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Inleiding
D66 werkt voor Hilversum!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66
Hilversum voor de Gemeenteraadsverkiezingen van
2018. De afgelopen 4 jaar was D66 de grootste partij
in Hilversum. Onze stad is zichtbaar en merkbaar
een fijnere plek geworden om te wonen, werken en
recreëren. We hebben het gemeentelijk bestuur een
meer menselijk gezicht gegeven. Met bereikbare
zorg voor hen die dat nodig hebben. Dat hebben we
gedaan in financieel moeilijke tijden. D66 Hilversum
heeft bewezen onze stad vooruit te helpen, zonder
daarvoor de belastingen te moeten verhogen.
We zijn trots op wat we hebben bereikt. En D66 wil vérder!
D66 heeft een duidelijke visie op Hilversum
D66 wil samen werken aan Hilversum als ambitieuze, creatieve en duurzame Mediastad.
Een stad met dorpse allure waar het goed leven is. Een stad in het groen, met aandacht
voor de natuur en kwalitatief mooie bebouwing. Met goed onderwijs, voldoende en schone
werkgelegenheid en met zorg voor hen die het nodig hebben. Wij maken Hilversum beter
bereikbaar, met een passende woningvoorraad en een ruim winkel-, recreatie-, sport- en
cultuuraanbod. D66 weet dat Hilversum trots is op haar architectuur en haar media-roots
en daar komen bezoekers graag op af. Wij willen een gemeente zijn die de eigen kracht
van Hilversummers stimuleert en faciliteert. Wij zijn Hilversummers die hun blik naar voren
richten, naar nieuwe media, naar nieuwe kansen voor de zorg en naar een echt duurzame
samenleving. Wij zorgen dat Hilversum financieel gezond blijft en dat het sterker dan ooit
met de regio optrekt om samen regionale thema’s zoals bereikbaarheid, werkgelegenheid,
natuur en zorg aan te pakken. Tegelijkertijd zijn wij de lokale partij die oog heeft en houdt
voor het karakter van ons Hilversum.
De drie speerpunten van D66 voor Hilversum
1. Hilversum nog mooier!
Hilversum wordt dé groene, duurzame stad van de 21e eeuw, een combinatie van dorpse
allure met stedelijke kracht. Kwalitatief goed en groen wonen omringd door natuur, met
het oog gericht op een duurzame, schone toekomst. D66 geeft een extra impuls aan de
natuur. We zetten onder meer in op Geopark Gooi & Vecht met Zonnestraal als centrum en
we zoeken aansluiting bij Nationaal Park Heuvelrug. We ruimen het vervuilde gebied Crailo
op en bouwen er de groenste en duurzaamste wijk van Noord-Holland. Wij komen met
concrete maatregelen voor gezonde lucht met 50% minder CO2-uitstoot in 2030.
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2. Hilversum bruist!
Hilversum is de creatieve verhalenfabriek van
Nederland, het hart van de mediasector. Dat koesteren
we en willen we doorontwikkelen en versterken. We
transformeren het Mediapark tot groene innovatieve
Media-campus voor werken, wonen, leren en
beleven. D66 zorgt voor meer cultuur en meer mediaonderwijs. We ontwikkelen het Arenapark tot een
Sportbedrijvenpark, met verbeterde bereikbaarheid,
meer werkgelegenheid en veel meer sportfaciliteiten.
De bedrijventerreinen Havenkwartier en Kerkelanden
krijgen ruimte op het voormalige Circusterrein. Met
betere bereikbaarheid, het verder opknappen van het
Stationsgebied en het inrichten van de Kerkbrink als
cultuurplein, trekken we meer bezoekers die onze markt, winkels en horecafaciliteiten nog
florerender maken. Het is aantrekkelijk wonen in Hilversum. Wij zorgen voor meer duurzame,
kwalitatief goede woningen, niet in de natuur maar in de stad zelf, met name voor de
middeninkomens. Dat bevordert de doorstroming op de woningmarkt.
3. Hilversum biedt kansen en zorg!
Hilversum bestaat uit krachtige buurten die ieder hun eigen identiteit hebben. D66 geeft
meer zeggenschap aan de inwoners van de wijken. We maken buurtpeilingen mogelijk,
geven wijken een eigen budget, zodat inwoners veel directer prioriteiten kunnen stellen. Om
te werken aan veiligheid en meer groen in de openbare ruimte. Om te bouwen aan onderlinge
zorg en welzijn. Door intensieve samenwerking op regionaal niveau, bereiken we betere
lokale zorg, welzijnswerk en onderwijs. En meer cultuur en sport voor iedereen. Zorgpark
Monnikenberg groeit met Ziekenhuis Tergooi uit tot belangrijk regionaal zorgcentrum. Vanuit
het Sociaal Plein organiseren we zorg en welzijn dichtbij in de buurt. Voor dit alles is het nodig
dat Hilversum adequaat, financieel verantwoord en met een uitstekende dienstverlening
bestuurd wordt. D66 heeft de visie, de ervaring en de mensen voor een transparant en
slagvaardig bestuur, dat echte resultaten mogelijk maakt.
D66 op koers samen met u naar een nog beter Hilversum
D66 Hilversum wil dóór. In dit verkiezingsprogramma laten we u zien hoe. Met concrete
standpunten, zodat duidelijk is waar u voor kiest de komende vier jaar. Met achterin dit
programma de algemene richtingwijzers van D66 Hilversum.
We willen uw stem verdienen, tijdens de verkiezingen en daarna. Alleen samen met u,
met alle inwoners, ondernemers, bedrijven en instellingen, kunnen we deze kansen voor
Hilversum pakken.

