verschillende bevolkingsgroepen naast 
elkaar en uit elkaar leven. Hilversum moet een stad in harmonie zijn. Iedereen is uniek en doet zijn of haar 
bijdrage voor de samenleving. Wij maken deel uit van een prachtige samenleving en dragen daar onze 
verantwoordelijkheid voor.  

We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen. Wijkagenten moeten als ogen en oren 
van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar zijn in de buurt.  

Prostitutie/mensenhandel 

CDA Hilversum is tegen mensenhandel en is voor de handhaving van regels als het gaat om prostitutie. 
Kwetsbare vrouwen die werkzaam zijn in deze branche verdienen onze aandacht. Illegale, gedwongen 
prostitutie en prostitutie van minderjarigen wordt niet getolereerd. Hiertegen treedt de gemeente 
keihard op en hanteert een nultolerantiebeleid.  

De gemeente wijst prostituees op de mogelijkheid van een uitstapprogramma. Extra voorlichting op 
scholen over prostitutie is gewenst. 

  

Minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus 
heeft op uitnodiging van het CDA Hilversum 
gesproken over de gevaren van ondermijning. 



 
 

      

 

34 VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA HILVERSUM 2022-2026 

GOED VOOR HILVERSUM 

Op 16 maart 2021 was de staatsecretaris van 
Economische Zaken Mona Keijzer te gast 
om te praten met Gooise ondernemers 

 

EEN ONDERNEMEND HILVERSUM 
 

Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor 
lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers 
gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing.  

Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door 
continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. We stimuleren maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en sociaal ondernemerschap. 

Onder andere door de aanwezigheid van het Mediapark heeft Hilversum een groot aantal zzp-ers. Ook 
hen wil CDA Hilversum waar mogelijk ondersteunen. Ambtelijke obstakels zullen voor hen zoveel 
mogelijk weggenomen worden 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Het stimuleren van de lokale economie en lokaal ondernemerschap. 
• Het stimuleren van de economische speerpunten als media (creatieve industrie), 

gezondheidszorg en toerisme. 
• Het verder versterken van de positie van Hilversum binnen de MRA en ROM Utrecht. 
• Investeren in bestaande bedrijventerreinen zoals Hilversum Zuidwest. 
• Extra aandacht voor de buurtwinkelcentra zoals Gijsbrecht. 

  

EEN ONDERNEMEND HILVERSUM 
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Lokale economie 

Wij streven naar een sterke lokale economie waar het MKB de ruimte krijgt om echt te ondernemen, 
daarbij geholpen en gestimuleerd door een lokale overheid die voor ondernemers de juiste randvoor-
waarden biedt. Zo kan de overheid zorgdragen voor het stimuleren van werkplekken waar zzp-ers en 
kleine bedrijven elkaar kunnen treffen en nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. De overheid draagt bij 
door zorg te dragen voor een goede infrastructuur zodat vervoer door Hilversum om bij de werkplek of 
afleverlocatie te komen ondernemers niet afschrikt. Zo zijn het Mediapark, het vernieuwde stations-
gebied en het Arenapark uitstekende plekken waar creatieve ondernemers elkaar kunnen vinden. 

Leegkomende ruimtes zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen kunnen tevens worden benut om 
(startende) ondernemers te kunnen huisvesten. Wij geloven in de combinatie van werken en wonen voor 
kleine ondernemers waarbij door middel van het creëren van ‘hotspots’ deze ondernemers elkaar 
kunnen treffen en kunnen samenwerken aan vernieuwende ideeën. Daarbij willen wij de lokale 
economie stimuleren door geld lokaal te investeren zodat de economie van Hilversum meerdere malen 
kan profiteren. Het Hilversumse stadsfonds kan daarbij door middel van projectsubsidies deze 
economische versterking stimuleren.  

Wij vinden het belangrijk dat in Hilversum kan worden gewoond en gewerkt. Daarom is groei van de 
werkgelegenheid heel belangrijk zodat het groeiend aantal inwoners ook een kans heeft op het vinden 
van een baan. Belangrijke sectoren voor groei van de werkgelegenheid zien wij in de sectoren media, 
gezondheidszorg en toerisme. Hilversum is naar onze visie vooral een stad die sterk is in het bieden van 
creatieve diensten. Toch willen wij ook het belang van de maakindustrie onderstrepen door te blijven 
investeren in de huidige bedrijventerreinen zoals Hilversum Zuidwest, zodat de ondernemers die daar 
gehuisvest zijn, de ruimte ervaren om te blijven ondernemen in Hilversum zoals zij dat willen.    

