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Beste Hilversummers,

Wij geloven in de samenleving! Ook in een tijd waarin er veel slecht nieuws is, over Corona, 
klimaatverandering en vluchtelingen. Want wij putten hoop uit ons geloof in Jezus en geloven 
in de bloei van de samenleving in Hilversum.
 
Na een periode van veel wikken en wegen over de toekomst van Hilversum hopen we dat er de 
komende tijd meer plannen gerealiseerd gaan worden. Zodat er gebouwd kan worden aan een 
kwaliteitsverbetering van Hilversum. Denk aan het stationsgebied, Bruisend hart, 1221, Arenapark 
en hopelijk ook het Circusterrein. 

Tegelijk moeten we komende periode nog lastige keuzes maken. Zo willen we meer woningen, prak-
tische banen en een goede bereikbaarheid en doorstroming. Maar ook vergroening en een veilige,
gezonde en plezierige buitenruimte. Daarnaast willen we inwoners meer en beter betrekken in de 
plannen voor de omgeving, maar tegelijk oog houden voor het algemene belang en het ‘niet in mijn 
achtertuin!’-effect voorkomen. 

In al deze dilemma’s willen we steeds een betrouwbare en integere partij zijn. Inwoners en mede-
raadsleden en weten wat ze van ons kunnen verwachten. We laten ons daarbij al jaren leiden door 
drie pijlers waar we besluiten tegen afwegen: 
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1  Betrouwbaar:  De gemeente is betrouwbaar, komt afspraken na en is goed bereikbaar voor 
inwoners.

2  Zorgzaam:  De gemeente is een bondgenoot van inwoners en helpt hen bij het realiseren van 
onderlinge zorg en steun. 

3  Verantwoordelijk:  De gemeente gaat op een verantwoorde manier om met de schepping, geld 
en middelen. Wij willen geen problemen verschuiven naar toekomstige generaties. 

In dit verkiezingsprogramma hebben we een zo goed mogelijke koers beschreven voor de komende 
vier jaar. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Er zullen ongetwijfeld onverwachte ontwikke-
lingen op ons pad komen. Maar we gaan de komende jaren in met vertrouwen op God van wie we alles 
verwachten. We laten ons inspireren door de schepping om ons heen en door de bijbel. In Jeremia 29
staat een tekst die ons bijzonder heeft geïnspireerd bij het maken van dit verkiezingsprogramma. 

‘Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, 
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’
 
We geloven in Hilversum, dat onze stad tot bloei mag komen. Figuurlijk door goed met elkaar om te 
gaan, zodat ieder mens in zijn kracht mag komen en mag bloeien. Maar ook dat Hilversum groener en 
mooier wordt en letterlijk tot bloei mag komen! 

Wij geloven in de samenleving! U ook? 
 
Bas Nanninga, lijsttrekker ChristenUnie Hilversum 

We geloven in Hilversum, 
dat onze stad tot bloei 
mag komen. 

Jeremia 29:7
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1
Bij de ChristenUnie staat de kracht in de samenleving centraal. De gemeente heeft als taak 
de Hilversumse samenleving te versterken. Om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen 
waar dat nodig is. Zodat elke inwoner gezien wordt. Voor kwetsbare mensen die het echt niet 
zelf of samen met anderen kunnen, toont de gemeente zich een bondgenoot en biedt een 
ruimhartig vangnet.  
 
1.1  Samenwerken met Hilversummers 
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, inwoners met een migratie achter-
grond en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om 
bij de overheid aan te kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Hilversum haar regels 
zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uitlegt.  

• Een toegankelijke dienstverlening. Inwoners krijgen snel antwoorden en aanvragen worden snel  
beoordeeld. 
• Inwoners kunnen, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket terecht met hun vragen. 
• Bij schriftelijke communicatie met inwoners gebruikt de gemeente eenvoudig Nederlands. 
(taalniveau B1) 
• Ruimte en ondersteuning bieden voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen op het 

Een betrouwbare overheid 

Dat willen we bereiken door: 
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gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of buurtbeheer. 
• Als gemeente proactief samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties zoals kerken, 
moskeeën, bewonerscommissies, maatjesprojecten en vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld als het 
gaat om integratie van vluchtelingen of hulp voor financiële problemen. 
• Een bindend, correctief referendum behoort tot de mogelijkheden, zodat kiezers in een uiterst 
geval aan de noodrem kunnen trekken over voorstellen die door de raad zijn aangenomen. Raad-
gevende referenda zijn geen oplossing bij complexe politieke vraagstukken. Het feit dat de uitslag 
niet bindend is, levert verwarring en ontevredenheid op. 

Participatie 
De gemeenteraad is duidelijk over de samenwerking en de ruimte die er is bij projecten waar inbreng 
en inspraak wenselijk en soms verplicht is. Niet het gesprek pas aangaan als keuzes al gemaakt zijn, 
maar ook geen schijndemocratie. Dat vraagt om duidelijke kaders en spelregels vooraf. Inwoners 
moeten weten waar ze aan toe zijn om teleurstelling en frustratie te voorkomen. 
Daarnaast is het van groot belang dat de gemeente duidelijk is naar andere partijen, zoals project-
ontwikkelaars, over wat van hen verwacht wordt op het gebied van participatie door inwoners. 
 