Wimar Jaeger - lijsttrekker D66 Hilversum
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1. Hilversum nog mooier!
Ruimte, Wonen, Mobiliteit, Groen en
Duurzaamheid
• Beter omgaan met de openbare ruimte
• Hilversum blijft omringd door mooie natuur
• Aanpak Stationsgebied tot een mooi uitnodigend onderdeel van het centrum
• Meer kwalitatief goede, duurzame woningen in een groene omgeving
• Een beter woningprogramma voor iedereen
• Gemêleerde wijken, met kansen voor starters en voorzieningen voor ouderen
• Bereikbaarheid verbeteren, met oog op duurzaam verkeer van de toekomst
• Sterk inzetten op de versnelde energietransitie, verbetering van luchtkwaliteit en
vergroening straatbeeld
• Beginnen aan het omvormen tot een circulaire economie
Behaalde resultaten
In de afgelopen jaren is in Hilversum flink gebouwd. Met kwaliteit boven kwantiteit
(bijvoorbeeld bij Anna’s Hoeve en het Lucent-terrein), waardoor Hilversum mooier
geworden is. Het centrum heeft een flinke impuls gekregen met de nieuwe Markt,
MOUT, de nieuwe VUE-bioscoop en Vida. D66 heeft hard gewerkt aan een goede visie
op wonen. Dankzij onze inzet is het Gevelfonds ingesteld en door ondersteuning van
monumenten kunnen we ons architectonisch erfgoed goed bewaren.
We hebben de ambitie neergezet voor een klimaatneutraal Hilversum in 2050. Door
D66 is de natuur binnen en buiten de stad met het Goois Natuurreservaat (GNR)
versterkt.
Hilversum nog mooier!
D66 wil Hilversum verder ontwikkelen als groene, duurzame stad in een omgeving
met mooie bossen, prachtige heide en schoon water. Door consequent te kiezen
voor woningbouw binnen de bestaande stedelijke grenzen zal Hilversum steeds weer
inwoners welkom kunnen heten, zonder dat de omliggende natuur wordt aangetast.
Door te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, mag Hilversum zich straks met trots
de architectuur- en monumentenstad van Nederland noemen. Er is plaats voor mensen
uit alle lagen van de bevolking, met een goede balans tussen sociale- en vrije sector-,
koop- en huurwoningen. D66 maakt Hilversum beter bereikbaar, met hoogwaardig
openbaar vervoer, fietssnelwegen en goede doorstroming op de bestaande wegen.
In 2050 is Hilversum klimaatneutraal doordat we kiezen voor lokale en groene vormen
van energie. We gaan op termijn over op een volledig circulaire economie, waarin we
geen afval meer weggooien maar onze kostbare grondstoffen hergebruiken.
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D66 Hilversum werkt aan Ruimtelijke Kwaliteit
D66 wil meer kwaliteit in de ruimtelijke ordening in Hilversum, zodat onze stad mooier,
groener en beter bereikbaar wordt. Dat doen we door integraal na te denken over
keuzes die we maken: we kijken naar de architectonische, ecologische, economische,
maar ook naar regionale en buurtbelangen. Er gaat veel veranderen in de manier
waarop gebiedsontwikkeling geregeld is. Bestemmingsplannen verdwijnen omdat er
veel wetten en regelingen rond bouwen, natuur, water, milieu en infrastructuur worden
samengevoegd in één Omgevingswet. D66 ziet in de Omgevingswet kansen om
initiatieven de ruimte te geven, binnen de waarden die we in Hilversum belangrijk
vinden.
• Buurtbewoners en ondernemers intensiever betrekken bij nieuwe initiatieven in
hun omgeving. We gaan alvast experimenteren hoe we samen met inwoners en
ondernemers tot betere plannen voor hun omgeving kunnen komen.
• Bestemmingplannen zo flexibel maken dat ze de kwaliteit en flexibiliteit van het gebruik
van de gebouwde omgeving bevorderen. Bijvoorbeeld door ouderen langer thuis laten
wonen en meer betaalbare woningen voor jongeren, studenten, alleenstaanden en
starters.

D66 Hilversum werkt aan Ruimtelijke Kwaliteit (vervolg)
• Beschermen van de zichtlijnen van het omringende landschap. Aan de rand van de
stad mag niet boven de boomhoogte worden gebouwd.
• De samenhang in ruimtelijke ontwikkelingen regisseren door inzet van de onafhankelijke
Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit.
• Meer eenheid en herkenbaarheid aanbrengen in bestrating en openbaar meubilair als
zitbanken, straatlantaarns, bebording, terrassen, kiosken en openbare toiletten.
• Het Stationsgebied herontwikkelen tot een uitnodigende plek, waar het niet alleen
goed thuiskomen is (met een onbelemmerde loop het centrum in), maar waar ook voor
de reiziger een moderne verblijfsruimte wordt gecreëerd met kwalitatief hoogstaande
faciliteiten. Een groene parkachtige omgeving met CO2 neutrale sociale woningbouw
en ruime appartementen.
• Verder werken aan de bouw van regionaal zorgpark Monnikenberg.
• Crailo met spoed ontwikkelen tot duurzaamste woonwijk van Noord-Holland.
D66 Hilversum werkt aan Kwalitatief Goed Wonen
D66 wil meer kwaliteit en diversiteit in woningbouwprogrammering. Wij vinden dat
iedereen een eerlijke kans moet hebben op een passende, zo duurzaam mogelijke
woning, in een bereikbare, gemengde buurt waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.
De regiefunctie van de gemeente moet daarbij versterkt worden, zodat we meer grip
krijgen op wat er waar voor wie gebouwd wordt.
• Bouwen voor een optimale doorstroming, zodat sociale huurwoningen vrijkomen
voor hen die ze nodig hebben. Zo willen we op het oude Philipsterrein voornamelijk
woningbouw voor het middensegment, enkele duurdere villa’s en 15% sociale
woningbouw. Het Circusterrein behouden als locatie voor nieuwe bedrijvigheid in
combinatie met nieuwe, voornamelijk sociale woningbouw.
• Leegstaande kantoorpanden herontwikkelen met informele werklocaties; waar nodig
en mogelijk gaan we herbestemmen naar woon-werk-combinaties. Dit gaat voor sloop
en nieuwbouw.
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D66 Hilversum werkt aan Kwalitatief Goed Wonen (vervolg)
• Marktpartijen betrekken om meer woningen aan te bieden met betaalbare huren
voor de middeninkomens tot 850 euro. Indien marktpartijen het laten afweten
woningcorporaties bewegen in deze prijsklassen te investeren.
• Versterken van prestatieafspraken met woningcorporaties voor verdere verduurzaming,
goede woningkwaliteit, betere doorstroming en het vasthouden van sociale (kern)
woningvoorraad.
• Meer woningen realiseren voor jongeren, alleenstaanden, starters en senioren, o.a.
een- en tweekamerappartementen in de spoorzone en boven winkels, in Kerkelanden
en De Meent.
• Bouwen van nieuwe levensloopbestendige woon-werkruimtes binnen bestaand
bebouwd gebied. Zo zorgen we dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
• Aansturen op initiatieven van bewoners en bedrijven om zelf, of in coöperatief verband,
energie op te wekken, zoals de huidige Greendeals met Hilverzon en Mediapark.
• Inzetten op gasvrije nieuwbouw, onder meer door te investeren in collectieve warmtekoude installaties.
• Verminderen van eenrichtingsverkeer, daar waar het de bereikbaarheid van buurten
verbetert en de overlast door omrijdend verkeer vermindert, in overleg met de buurt.
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D66 Hilversum werkt aan Mobiliteit
De bereikbaarheid in Hilversum moet en kan beter. D66 kijkt daarbij niet alleen naar de
auto, maar vooral naar de fiets, de wandelaar en het openbaar vervoer. Zo verbeteren
we niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de luchtkwaliteit. We leggen geen weg
over de hei - bereikbaarheid dient binnenstedelijk of langs de randen binnen de groene
contouren te worden opgelost.
• Meer ruimte voor de fiets met snelle, duidelijke fietsroutes met (deels bewaakte)
stallingen met oplaadpunten. We verbeteren fietsparkeren rond Stationsplein,
Oosterspoorplein, Groest en Kerkbrink. We voltooien het fietsrondje Hilversum met
aanleg van de fietstunnel bij de Van Linschotenlaan en vragen medegebruik van ecoduct
Monnikenberg. In regionaal verband beginnen we met fietssnelwegen rond Hilversum.
We verlenen fietsers op alle rotondes voorrang. We faciliteren een leenfietssysteem
vanaf bedrijventerreinen van en naar het centrum en station.
• De wandelaar meer ruimte geven. Veilige oversteekplaatsen (met name bij scholen).
Een ongehinderde looproute Groest-Markt door de afsluiting van de Stationsstraat voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer. Geen bus op de Kerkbrink, het weren van scooters
van de Groest, aandacht voor betere toegankelijkheid voor mindervalide mensen en
senioren, door logische, veilige routes en onnodige obstakels te verwijderen.
• Versterken van het openbaar vervoer met schone bussen en frequente
treinverbindingen. We maken ons hard voor een spoorboekloze verbinding (iedere 10
minuten) tussen Hilversum en Amsterdam en Utrecht, aansluiting op het ov-nachtnet
met goede aansluitingen op P&R.
• Gericht aanpakken van knelpunten voor de auto in het centrum en bij winkel- en
bedrijvengebieden. Waar nodig passen we binnenstedelijke rijrichtingen aan. We
voeren tweerichtingsverkeer in daar waar mogelijk, om bezoekers aan het centrum
minder door de hele stad te laten rijden. Gezamenlijk zoeken we naar een goede
oplossing voor de tweerichting-oriëntatie rond Schapenkamp en Koninginneweg.
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D66 Hilversum werkt aan Mobiliteit (vervolg)
• Werken aan verbetering van de ontsluiting van het Mediapark.
• Behouden van Vliegveld Hilversum in zijn huidige opzet, met de bestaande
gebruiksmogelijkheden, vliegbewegingen en inrichting (grasbanen). D66 wil ruimte
bieden voor innovatieve elektrische vliegontwikkelingen en drones. Bij eventueel verlies
van haar functie wil D66 het gebied teruggeven aan de natuur.
• Meedoen in overlegorganen voor de nationale en regionale luchthavens om actief
de overlast van vliegtuigen van en naar Schiphol en/of Lelystad aan te kunnen kaarten.
• Inspelen op de trend van deelauto’s en de behoefte aan het opladen van elektrische
auto’s.
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D66 Hilversum werkt aan Duurzaam en Groen
Duurzaamheid in Hilversum vereist een integrale visie, op alle beleidsterreinen. D66
ziet duurzaamheid als een economische en maatschappelijke kans, niet als een
noodzakelijk kwaad of onnodig hoge kostenpost. D66 wil dat duurzaamheid tot uiting
komt in de gemeentelijke organisatie en door er samen aan te werken met inwoners
en bedrijven. Om uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal te worden, gaan we beginnen
aan gezamenlijke maatregelen om in 2030 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte
van 1990. Hilversum maakt de komende periode stappen om de gevolgen van het
veranderende klimaat op te vangen. We gaan een begin maken met circulair werken,
zodat we minder weggooien en meer hergebruiken.
• Respecteren van de ‘rode contour’: geen uitbreiding van de stad ten koste van de
natuur. Als we uitbreiden, breiden we in.
• Stimuleren van binnenstedelijk groen – al dan niet op (wijk-)initiatief van de
Hilversummers – zoals groene daken, verticale tuinen en geveltuinen. Het centrum
wordt verder vergroend met grote plantenbakken en minimaal 10 groene gevels.
• Veel volwassen nieuwe bomen aanplanten. D66 wil het bomenbestand jaarlijks
uitbreiden. Daarbij richten we ons op buurten. Zij bepalen hoofdzakelijk waar de nieuwe
bomen geplaatst kunnen worden.
• Een regionale regisseur aanstellen die een overkoepelende visie tot stand laat komen
op behoud en versterking van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische
rijkdom. Deze vormt zowel de basis als de voorwaarde voor behoud en versterking
binnen de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Hilversum en omstreken.
• Doorgaan met het versterken van het GNR door de nieuwe werkwijze van het GNR
te ondersteunen en uit te bouwen.
• De gemeentelijke organisatie het voorbeeld laten geven door Fairtrade, klimaatneutraal
en volgens de beginselen van de circulaire economie te werken.
• Aanmoedigen van (sociale) duurzaamheidsinitiatieven op wijkniveau, gestimuleerd
door een revolverend fonds en intensieve wijkgerichte voorlichting.