Wij ondersteunen de positie van Hilversum binnen de investeringsfondsen MRA en ROM Utrecht en 
willen deze waar mogelijk verder versterken. Deze fondsen ondersteunen initiatieven van lokale 
ondernemers ook binnen Hilversum waarmee extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. Door 
gezamenlijk op te trekken met de regio’s Amsterdam en Utrecht worden de vestigingskansen van 
ondernemingen in Hilversum als aantrekkelijke vestigingsplaats versterkt. Dit heeft afgelopen jaren al 
concreet geleid tot mooie nieuwe projecten binnen Hilversum. 

Mediapark 

Het mediapark kan zich in onze visie verder ontwikkelen naar een combinatie van wonen, werken en het 
creëren van een Media Academy (hogeschool) waarmee een unieke ‘brainport’ ontstaat op het gebied 
van moderne media. Studenten vinden aldaar kansen op stageplekken en ook voor de combinatie van 
werken en leren biedt dat uitstekende mogelijkheden. Wij zien dat mediabedrijven uit andere steden in 
toenemende mate terugkeren naar ons Mediapark en de belangrijkste spelers in deze sector zijn aldaar 
gehuisvest.  

Door woon- en werkfuncties op het Mediapark te combineren wordt tevens een gedeeltelijke oplossing 
geboden voor de bereikbaarheid van het Mediapark. Daarnaast biedt Beeld en Geluid een uitstekend 
vertrekpunt voor toeristen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van media vroeger en nu. Het 
openbaar vervoer in Hilversum is uitstekend geoutilleerd voor deze vervoersbewegingen naar onze stad. 
Dit kan een tevens goed vertrekpunt zijn voor toeristen om Hilversum als mediastad verder te ontdekken. 

Detailhandel 

Het centrum van Hilversum is en blijft een belangrijke winkelgebied voor zowel Hilversummers als 
omliggende gemeenten. Wij willen deze functie blijvend versterken door naast de bekende grote 
winkelketens, ruimte te bieden aan kleine ondernemers. Juist die kleine speciaalzaken bieden een 
gevarieerd en verrassend aanbod waardoor het publiek blijft komen. Met een uitgekiend aanbod van 
winkels, horeca en terrassen is het centrum ook aantrekkelijk voor dagjespubliek.  
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In onze gemeente hebben we straten waar veel dezelfde zaken (kapperszaken of fastfood) bevinden. Dit 
vermindert de kwaliteit van winkelgebieden. Wij willen daarom in samenspraak met de ondernemers 
een functioneel limiteringssysteem ontwikkelen. Hierdoor is het mogelijk om bij een eenzijdig aanbod 
aan winkels een nieuwe winkel in hetzelfde segment te weren (branchering). De gemeente neemt hierin 
het voortouw.  

Aandacht is daarbij nodig voor de ontwikkeling van de Kerkbrink als cultuurplein, herhuisvesting van 
winkels binnen het voormalige V&D pand en oplossing van de leegstand in de Gooische Brink. Wij 
ondersteunen dan ook van harte het plan om de bibliotheek naar de Gooische Brink te verhuizen om 
meer levendigheid te bewerkstelligen in de omgeving van het cultuurplein.   

Naast het centrum willen wij aandacht vragen voor de buurtwinkelcentra. Aandacht is daarbij nodig voor 
de Havenstraat (leegstand) en het Gijsbrecht van Amstelgebied. We onderzoeken de mogelijkheden om 
aan het begin en het einde van de winkelstraat meer parkeervoorzieningen te treffen, bijvoorbeeld door 
insteekhavens, waardoor de ruimte bij de winkels maximaal gebuikt kan worden om te consumeren. Ook 
ontstaat meer ruimte voor horecavoorzieningen en terrassen. De parkeernorm kan worden aangepast 
om zo meer huizen te kunnen bouwen, mits er geen druk op de omringende wijken ontstaat. Dit kan 
erop neerkomen dat bij nieuw te bouwen woningen geen parkeervergunning wordt verleend. 

Door middel van het ontwikkelen van bevoorradingshubs  aan de rand van de stad kan de druk van 
bevoorrading van winkelcentra worden gespreid. Wij zetten in op het stimuleren van bevoorrading met 
behulp van elektrisch transport in de stad waarmee geluidsoverlast en luchtverontreiniging wordt 
beperkt. De gemeente moet regie voeren op alle bezorgdiensten om overlast te voorkomen. Denk ook 
aan ‘flitsbezorgers’ 

CDA Hilversum 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. 

