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Voorzitter, het is me een eer en genoegen om namens D66 de Hilversummers te 
vertegenwoordigen in deze raad.  

Net als een ieder van u heb ik me van te voren terdege afgevraagd waarom ik dit nou zo 
graag wil. En soms, waarom doe ik mezelf dit aan? 

Voor het mooie Hilversum waar ik al 23 jaar met veel plezier woon, wil ík het verschil maken. 
Ik wil het verschil maken in het welzijn van mijn buren, van mijn dorpsgenoten  of 
stadsgenoten zo u wilt.  

Voorzitter, Hilversum kan nóg beter en mooier worden en daar zet ik me voor in. Met hart 
en ziel ga ik aan de gang  voor goede zorg en welzijn. Voor prettig en veilig wonen. Voor 
krachtige buurten. Daar wil ik op aangesproken worden, door u en door mijn dorpsgenoten.  

Iets over mijn drijfveren 

D66 hanteert een aantal richtingwijzers. Een daarvan is bij mij favoriet en luidt als volgt:  

Vertrouw op de eigen kracht van mensen.  

Beter gezegd: we vertrouwen  op eigen kracht en betrokkenheid van mensen en de sociale 
verbanden waarin zij leven. We richten ons bij D66 op een samenleving waar iedereen naar 
vermogen aan bijdraagt.  

Daar zijn we bij D66 optimistisch over.  

Maar ook richten we ons op een samenleving waar ruimhartige ondersteuning en zorg 
aanwezig zijn voor mensen die dat nodig hebben.  

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een hartenkreet te uiten:  

Want  het onderwerp  zorg en welzijn in buurten verdient wel een injectie met optimisme. 
Dat wil ik u vanavond meegeven. 

U weet, welzijnswerk versterkt het goed sociaal functioneren van de buurt en werkt 
preventief. Welzijn voorkomt zorg, we hebben het eerder gehoord, voorzitter. “Een ons 
welzijn voorkomt een kilo zorg” staat ook in ons verkiezingsprogramma, meneer Van 
Voorden. Op pagina 24. En wij willen dat zorg op maat is, dat er is wat nodig is en niet perse 
wat volgens de regels zou moeten. 

Gerichte en actieve ondersteuning van welzijn en zorginitiatieven horen daarbij. Deze 
initiatieven willen we ondersteunen. Zo worden buurten sterk en de eigen kracht van de 
samenleving groter.  

Deze beweging komt wat D66 betreft mooi op gang in het uitvoeringsprogramma 
Ontmoeting en Ondersteuning in de wijken. Het is duidelijk, we zijn nog niet waar we wezen 
moeten. We moeten experimenteren en leren.  We zijn op weg.  



D66 kijkt uit naar het transformatieplan dat volgend jaar verschijnt. Ook wij hebben veel 
vragen die daarin beantwoord moeten worden. Net als u hebben we zorgen over de soms 
onvoorspelbaarheid van de uitgaven, we breken onze hersens over de totstandkoming van 
de prognoses, over hoe de substitutie berekend is. 

Net als u hebben we af en toe twijfels of de aanpak de juiste is en of we dit als gemeente wel 
aankunnen. 

Maar laten we vooruit blijven kijken en laten we optimistisch zijn. 

Natuurlijk, we moeten oplettend zijn, kritisch zijn, vragen stellen, zoeken naar de goede 
prestatie-indicatoren.  

En bovenal opletten dat niemand buiten de boot valt, en kritisch zijn op de uitgaven. 

Maar ik daag u uit. Durf te experimenteren, koester de successen en leer van tegenvallers.  

U kent allen de voorbeelden waar het goed gaat en waar het minder goed gaat. En velen 
kennen deze van dichtbij. Gaat het niet goed? Dan lossen we het op. 

En blijf vooral naar buiten kijken. Laat de Excel-sheets even liggen en ga nog eens de buurt 
in, vraag en kijk rond. Wat gaat er nu beter? Dat geeft mij energie en vertrouwen.  

Wat ik zoal zie? 

Ik zie de Mantelzorgdag, waar de eigen kracht van Hilversummer door de gangen van het 
Raadhuis stroomde ondanks de zorgen van alledag. 

Ik zie een vrijwilliger op leeftijd in Zuiderheide die zich inzet voor de bewoners en 
tegelijkertijd zichzelf helpt door niet te verpieteren achter de geraniums. 

Ik zie de Kleine Lelie, de broedplaats voor buurtgebondenheid in Zuid. De huiskamer en 
werkkamer tegelijk voor professionals, actieve bewoners, buurtbewoners, kinderen en 
nieuwe Nederlanders.  

Ook tussen de professionals zijn er zoveel initiatieven om elkaar te vinden, te versterken en 
sneller en beter de Hilversummer te geven wat nodig is.  

Groot respect daarvoor. 

Zoals mevrouw van Dalen al betoogde, deze professionals verdienen ons vertrouwen. 

Zij maken de transformatie waar die zo hard nodig is. Maar dat heeft wel zijn tijd nodig en is 
soms weerbarstig. 

En daarom voorzitter, doe ik een oproep aan de raad: geef de bewonersinitiatieven, 
organisaties zoals Versa Welzijn, de buurtnetwerken, de vrijwilligersorganisaties, de  
zorginstellingen en de ambtelijke organisatie naast een onsje kritische vragen ook een kilo 
optimisme. 

Ik dank u wel! 

 