D66 zorgt goed voor de natuur rond Hilversum
De natuur rondom Hilversum blijft zoals zij is. Wij breiden de stad alleen uit, door
in te breiden. Geen wegen over de hei. We versterken het Goois Natuurreservaat
en richten het Geopark Gooi & Vecht op. En we investeren fors in het klimaat,
omdat we dat verplicht zijn aan onze kinderen!
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D66 Hilversum werkt aan Duurzaam en Groen (vervolg)
• Om een 50%-CO2 reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te realiseren, maken we
een energietransitieplan.
• Verplicht laten opnemen van plannen voor energietransitie en energievoorziening in
toekomstige omgevingsvisies en omgevingsplannen.
• Jaarlijks monitoren van de vooruitgang van onze CO2-reductie. Halen we de doelen
niet, dan stelt D66 aanvullende plannen voor voor het daaropvolgende jaar.
• Maken van een Hilversums Luchtplan op wijkniveau, met maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren. We stellen een milieuzone in waarbij we oude, vervuilende
dieselvoertuigen weren. We werken aan een Green Deal om de stadslogistiek te
vergroenen, waarbij we met de vervoerders gaan toewerken naar efficiëntere, schonere
logistiek. Ook willen we waar mogelijk doorgaand vrachtverkeer ’s nachts weren.
• Vergroenen van het openbaar vervoer. In plaats van dieselvoertuigen kiezen we voor
elektrische voertuigen.
• Stimuleren van elektrische auto’s door het plaatsen van meer publieke laadpalen en
het aanwijzen van meer parkeerplaatsen voor deelauto’s.
• Invoeren van een circulair materialenpaspoort vanaf 2022 voor elk nieuw gebouw en
dit vastleggen in het vergunningenbeleid. De gemeente hanteert het materialenpaspoort
voor alle door de gemeente gedane aankopen.
• Gemeentelijke materialen zo laat mogelijk vervangen en stimuleren dat leveranciers
overal waar mogelijk hergebruikte materialen gebruiken.

2. Hilversum bruist!
Economie, Media, Cultuur en Onderwijs
• Werken aan een sterke economie met 10% meer banen
• Stationsgebied tot aantrekkelijk onderdeel van het centrum maken
• Arenapark beter bereikbaar maken en groei faciliteren
• Meer ruimte voor evenementen en cultuuraanbod, voor jongeren én ouderen
• Actief marketen van de stad Hilversum en nieuwe bedrijven aantrekken
• Mediapark transformeren tot innovatieve en creatieve Media-campus
• Media in het centrum uitbreiden met Media-mile in de openbare ruimte, Kerkbrink
mediacultuurplein
• Uitbreiden hoger media-onderwijs en internationaal onderwijs
• Meer cultuuronderwijs en betere schoolgebouwen

Behaalde resultaten
De economie in Hilversum groeit weer voor het eerst sinds vele jaren. De mediasector
hervindt zich in nieuwe digitale werkvormen. Sterke bedrijven zoals Ziggo, Fox en
Eurosport kozen voor het Mediapark. Na jaren van achteruitgang, zit ook het
Hilversumse winkel- en uitgaansaanbod weer in de lift. We hebben het marktplein
vernieuwd en met onder meer MOUT een compleet nieuwe impuls gegeven aan het
hele gebied. Het culturele leven in Hilversum ontwikkelde zich sterk. Het Muziekcentrum
van de Omroep heeft inmiddels zijn deuren geopend, met 200 geplande concerten in
2018. Theater Gooiland is in oude glorie hersteld. Het Museum Hilversum trok recordbezoekersaantallen met de Zilveren Camera, World Press Photo en diverse innovatieve
tentoonstellingen. Poppodium De Vorstin is in gezond vaarwater gebracht en het
Persmuseum verhuisde naar Hilversum. Amateurverenigingen groeien, mede dankzij
de opzet van een sterke Cultuurraad, initiatieven als het amateurkunstfestival Iktoon
en door intensieve begeleiding en advisering. Met een breed aanbod aan cultuur,
evenementen en gezellige horeca is Hilversum de afgelopen tijd een veel bruisender
stad geworden, waar bezoekers en inwoners graag op afkomen. D66 bleef ook
consequent investeren in ons onderwijs: we verbeterden schoolgebouwen en trokken
opleidingen zoals de Dutch Filmers Academy aan.