We willen dat leegstaande winkels, bedrijfsgebouwen of overheidspanden worden gebruikt om 
startende en kleine ondernemers te huisvesten. Hiervoor willen we samenwerken met banken en lokale 
vastgoedeigenaren. We willen bekijken of een verhuispremie voor bedrijven helpt om het verplaatsen en 
concentreren van winkels aan te moedigen. 

Bedrijventerreinen 

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. Een goede ontsluiting naar de 
snelweg en goede openbaar vervoersverbindingen dragen bij aan de toekomstbestendigheid van onze 
bedrijventerreinen.  

Wij willen een goede samenwerking tussen bedrijven stimuleren en samen met hen investeren in een 
goede lobby in de regio. Dit vergroot de kansen voor ondernemers en bedrijven.  

We willen inzetten op het herstructureren/revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen, zoals 
Hilversum Zuidwest. We willen dat het gebruik van bestaande terreinen voorrang heeft op het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen (waaronder kantoorlocaties). Regionale afstemming tussen 
gemeenten over de omvang en de kwaliteit van bedrijventerreinen is hierbij belangrijk. 

Voor lokaal gewortelde bedrijven moet ruimte zijn voor groei, zodat de vitaliteit van Hilversum en de rest 
van het Gooi behouden blijft. 

Digitalisering 

CDA Hilversum wil dat gemeente in haar Smart City project lokale vraagstukken adresseert met slimme 
oplossingen op basis van nieuwe technologieën. Denk hierbij aan een robot die zwerfafval verzamelt of 
digitale polsbandjes waarmee zoekgeraakte kinderen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. CDA 
Hilversum wil hierbij ook lokaal gevestigde bedrijven (MKB) betrekken om met oplossingen te komen. 
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Het brede MKB heeft moeite om mee te komen met economische veranderingen en om de groeiende 
concurrentie het hoofd te bieden. Digitalisering versterkt dat effect. CDA Hilversum vindt het daarom 
belangrijk dat mkb’ers gestimuleerd worden om te investeren in digitalisering, zodat zij hun producten 
en diensten kunnen blijven aanbieden.   

De gemeente kan daarin bijdragen door een ondersteuningsaanbod te creëren in de vorm van 
bijvoorbeeld een rijdende ambtenaar die ondersteuning biedt bij digitale regelzaken met de gemeente. 

ZZP-ers  

Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste 
redenen kiezen voor het zzp-schap en er eigenlijk geen sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet 
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geen helderheid geschapen, maar juist onrust 
gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. 

CDA Hilversum wil schijnzelfstandigheid en andere misstanden voorkomen. Hiervoor is niet alleen 
controle op wettelijke regels nodig maar ook het wegnemen van ambtelijke en administratieve 
obstakels. 

Arbeidsmigranten/Expats  

De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij 
werkgevers en de uitzendbranche. We werken actief mee aan initiatieven om de veiligheid voor 
arbeidsmigranten te waarborgen. We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in 
eengezinswoningen. 

We werken toe naar het verbieden van huisvesting voor arbeidsmigranten door verblijfbieders. Hiervoor 
willen we huisvesting op het terrein van de werkgever op bedrijventerrein mogelijk maken.  

We willen dat om passende (tijdelijke) woonruimte te ontwikkelen in gesprek wordt gegaan met 
werkgevers en uitzendorganisaties. Bij concrete mogelijkheden wordt de buurt in een vroeg stadium 
geïnformeerd en geraadpleegd. 

Wij zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke 
voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden. We zetten projecten op om het contact 
tussen arbeidsmigranten en lokale inwoners te stimuleren.  

Leren en werken  

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Een stageperiode is niet alleen 
belangrijk voor verdere ontwikkeling van vaardigheden en competenties, maar het is ook een 
voorwaarde om af te studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren ondervinden 
stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om 
deze reden hun studie. Met als resultaat een studieschuld en geen diploma. Ondernemers ervaren op 
hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide werknemers. 

We willen daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert 
om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke 
werkgelegenheid in de regio. 

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. CDA Hilversum 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. Op hun beurt leidt deze maatschap-
pelijk stage voor de scholieren vaak tot het doen van vrijwilligerswerk. Wat CDA Hilversum betreft blijft 
hiervoor ruim budget beschikbaar! Zo bouwen we voortdurend aan een samenleving voor elkaar en met 
elkaar! 
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EEN CULTUREEL HILVERSUM 
 

Een gezond kunst- en cultuur klimaat is onontbeerlijk voor Hilversum. Kunst, theater, muziek, dans en 
film, de succesvolle steden van morgen zijn de steden die mensen blijvend kunnen aantrekken en 
uitdagen. Kunst en cultuur functioneren daarbij als magneet.  