D66 Hilversum werkt aan een Sterke Economie
Banen zijn de motor van de economie; lokale werkgelegenheid zorgt voor welvaart en
dynamiek in onze stad. In Hilversum willen we dat het aantal banen in 2023 met 10%
is toegenomen. Naast de media-sector heeft Hilversum meer belangrijke economische
pijlers. Wij zien kansen voor het verder ontwikkelen van het Centrum en winkelgebieden
buiten het centrum. We gaan het Stationsgebied en de Kerkbrink aanpakken.
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D66 Hilversum werkt aan een Sterke Economie (vervolg)
Het Arenapark heeft een belangrijke bovenregionale functie. Dankzij bedrijven zoals
Nike zal de werkgelegenheid daar in de komende jaren fors toenemen en dat vraagt
om extra maatregelen om ook het Arenapark een goede werkplek te laten zijn.
Ook zorg, recreatie en zakelijke dienstverlening zijn belangrijke pijlers van
werkgelegenheid. Goede (ziekenhuis-)zorg in eigen regio behouden, is een mes dat
aan twee kanten snijdt. De zorg is beter bereikbaar en een sterke zorgsector levert
ook werkgelegenheid. We ondersteunen de ontwikkeling van zorgpark Monnikenberg
rond ziekenhuis Tergooi en de ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten.• Ontwikkelen
van het Stationsplein naar een warme plek, waar een informatief welkom de toon
zet. Een groene parkachtige omgeving met “to go” winkels, terrasjes en werkplekken,
maar ook duurzame sociale woningen, appartementen, goed fietsparkeren en een
onbelemmerde loop het centrum in.
• Verder uitbouwen van een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod. Levendig, veilig,
goed bereikbaar, geconcentreerd in zowel het centrum als rond de centra Gijsbrecht,
Seinhorst, Kerkelanden en Hilversumse Meent. We willen de winkelopeningstijden
verruimen en ondernemers zelf laten bepalen wanneer ze open willen zijn (dus ook op
zondag).
• Verbeteren bereikbaarheid en uitbouwen van het Arenapark. We verleggen beide
perrons van Station Sportpark richting het midden van het Arenapark en verbeteren
het parkeren.
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D66 Hilversum werkt aan een Sterke Economie (vervolg)
• Verder werken aan de bouw van regionaal zorgpark Monnikenberg. Ziekenhuis
Tergooi krijgt volop ruimte voor zijn regionale functie en we zorgen voor voldoende
woonruimte voor het zorgpersoneel.
• Op Crailo wordt ruimte gereserveerd voor de verplaatsing van bedrijven die nu in
Hilversum klem zitten.
• Oprichten van een City Marketing Organisatie. Die gaat het nieuwe “Economisch Plein”
voor de stad vormen. Daardoor jagen we de economische vitaliteit van Hilversum aan.
Deze organisatie ondersteunt ook bedrijfs- en winkelgebieden en doet acquisitie van
nieuwe bedrijven. Om Hilversum te promoten organiseert City Marketing evenementen
en weet de ‘Live Hilversum’ city branding slim te gebruiken.
• Ondersteunen van een vriendelijk ondernemersklimaat, voor alle vormen van
ondernemen, voor ZZP-ers, het MKB, coöperaties en grote bedrijven. We zetten in op
minder regels en een toegankelijk gemeenteloket voor vragen en vergunningen.
• Banen creëren en behouden voor lager geschoolde arbeid.
• Verruimen van de mogelijkheden woon-werk locaties ‘aan huis’ en het creëren van
informele werkplekken specifiek in het centrum en rond het station.
• Een speciaal ZZP-loket voor de vele ZZP’ers en eenmanszaken voor het bevorderen
van de onderlinge contacten.
• Intensiveren regionale economische samenwerking in de Gooi en Vechtstreek en
aansluiten bij de regio’s Groot Amsterdam (MRA) en Utrecht. Zo werken we aan
werkgelegenheid, bereikbaarheid en natuur.
• Toeristische informatie beschikbaar maken in het Engels, voor zowel bezoekers als
de vele expats in onze stad.
• Promoten van de recreatiemogelijkheden in onze mooie groene omgeving, zoals het
Geopark Gooi en Vecht, Nationaal Park Heuvelrug en Vecht en Plassengebied.
• Stimuleren van waterrecreatie in en om Hilversum. We willen Hilversum goed laten
aansluiten op de bestaande waterwegen in de regio en zo tot een aantrekkelijker
bestemming per boot maken.

D66 werkt aan een sterke economie in Hilversum
D66 zet in op een sterke economie want dat betekent welvaart en dynamiek in
onze stad die iedereen ten goede komt.
Wij willen dat in 2023 het aantal banen met 10% is toegenomen.

D66 Hilversum werkt aan een Creatieve, Innovatieve Mediastad
Hilversum is dé Mediastad; wij zijn de verhalenfabriek van Nederland. Op dat verhaal
mogen we trots zijn, maar we moeten het ook uitbouwen. Door de veranderende
manier van mediagebruik verandert de mediasector in rap tempo. In Hilversum is de
mediasector goed voor 12.000 banen en daarmee is behoud en uitbouwen ervan een
absolute prioriteit voor D66 Hilversum. D66 wil de Mediastad transformeren tot de
Nederlandse hotspot voor nieuwe, digitale creatieve bedrijven. Hilversum verandert
mee met de media en voedt de media op een inspirerende en culturele manier. De media
worden helemaal verweven in het Hilversumse straatbeeld, zodat ze in heel Hilversum
zichtbaar, toegankelijk en zo aantrekkelijk mogelijk worden voor alle Hilversummers en
bezoekers.

• Aanjagen en versterken van de innovatieve en creatieve mediasector door actief
ondersteunen van programma’s voor talentontwikkeling en innovatie. Tot bloei brengen
van ondernemende ideeën en startende bedrijfjes.
• Transformeren van het Mediapark en omgeving naar een “Mediacampus” voor werken,
leren, wonen en beleven. We willen een consortium dat de ontwikkeling van het gebied
ter hand neemt, inclusief het aantrekken van hoger onderwijs, een hotel, restaurants
en kleinere detailhandel en voor het mogelijk maken van een openluchttheater.
• Uitbreiden van de Media-mile tot interactieve en digitale mediaroute. Met mooie
plekken voor live uitzendingen. Met podia voor media, e-sports, gaming en
evenementen. Met media-iconen in de openbare ruimte. En interactieve displays en
mediamieke lantarenpalen met talloze digitale mogelijkheden.

D66 Hilversum werkt aan een Bruisende Cultuurstad
Voor D66 is cultuur geen luxegoed maar een inspiratiebron voor iedereen. Een bloeiend
cultureel leven is een essentieel onderdeel van een bruisend Hilversum en goed voor
de economie. D66 wil meer investeren in cultuur. Omdat de Mediastad een creatieve
stad is, omdat cultuur de stad aantrekkelijk maakt als vestigings- en woonplaats en
omdat cultuur bijdraagt aan het goede leven in Hilversum voor iedereen.
• De Kerkbrink ontwikkelen tot divers cultuurplein met behalve het Museum ook de
bibliotheek, Grafisch Atelier, Gallery Hilversum, Kunstuitleen, Scenecs, RTi en de
Volksuniversiteit.
• Per inwoner gaan we meer uitgeven aan cultuur. Gemiddeld net zoveel als vergelijkbare
gemeenten in Nederland. Daarmee ondersteunen we financieel en facilitair culturele
instellingen.
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D66 Hilversum werkt aan een Bruisende Cultuurstad (vervolg)
• Intensiveren van de regionale samenwerking voor een cultuuragenda met alle culturele
instellingen (van muziek, drama en dans, tot beeldende kunst, architectuur en media).
Het beschikbare aanbod willen we toegankelijker maken door deze centraal online te
brengen (o.a. een “Gooi en Vecht uit-agenda” via website en app).
• Lokale cultuur en media laten samenkomen in een levendige lokale omroep. We
bevorderen de ontwikkeling naar een lokale omroep voor de hele Gooi en Vechtstreek,
met een stevig aandeel ‘Hilversum’. Dat biedt kansen voor de ontwikkeling van nieuwe
generaties media-professionals (stage, leer- en werkervaring) en is belangrijk voor de
lokale journalistiek.
• Verruimen van het budget voor lokale amateurverenigingen. Zo zorgen we ervoor dat
verenigingen meer leden krijgen, vaker en beter op het “podium” komen te staan en
zich beter kunnen organiseren.
• Hilversum beschikt over belangrijke culturele collecties (media archief van Beeld
& Geluid, de muziekbibliotheek van het MCO en het streekarchief). D66 zet in op
versnelde digitalisering om deze archieven en collecties online beschikbaar te maken.
• Faciliteren van sport- en cultuurevenementen, zoals muziek- media-, architectuur-,
theater-, hardloop- en fietsevenementen. Hierbij willen we in het oog houden dat we
de directe omgeving zo min mogelijk langdurig of onevenredig veel overlast bezorgen.
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D66 Hilversum werkt aan Goed Onderwijs
Onze kinderen verdienen goed onderwijs zodat ze zich breed kunnen ontplooien, door
het aanbieden van het beste onderwijs in een fijne en veilige leeromgeving. Daar hoort
een flink cultuureducatie programma bij, dat inzet op de sterke punten van Hilversum:
media, architectuur en muziek. Over 10 jaar willen we dat Hilversumse kinderen op hun
twaalfde jaar de meest mediawijze kinderen van Europa zijn. In Hilversum wonen en
werken veel expats. Een goed vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven vraagt
dus om voldoende Engelstalig internationaal onderwijs.
• Uitbreiden van het hoger- en beroepsonderwijs door Hilversum Media Campus
verder uit te bouwen en door WO en HBO-opleidingen voor Creatieve Media en Zorg
naar Hilversum te halen.
• Zorgen dat alle leerlingen op basisscholen jaarlijks minimaal 24 uur cultuureducatie
ontvangen vanuit culturele organisaties. Hierbij hoort een programma Mediawijsheid,
waar kinderen naast coderen en programmeren leren hoe om te gaan met nieuwe
mediavormen.
• Uitbreiden van internationale scholen en wegwerken van wachtlijsten voor
internationaal onderwijs.
• Inzetten op verdere daling van het aantal voortijdige schoolverlaters.
• Speciale aandacht voor voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.
• Verder werken aan verduurzaming van schoolgebouwen en middels goed onderhoud
zorgen voor een gezond binnenklimaat (schoon, licht, lucht).
• Stimuleren van een aantrekkelijke groene buitenruimte bij scholen. We willen dat
schoolpleinen vergroend worden en openbaar toegankelijk gemaakt. Zo dragen we bij
aan meer speelruimte en meer groen in de stad.
• Bevorderen van een gezonde levensstijl door in overleg met scholen te zorgen voor
gezond eten in kantines.

D66 werkt aan goed onderwijs in Hilversum
Om onze kinderen zich breed te kunnen laten ontplooien en kansen te geven
voor de toekomst, verdienen zij goed onderwijs. Wij zetten in op een verdere
daling van het aantal voortijdige schoolverlaters met speciale aandacht voor
laaggeletterdheid. Dat alles in schone, lichte en goed geluchte schoolgebouwen
met een aantrekkelijke groene buitenruimte en aandacht voor gezond eten in
kantines.

3. Hilversum biedt kansen aan buurten!
Buurten,
Veiligheid,
Regionale
Samenwerking
• Gemeenschap 2.0: de buurt krijgt volop ruimte voor de eigen daadkracht, de
gemeente helpt daarbij
• Zoveel mogelijk regie in de eigen wijk: schoon, heel, veilig en sociaal
• Werk maken van goede buurtpeilingen en eigen buurtbudgetten
• Werken aan veiligheid, met continu oog voor onze privacy
• Versterken van de regionale samenwerking om gezamenlijke thema’s aan te
pakken: bereikbaarheid, natuur, werkgelegenheid en zorg
• Op termijn toewerken naar één gemeente ‘Gooi en Vecht’ met volop lokale
autonomie in buurten en dorpen

Behaalde resultaten
De afgelopen jaren is een begin gemaakt met buurtgericht werken. Meer participatie
en meer zorg- en welzijnswerk in de buurt. Onder andere door pilots met participatie
in de openbare ruimte, met een leerwerkbedrijf en met aanpak van jeugd & veiligheid
in Oost. Op plekken waar dat echt nodig bleek, hebben we de veiligheid verbeterd
met cameratoezicht. Bewoners zijn zelf alerter in hun buurt via WhatsApp-groepen,
waardoor de politie meer inbrekers op heterdaad kon betrappen.
In regionaal verband werkt D66 Hilversum hard aan het gezamenlijk oppakken van
allerlei gemeentelijke uitvoeringstaken. Ook werken we aan het perspectief van een
bestuurlijke fusie in de Gooi en Vechtstreek. Dat doen we omdat we vinden dat we
als één grote sterke regio beter de gezamenlijke thema’s zoals werkgelegenheid,
bereikbaarheid en natuur kunnen aanpakken.