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 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op:  

• Het versterken van het vrijwilligerswerkbeleid. 
• Stimuleren van de zichtbaarheid van culturele instellingen in de Hilversumse samenleving. 
• Verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. 
• Een evenement waarbij horeca, cultuur en het verenigingsleven elkaar versterken. 
• Het uitschrijven van een prijsvraag voor een kunstwerk in de openbare ruimte  
• Oprichten van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis voor Hilversum. 
• Het in oude glorie herstellen van Gooiland als theater met regionale aantrekkingskracht. 
 

 

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk 

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het 
cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met 
teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen. 

CDA Hilversum wil verenigingen meer ruimte voor initiatief geven door het verminderen van regels en 
vergunningen. Het is goed als verenigingen voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen. Waar 
mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding. 

Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunnings-
vrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel 
omgaan met evenementenvergunningen. Verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van heffing van 
onroerende zaak belasting (OZB). 

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers. 
Zo kunnen voorzieningen langer behouden blijven. Scholen, zorginstellingen en verenigingen kunnen 
bijvoorbeeld gebruik maken van hetzelfde gebouw. 

EEN CULTUREEL HILVERSUM 
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Wilma Fennema, voorzitter van Speeltuinvereniging 
Het Erfgooierskwartier ontvangt van Gerben van 
Voorden de vrijwilligerstaart.  

Vrijwilligers 

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. Wij kunnen niet zonder onze vrijwilligers want 
zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven kerken en buurthuizen dicht, kunnen scholen niets 
extra’s organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit.  

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving. Het is ook goed voor het welzijn van de 
vrijwilliger zelf. Vrijwilligerswerk levert vaak nieuwe contacten, kennis en vaardigheden op. Het biedt 
nieuwe (werk-)ervaring, wat een mooie opstap kan zijn naar een (nieuwe) baan. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat mensen die een bijdrage aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als 
vrijwilliger inzetten, gemiddeld gezonder zijn en blijven dan zij die geen vrijwilligerswerk doen.  

In 2019 heeft CDA Hilversum onderzoek gedaan onder de vrijwilligers en de organisaties in Hilversum. Zij 
gaan ons aan het hart en daarom zet CDA Hilversum de komende jaren in op: 

• het opzetten van één loket waar organisaties en vrijwilligers met vragen terecht kunnen; 
• investeren in de vrijwilligerscentrale zodat het mogelijk wordt om vrijwilligers en organisaties 

beter te ondersteunen; 
• Promotie van vrijwilligerswerk op scholen en het onder de aandacht brengen van de 

maatschappelijke stage. De aanwas van jongeren zorgt, letterlijk en figuurlijk, voor vitaliteit.  
• Starten van een proef met de maatschappelijke dienstplicht.  
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Kunst en cultuur1 Wilma 

Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van Hilversum zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of 
andere culturele vorming en toegang heeft tot plekken waar kunst en cultuur tot leven komen. Daarom 
is het belangrijk dat er laagdrempelige voorzieningen voor de beoefening van (amateur)kunst zijn en dat 
deze voorzieningen financieel worden ondersteund door de gemeente.  

We zijn trots op onze verenigingen zoals Beatrix, het Cuypersensemble en het Grafisch Atelier. Maar ook 
het Groot Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest en Beeld en Geluid zijn culturele instellingen die 
Hilversum op de kaart zetten! 

Op cultureel gebied zijn er de komende jaren keuzes te maken. CDA Hilversum kiest voor structurele 
ondersteuning aan de bibliotheek en moedigt organisaties en verenigingen aan die levendigheid in ons 
dorp brengen. Maar ook kleine gezelschappen, waarbij naast cultuur, ontmoeting een centrale rol heeft 
kunnen op onze steun rekenen.  

De verhuizing van de bibliotheek naar het centrum -met goede parkeervoorzieningen- zal wat CDA 
Hilversum betreft de komende periode worden gerealiseerd. Wij vinden het belangrijk dat voor jong en 
oud de bibliotheek toegankelijk blijft. De bibliotheek krijgt de komende jaren een steeds belangrijkere rol 
in onze digitale samenleving. 

Ook op buurtniveau vinden er culturele activiteiten plaats, CDA Hilversum wil dat de komende periode 
verder uitbreiden.  

CDA Hilversum wil dat bijstandsgezinnen en gezinnen op de armoedegrens deel kunnen nemen aan 
culturele activiteiten. We willen hun deelname stimuleren door het aanbod voor hen goedkoper te 
maken. 