D66 Hilversum werkt aan Sterke Buurten
In de visie van D66 bestaat Hilversum uit prachtige buurten, waar inwoners zich
prettig, veilig en gezond voelen. D66 zoekt daarbij steeds naar de eigen kracht van de
inwoners en de gemeenschappen waarin zij leven. Wij vinden dat de buurt het beste
zelf kan bepalen wat zij nodig heeft, in plaats van dat dat vanuit het Raadhuis bedacht
wordt. Bij D66 noemen we dat de Gemeenschap 2.0: de buurt pakt haar eigen regie
en initieert, terwijl de gemeente ondersteunt. We willen graag ruimte geven aan eigen
initiatieven in de buurt, gericht op welzijn en zorg, sport, openbare ruimte en veiligheid,
maar ook feest en gezelligheid. Als een buurt deze eigen verantwoordelijkheid wil en
kan dragen, hoort daarbij eigen geld: een budget voor de buurt. Wat D66 betreft is
de aanpak praktisch en concreet. We werken waar de energie is. Dat vraagt om een
flexibele ambtelijke organisatie en een politiek die durft los te laten.
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D66 Hilversum werkt aan Sterke Buurten (vervolg)
• Wat de buurt wil is leidend: met een buurtagenda, buurtbeheer, buurtinitiatieven,
maar niet met nieuwe bestuurslagen of een gemeentelijke bureaucratie op wijkniveau.
Draagvlak vinden wij in buurtschouwen, buurtpeilingen en brede betrokkenheid bij
de buurtagenda. Als dat nodig is, zal de gemeente wel een andere afweging kunnen
maken in het algemeen belang van heel Hilversum.
• Initiatieven van inwoners snel en slagvaardig mogelijk maken. Inwoners krijgen het
vertrouwen om het zelf te doen als ze dat kunnen, de gemeente biedt ondersteuning
waar nodig.
• Inwoners betrekken bij de besteding van bestaande middelen. Dat betekent ook
dat er ruimte in de gemeentelijk begroting moet komen om de agenda’s van de buurt
financieel mogelijk te maken. Dit willen we doen door bestaande budgetten per buurt
zichtbaar te maken.
• Wij willen in de buurten gaan experimenteren met buurtpeilingen om meningen in de
buurt uit te wisselen en daar waar zinvol ter stemming te brengen. De buurtpeilingen
zijn een moderne, actuele en accurate vorm van het voeren van een referendum, zoals
door D66 in Hilversum is geïntroduceerd.
• Uitbreiden van het aantal uren en de capaciteit van buurtcoördinatoren. Zij vormen
een centrale rol in de gemeentelijke organisatie en krijgen meer sturingskracht en
zeggenschap binnen de gemeente.
• Veiligheid van buurten vergroten door versterking van de betrokkenheid, onder
andere door het promoten van social media zoals WhatsApp-buurtpreventiegroepen
en het bekender en zichtbaarder maken van de wijkagent in alle buurten.
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D66 werkt aan Veiligheid en Privacy
Veiligheid in het centrum en in wijken is belangrijk, maar D66 hecht ook sterk aan privacy.
D66 maakt hierbij steeds de afweging of veiligheidsmaatregelen strikt noodzakelijk zijn:
alleen daar waar de veiligheid in het gedrang komt, is D66 voorstander van maatregelen
zoals cameratoezicht. In de buurt willen wij de saamhorigheid en eigen waakzaamheid
versterken, ondersteund door zichtbare, bereikbare wijkagenten.
Voor D66 is privacy een voorwaarde voor vrijheid, zelfbeschikking en creativiteit. Wij
vinden dat de gemeente onze privacy moet waarborgen, transparant moet werken en
digitaal veilig moet zijn.
• Versterken van veiligheid en veiligheidsgevoel door een hechtere gemeenschap,
gevormd door de eigen buurt. De wijkagent moet zichtbaar en benaderbaar zijn in
elke wijk. We zetten in op meer gebruik van social media (zoals Whatsapp-groepen),
digitale en sensortechnologie om (het gevoel van) veiligheid te stimuleren.
• Werken aan een sluitende aanpak voor overlastgevende jongeren, met behulp van
het Veiligheidshuis en extra jongerenwerkers en jeugd-BOA’s. Zo blijven we in gesprek
maar treden we ook sneller op bij overlast. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk door
de juiste instantie gevolgd worden om ontsporingen te voorkomen.
• Verbeteren van de veiligheid in het uitgaansgebied door onder andere cameratoezicht.
Op andere plekken handhaven we het cameratoezicht alleen waar dat moet, het liefst
in tijdelijke mobiele vorm, met aandacht en zekerheden rond privacy.
• Stimuleren van het samen vieren van Oud & Nieuw. Om overlast tegen te gaan,
streven we naar centraal en buurtgecoördineerd vuurwerk tijdens de jaarwisseling en
breiden we het vuurwerkverbod in het Centrum verder uit.
• Beschermen van privacy en dataveiligheid zowel door de gemeente als de partners
waar de gemeente mee werkt. We stellen een dataprivacymanager aan die de inwoner
inzicht geeft in wat er met zijn data gebeurt en die aanspreekbaar is voor de inwoner.

D66 werkt aan sterke buurten
We versterken de eigen daadkracht en zeggenschap van buurten met
buurtagenda's, buurtpeilingen en eigen wijkbudgetten voor groen, veiligheid,
welzijn en gezelligheid. Dit is voor ons een voorwaarde om uiteindelijk de Gooi
en Vechtstreek te laten opgaan in een gemeente: zo zorgen we voor de identiteit,
belangen en initiatieven van de inwoners van het Gooi.

D66 werkt aan een Sterke Verbonden Gooi- en Vechtstreek
Hilversum is behalve de Mediastad, ook één van de prachtige dorpen in de Gooi- en
Vechtstreek. De beste resultaten voor Hilversum komen tot stand door samenwerking
met onze omliggende gemeenten. We zullen in toenemende mate denken, werken
en optreden als één regio, om het meeste voor elkaar te krijgen. Wat D66 betreft
werken we door meer bestuurlijke samenwerking in de regio toe naar één gemeente
‘’Gooi en Vecht”. Daarmee kunnen we richting provincie, Den Haag en Europa samen
sterker optreden en resultaten boeken op belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid
(openbaar vervoer, A1, A27, N201), natuur en milieu (GNR, duurzaamheid en
vervuiling), werkgelegenheid (creatieve industrie, zorg, toerisme en sportbedrijven)
en gezondheidszorg (ziekenhuis, WMO, participatie en jeugdzorg). Door tegelijkertijd
zoveel mogelijk de eigen kracht en regie in de wijken, buurten en dorpen te versterken,
houden we volop aandacht voor de identiteit, belangen en initiatieven van alle inwoners
van de Gooi- en Vechtstreek.
• Betere samenwerking in de regio op beleidsterreinen verkeer en infrastructuur,
economie en werk, zorg, natuur en duurzaamheid en op de bedrijfsvoering van de
gemeenten zelf.
• Regionaal samenwerken vraagt regionaal denken, besluiten en handelen. Hier hoort
een goede democratische borging bij.
Als gemeentelijk buurtenbeleid voldoende zichtbaar, effectief en herkenbaar is, geeft
D66 de voorkeur aan een fusie van alle gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek tot één
gemeente. Wij willen daar, door initiatief te nemen en in te zetten op versterking van de
samenwerking, stap voor stap naar toe groeien.

20

4. Hilversum zorgt en doet mee!
Zorg, Welzijn, Participatie, Sport
• Welzijnswerk stimuleert de gemeenschap, volgt en sluit aan bij de wensen in de
buurt
• Welzijn meer wijkgericht, ondersteunend, preventief en signalerend
• Zorg centraal georganiseerd via het Sociaal Plein, op maat geleverd en zoveel
mogelijk in de buurt
• Werk voor iedereen. Als dat niet lukt in een baan streven wij naar zinvol participeren
• Sport en cultuur, divers en voor jong en oud
• Extra aandacht voor veiligheid, zorg, welzijn en brede acceptatie van LHBTI’s
• Vluchtelingen net als iedereen een eerlijke kans geven en zorgen dat ze meedoen
Behaalde resultaten
De grote hoeveelheid zorg- en welzijnstaken die vanuit het Rijk naar de gemeenten
overgeheveld werden, zijn dankzij D66 sociaal en financieel gezond georganiseerd in
Hilversum: er is meer zorg voor hen die dat nodig hebben, terwijl we er minder geld
voor kregen vanuit Den Haag. Onder leiding van D66 Hilversum kwam deze grote
verandering niet alleen in Hilversum, maar ook in de regio Gooi- en Vechtstreek goed
tot stand. Dankzij D66 zijn sportfaciliteiten gerealiseerd zoals Cruijffcourts en het
Calisthenics park.
D66 Hilversum werkt aan Goede Zorg en Welzijn
Bij D66 gaan we uit van de eigen kracht en betrokkenheid van mensen en de sociale
verbanden waarin zij leven. We moeten deze kracht als uitgangspunt nemen, de
kracht van de samenleving zelf dus. Met zorg, welzijn en (arbeids-)participatie richt
D66 zich op een samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. Maar waar
ook ruimhartige ondersteuning en zorg aanwezig is voor de mensen die dat nodig
hebben. Het welzijnswerk versterkt het goed sociaal functioneren van de buurt en
werkt preventief op het ontstaan van zorgvragen. Bij D66 zeggen we: een onsje meer
welzijn scheelt een kilo aan zorg. D66 wil dat zorg in Hilversum op maat is, afgestemd
op wat er nodig is niet wat wettelijk voorgeschreven is.
• Zorgen voor gerichte en actieve ondersteuning van welzijns- en zorgactiviteiten om
inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen. Bestaande, prille en/of kwetsbare
sociale verbanden in gemeenschappen willen we ondersteunen. Zo worden buurten
(en ook andere gemeenschappen, zoals kerken of verenigingen) sterker en de eigen
kracht van de samenleving groter.
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D66 Hilversum werkt aan Goede Zorg en Welzijn (vervolg)
• Versterken van welzijnsbeleid om te voorkómen dat iemand zorg nodig heeft. Deze taak
wordt in toenemende mate ‘volgend op’ of ‘aansluitend bij’ sociaal maatschappelijke
activiteiten vormgegeven. Gerichte en actieve ondersteuning van welzijnsactiviteiten
blijft daarom een belangrijke taak van de gemeente.
• Versterken van het Sociaal Plein, ons ‘zorgservicepunt’ dat centrale toegang
tot zorgvoorzieningen biedt. De gemeente voert regie op het netwerk van de vele
zorgaanbieders en de samenwerking tussen deze zorgaanbieders. Die bieden de zorg
zoveel mogelijk in de wijk en buurt aan, op maat voor de Hilversummer. De uitvoerende
organisaties zijn diegenen die het beste in de buurt en de wijk vertegenwoordigd zijn.
• Niet ‘recht op’ maar ‘behoefte aan’ voorzieningen is leidend. D66 wil daarom een
persoonlijke benadering van zorgvragen en het verminderen van bureaucratie bij
aanvraagprocedures.
• Zorgen dat als er professionele zorg nodig is, dat die er ook komt. Er zijn grenzen
aan de mantelzorg en het sociale netwerk en ‘eigen kracht’ kan afnemen. Daarom is
een goed vangnet nodig, als ‘achtervang’ en om snel op acute problemen te kunnen
inspelen. De gemeente geeft hier vorm aan.

D66 Hilversum werkt aan Goede Zorg en Welzijn (vervolg)
• Extra aandacht geven aan de samenhang van problemen in de zorg voor jeugd
en ouderen op het gebied van veiligheid, alcohol, overgewicht, armoede en
laaggeletterdheid.
• D66 wil dat iedereen kan meedoen, ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, geloof of
leeftijd. We willen respect en aandacht voor alle religies en LHBTI’s op onze scholen,
cultuur-, zorg- en welzijnsinstellingen en sportclubs. Via een speciale werkgroep
streven we naar betere acceptatie en integratie van de LHBTI-gemeenschap.
• Buurthuizen spelen een belangrijke rol in dagelijkse zorg en welzijn. Maar we willen
ook overdag bestaande faciliteiten van sportclubs beter benutten.
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D66 Hilversum werkt aan Participatie en Goed Werk
Werk en zinvol bezig zijn is belangrijk voor persoonlijk welbevinden. Nederland, de
regio Gooi en Vecht en Hilversum hebben daarom een sterke economie nodig, met
banen op alle niveaus. Wij willen dat alle Hilversummers mee kunnen doen. Wanneer
iemand moeite heeft met het vinden van werk, moet de gemeente maatwerk bieden
om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
• Investeren in mensen die langere tijd zonder werk zitten, door creatieve wegen te
zoeken, bijvoorbeeld om met deeltijdwerk of begeleiding herintreding te bevorderen.
• Werken aan een zo goed mogelijke match tussen beschikbare banen bij (lokale)
werkgevers en werkzoekenden. We willen een goede aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt, door middel van voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van
passende stageplaatsen. Bij dat laatste moet de gemeente voorop lopen.
• Als betaald werk niet lukt, ondersteunen we andere manieren om zinvol deel te
nemen aan de maatschappij.
• Vluchtelingen moeten net als iedereen een eerlijke kans krijgen om te zorgen dat ze
zo snel en volwaardig als mogelijk meedoen in de samenleving. Voor D66 is dit geen
keuze, maar een verplichting van beide kanten.
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D66 Hilversum werkt aan Sport en Spelen
D66 ziet dat het belang van sport in de samenleving sterk toeneemt. D66 wil dat sport
een meer centrale rol in Hilversum gaat spelen. Hilversum heeft vele sportverenigingen
en -bedrijven met bovenregionale allure, zoals atletiekvereniging GAC, Rugbyclub
Hilversum, roeivereniging Cornelis Tromp en Nike, ZiggoSport en MySports. Juist die
stevige sportcultuur geeft alle reden om Hilversum een sportstad te noemen en de
sport te stimuleren met passende ondersteuning door de gemeente. Activering van
sport geven we vorm samen met lokale sportverenigingen, bedrijfsleven en nationale
sportorganisaties.
• Investeren in sportevenementen en -manifestaties die gericht zijn op betrokkenheid
van publiek, sportverenigingen en op sport gerichte bedrijven.
• Actief inzetten op de acquisitie van sportgeoriënteerde bedrijven en organisaties, met
name op het Arenapark. Uitvoering van deze wens wordt neergelegd bij de Hilversum
City Marketing organisatie.
• Het Sport Investeringsfonds niet alleen laten investeren in sportvelden en clubhuizen,
maar ook in sporttalentontwikkeling en sportinnovatie.
• Openen van een gemeentelijk sportloket, waar verenigingen en sportbedrijven voor
al hun vragen en kwesties terecht kunnen.
• Aanleggen van een trimrondje “Heel Hilversum Hijgt” in en rond het centrum dat
rennend, lopend of skatend kan worden afgelegd, zodat ook inwoners van het centrum
dicht bij huis kunnen sporten.
• Herontwikkelen en uitbreiden van (natuur)speelruimte voor kinderen, zoals bij het
Raadhuis en de Neuweg, zodat ieder kind in het bijzijn van ouders veilig kan spelen,
ook in het centrum.

D66 maakt werk van zorg, welzijn, werk en sport
Dankzij D66 zijn zorg en welzijn al goed geregeld in Hilversum. We willen dat die
zorg nog meer op maat wordt, zoveel mogelijk in de buurt beschikbaar en nog
meer uitgaat van de eigen kracht van mensen. Ook van werk en sport maken
we nog meer werk, omdat ze zo belangrijk zijn voor ons welizijn.
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5. Hilversum financieel gezond en
solide bestuurd
Met dit verkiezingsprogramma geeft D66 Hilversum een duidelijke visie op Hilversum en
de regio en maakt de uitvoering ervan concreet. Maar politiek is niet alleen het hebben
van en werken aan een visie, maar ook het verdelen van de schaarse middelen. D66
Hilversum heeft bewezen dat te kunnen: de stijging van de gemeentelijke belastingen
is tot minder dan de inflatie beperkt en we wikkelen de lasten steeds minder af op
toekomstige generaties. De financiën van de gemeente zijn fundamenteel op orde
gebracht. Ook na 2018 zorgt D66 dat deze op orde blijven.
Hilversum was zich goed bewust van haar taak als centrumgemeente, nam het
voortouw in de regio en verstevigde de banden met de metropoolregio Amsterdam en
Utrecht.