Het is belangrijk om lokale kunstenaars te stimuleren. Daarom wil CDA Hilversum dat de gemeente een 
prijsvraag uitschrijft voor een kunstwerk in de openbare ruimte.  
 

Cultureel erfgoed  

De gemeente Hilversum is de hoeder van het Hilversumse erfgoed. En dat gaat verder dan de zorg voor 
(gemeentelijke en Rijks-)monumenten. Erfgoed vertelt immers het grote verhaal van de Hilversumse 
geschiedenis. De sporen daarvan worden ook zichtbaar in de stedenbouwkundige en ruimtelijke 
ontwikkeling vanuit het verleden. Die bepaalt mede de bijzondere identiteit van Hilversum als tuinstad. 
Om deze te beschermen is het belangrijk om bouwhoogten en –volumes van de komende nieuwbouw 
van veel woningen hierop af te stemmen. Beeldbepalende en waardevolle gebouwen dienen in de 
planontwikkeling hiervoor te worden meegenomen. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

• De oprichting van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis voor Hilversum 
• De archeologische rijkdom van Hilversum dient in de educatie te worden opgenomen 
• Een programma ontwikkelen om scholieren met het verleden in aanraking te brengen 
• Het streekarchief faciliteren bij het digitaliseren van archiefstukken 
• 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.  
• Particulieren actief blijven ondersteunen bij het onderhoud van het monument waar ze in wonen 

bijvoorbeeld door een bijdrage/ kleine kredieten 
• Bijdrage uit gevelherstelfonds voor onderhoud van woningen met een karakteristieke gevel 
• 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 (Erfgoed / Dudok 100 jaar) 
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Erfgoedhuis  

De geschiedenis van Hilversum verdient meer aandacht. Er is nu geen vaste plek waar deze geschiedenis 
structureel wordt getoond. De Collectie Hilversum ligt nu op verschillende plekken opgeslagen. De 
oprichting van een publiek toegankelijk Erfgoedhuis verdient daarom facilitaire c.q. financiële 
ondersteuning van de gemeente, bijvoorbeeld in combinatie met de nieuwe bibliotheek of Museum 
Hilversum.  

Het Erfgoedhuis kan een centrum worden waarin de Hilversummers van alles te weten kunnen komen 
over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Hilversum. Tevens kan het een cultureel trefpunt en 
ontmoetingsplek zijn voor geïnteresseerde inwoners, verenigingen en schoolklassen. 

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. Tegelijk is er iets geheel nieuws ontstaan dat 
recht doet aan het verleden. We zullen dit beleid voortzetten en daarmee verkrotting voorkomen en 
bijdragen aan de herinnering van cultureel erfgoed. 

Religieus erfgoed 

In een tijd van toenemende secularisatie raken kerkgebouwen steeds vaker hun oorspronkelijke functie 
kwijt. CDA Hilversum spant zich in om een goede (her)bestemming te realiseren voor deze gezichts-
bepalende gebouwen die past bij het karakter van het gebouw en de buurt waarin het staat.  

Archeologisch erfgoed 

CDA Hilversum vraagt om meer aandacht voor de archeologische schatten rond Hilversum. In dat kader 
zou er samen met specialisten beleid ontwikkeld moeten worden 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) 

Monumentaal erfgoed 

Karakteristieke en historische panden horen op de gemeentelijke monumentenlijst. Speciale aandacht is 
gewenst voor de 19e en vroeg 20e-eeuwse gevels. Het is belangrijk de gevels in mooie staat houden. Dit 
kan met behulp van het Gevelherstelfonds. Herbestemming van monumentale panden heeft voorkeur 
boven afbraak. Wij willen hier een actief beleid op voeren.  

Streekarchief 

Elke Hilversummer moet kennis van het verleden kunnen nemen. Dat is nu maar op beperkte schaal 
mogelijk. Digitalisering van archivalia (bijvoorbeeld ‘on demand’ zoals Den Haag aanbiedt) is een 
moderne manier om de toegang van het verleden voor de inwoner te ontsluiten. 

Media erfgoed 

Hilversum is de Mediastad. CDA Hilversum spant zich om het karakter van mediastad te laten behouden. 
CDA Hilversum zet zich ook in om herbestemming van karakteristieke leeggekomen omroeppanden, die 
bijdragen aan het karakter van ‘Hilversum Mediastad’ mogelijk te maken.  

Beeld en Geluid en de TV toren zouden nog beter moeten worden gebruikt als visitekaartje voor 
Hilversum.  
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