D66 Hilversum werkt aan een solide bestuurde gemeente
We blijven werken aan de verbetering van de dienstverlening. Die gaat steeds meer
digitaal, dag en nacht, zeven dagen in de week. We zorgen dat Hilversummers,
zorgbehoevenden, ondernemers en initiatiefnemers steeds een op maat gesneden
behandeling krijgen.
De uitgangspunten van D66 zijn daarbij:
• De gemeentelijke dienstverlening moet vriendelijk en op maat zijn. We blijven als
beheerder van de openbare ruimte, wijkcentra en andere sociale structuren alles op
goed niveau houden en zijn daarop aanspreekbaar.
• De aanvrager staat centraal en krijgt zoveel mogelijk met één aanspreekpunt te
maken. Dat aanspreekpunt handelt de vraag binnen de organisatie af.
• We versterken de positie van de gemeentelijke contactpersonen (buurtcoördinatoren,
accounthouders en programmateams). De vraag uit de samenleving staat centraal en
niet de gemeentelijke organisatie. Mogelijke extra kosten daarbij zijn voor de gemeente.
• De gemeente houdt de eigen organisatie slank en wendbaar, huurt bewust in
(bijzondere taken, kwaliteiten, flexibiliteit) en is een goede werkgever (vaste banen
voor vast werk).
• De gemeente werkt permanent aan optimalisering van de uitvoering van taken (wat
wel en niet, op welke wijze). Daarbij komt meer aandacht voor digitale afwikkeling en
worden openingstijden aangepast aan de behoefte van inwoners, ondernemers en
bedrijven.
• De gemeente zet het ingezette solide financieel beleid voort.
• De gemeente groeit toe naar kostendekkende tarieven voor vergunningen, paspoorten,
riool- en afvalstoffen. Enerzijds door een efficiëntere bedrijfsvoering van de betrokken
diensten, anderzijds door de kosten meer en meer te leggen bij de gebruikers van de
diensten.
• De OZB stijgt niet meer dan de inflatie stijgt.
• In geval van uitzonderlijke investeringen (Stationsplein, Mediapark en het Arenapark)
stelt D66 dat de degenen die hiervan profiteren ook dienen bij te dragen aan de
financiering van deze projecten.
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Richtingwijzers van D66 Hilversum
Als echt lokale partij staat D66 Hilversum met dit programma
voor duidelijke keuzes die Hilversum verder helpen. Een
verkiezingsprogramma kan echter niet in alles voorzien; er zullen zich
in de toekomst altijd nieuwe, onverwachte situaties voordoen. Daarom
willen we u graag laten zien wat onze richtingwijzers zijn: de heldere
basis van waaruit D66 Hilversum denkt en zal kiezen.
D66 kiest voor initiatieven van Hilversummers
D66 staat voor een stad waar mensen van alle generaties en leefstijlen
de ruimte krijgen op basis van eigen kracht invulling te geven aan hun
leven. Onderdeel daarvan is maximale ruimte voor eigen initiatief en
verantwoordelijkheid om Hilversum mooier en veiliger te maken. De
gemeente neemt niet het voortouw, maar richt zich op het ondersteunen
van datgene dat Hilversummers zelf kunnen en willen organiseren.
Uitgangspunt daarbij is dat wat mensen voor zichzelf en samen met
anderen kunnen doen veel belangrijker is dan wat de overheid kan doen.
D66 vertrouwt op de eigen kracht van de Hilversummer.
D66 zet in op de voordelen van ondernemerschap
D66 wil dat Hilversum een economisch klimaat houdt waar ondernemers
en bedrijven prestaties kunnen leveren, die beloond worden. Economische
kracht in Hilversum betekent welvaart voor onze stad. Welvaart die naast
een baan ook de basis is voor een schone, veilige, culturele, inspirerende
en bruisende stad. Welvaart die iedereen ten goede komt. D66 Hilversum
beloont de prestaties en deelt de welvaart.
D66 wil regionaal denken en lokaal doen
Als grootste gemeente in onze regio draagt Hilversum verantwoordelijkheid
en kan zij niet zonder haar buurgemeenten. Regionale thema’s zoals
bereikbaarheid, natuur, zorg en werkgelegenheid zijn zaken die D66 met
de hele regio wil aanpakken, in plaats van ieder voor zich. D66 stelt daarbij
dat de uitvoering op buurtniveau moet worden gedaan. D66 Hilversum
denkt regionaal en handelt lokaal.

D66 krijgt het voor elkaar
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D66 koestert onze stedelijke kwaliteit en onze natuur
De prachtige natuurlijke omgeving van Hilversum blijft bij D66 in goede
handen. Ook moet onze stad in balans zijn met architectonische
waarden en monumenten. Die natuurlijke en stedelijke balans moet in alle
opzichten duurzaam zijn. Duurzaam als natuurbeschermend en duurzaam
in materiaalgebruik; duurzaam als toekomstbestendig en in gebruik.
Duurzaamheid die leidt tot harmonie tussen bewoners, hun stad en hun
omgeving. D66 streeft naar een duurzaam en harmonieus Hilversum.
D66 wil zorg en veiligheid samen doen
Hilversummers moeten als het gaat om zorg voor hun gezondheid en
de veiligheid van hun leefomgeving, kunnen rekenen op de gemeente
wanneer dat nodig is. D66 vindt het belangrijk dat mensen ook als ze hulp
krijgen, betrokken blijven. Dat vraagt om inzet van de hulpbehoevende of
zijn omgeving zelf. Hilversummers verdienen een veilige omgeving, ook als
ze daar zelf (even) niet voor kunnen zorgen. D66 Hilversum koestert de
menselijke rechten en gedeelde waarden.
D66 ziet de ontwikkelkracht van diversiteit
Hilversum kent veel verschillende mensen: jong en oud, hier geboren of
elders, hetero of homo, gelovig of niet, rijk of iets minder. 89.000 mensen
die in al hun verschillen samenleven in een samenleving, waarin die
diversiteit samen wordt gebracht. Samenbrengen van diversiteit is soms
onwennig en dan weer verhelderend, maar altijd ontstaat er vernieuwing.
Volgens D66 brengt juist die vernieuwing Hilversum verder. D66 Hilversum
gebruikt de diversiteit van mensen als voedingsbodem voor ontwikkeling.

D66 krijgt het voor elkaar

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder leiding van Joost Koelega,
in uitgebreide samenspraak met de D66-Hilversum Programmacommissie, fractie,
wethouders, diverse maatschappelijke organisaties en vele anderen die eraan
hebben bijgedragen.
Dit programma is vastgesteld door de leden van D66 Hilversum tijdens de Algemene
Afdelingsvergadering op 14 december 2017.
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Contact met de afdeling?
bestuur@d66hilversum.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66hilversum.nl
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D66 Hilversum is een lokale partij in hart
en nieren. Met dank aan uw steun bij de
vorige verkiezingen, konden we al veel
goeds bereiken voor Hilversum.
En
we
willen
verder!
Met
dit
verkiezingsprogramma willen wij u laten
zien hoe. Mogen we rekenen op uw
stem?
Graag horen we van u
We horen graag wat u vindt. Zodat we
samen verder kunnen met Hilversum.

@D66Hilversum
/D66Hilversum
D66Hilversum

hilversum.d66.nl