• Duidelijke informatie naar inwoners over de procedure voor buurtinitiatieven. Voorwaarde voor 
buurtinitiatieven is dat er een duidelijk draagvlak in de wijk is aangetoond. 
• De gemeente ziet erop toe dat een diverse vertegenwoordiging deelneemt aan een participatietraject.
• Gebruikmaken van digitale inwonerpeilingen en moderne participatiemethodieken, om inwoners 
beter te betrekken bij besluitvorming, aanvullend op het mandaat dat via de verkiezingen aan politieke 
partijen is gegeven. De gemeenteraad blijft eindverantwoordelijk en hakt knopen door. 
 
Betrekken van jongeren 
Tussen de verkiezingen door hebben wij inwoners, en dus ook jongeren, nodig om mee in gesprek 
te blijven. De beslissingen die wij nu nemen, gaan ook over hun toekomst. Ook kinderen, tieners en 
jongeren kunnen bijdragen aan de kwaliteit van besluitvorming.  

• De inspraak van jongeren verbeteren door het stimuleren van een jongerenraad, die de gemeente 
adviseert over plannen die gevolgen hebben voor jongeren.  

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door: 

Samenwerken met 
maatschappelijke 
organisaties.
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• Doorgaan met workshops in het raadhuis voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen 
over gemeentelijke politiek.   
• Bevorderen dat raadsleden en commissieleden gastlessen geven op zowel basisscholen, middelbare 
scholen en MBO College Hilversum. 
 
Lokale Media 
Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale
democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke 
kwesties. 

• In overleg met het veld lokaal mediabeleid formuleren. Hierbij is ook aandacht voor de veiligheid 
van journalisten en andere medewerkers op het Mediapark. 
• Voortzetting van het lokale mediafonds, omdat het belangrijk is kwetsbare onderdelen van de 
nieuwsvoorziening te kunnen ondersteunen, zoals onderzoeksjournalistiek of journalistiek in wijken 
of ten behoeve van bepaalde doelgroepen.  
 
Discriminatie en racisme   
Elke inwoner heeft recht op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, 
handicap of andere status. Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrij-
heid. Bestrijding kan niet door de politiek of de gemeente alleen. De samenleving als geheel is 
verantwoordelijk. 

• Het anti-discriminatiemeldpunt in onze gemeente is goed vindbaar en bereikbaar. Aantallen, aard 
van de klachten en genomen acties worden regelmatig gepubliceerd.  
• De gemeente besteedt structureel aandacht aan racisme en discriminatie door als lokale overheid 
met de samenleving in gesprek te blijven door middel van bestaande platforms. 
• Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie beschikken over voldoende kennis en vaardig-
heden op het gebied van onbewuste vooroordelen, discriminatie, antisemitisme en racisme. Een 
training kan bijdragen aan intercultureel vakmanschap.  
• De ambtelijke organisatie weerspiegelt onze samenleving. Daarom heeft de gemeente ook intern 
diversiteitsbeleid.  
 

Discriminatie en 
racisme doen afbreuk 
aan gelijkwaardigheid 
en vrijheid.

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door: 
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1.2  Samenwerken in de gemeenteraad 
De ChristenUnie wil bijdragen aan een goede samenwerking in de raad en vertrouwen in de politiek. 
We gaan tijdens de raadsperiode in de eerste plaats op zoek naar mogelijkheden om samen te werken 
met andere partijen, met het oog op een krachtig en bloeiend Hilversum.  

• Streven naar een coalitieakkoord met duidelijke afspraken op hoofdlijnen, maar ook met voldoende 
ruimte voor alle partijen om tijdens de raadsperiode invloed op het beleid te kunnen uitoefenen. 
• Het college informeert coalitiepartijen en oppositiepartijen proactief en gelijktijdig over voor-
genomen plannen en beleid. 
• Het college vraagt de raad vroegtijdig mee te denken bij grotere onderwerpen. Op die manier 
verbetert de kwaliteit van een raadsvoorstel en het draagvlak voor besluitvorming. 
• Raad, college en commissieleden volgen een training over de ‘gedragscode integriteit’ met als doel 
kennis en bewustwording. 
• Raad, college en commissieleden volgen trainingen om de vergaderingen zo effectief en efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. 

1.3  Samenwerken in de regio 
Hilversum heeft als centrumgemeente de verantwoordelijkheid samenwerking in het Gooi te bevorde-
ren. Met name op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, het openbaar vervoer, investeringen in 
duurzaamheid en het sociale domein.  
Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals de Regio Gooi en Vechtstreek en de Metropoolregio 
Amsterdam dragen bij aan het behalen van gezamenlijke ambities en een betere uitvoering. 
Bestuurlijke samenwerkingsverbanden maken individuele gemeenten ook minder kwetsbaar.  
 
• Keuzes voor samenwerking met andere gemeenten worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, 
draagvlak en herkenbaarheid.  
• Zicht en controle houden op besluiten die binnen een samenwerkingsverband worden genomen. 
Bewaken dat eigen beleid voor gemeenten mogelijk blijft. 
• Steun voor een eventuele fusie met Wijdemeren
 

Dat willen we bereiken door:  

Dat willen we bereiken door:  

Bestuurlijke 
samenwerkings-
verbanden maken 
individuele 
gemeenten minder 
kwetsbaar.  
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1.4  Financiën 
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare 
middelen. In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn 
de financiële risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen van de Rijks-
overheid op de uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid. 
Uitgangspunt is dat gemeenten voldoende geld van het Rijk moeten ontvangen om hun taken goed 
te kunnen uitvoeren. De komende periode draagt Hilversum ook zelf verantwoordelijkheid voor het 
in evenwicht brengen van uitgaven en inkomsten. De ChristenUnie dringt aan op efficiënt financieel 
beleid en het goed in beeld hebben en beheersen van risico’s. Voor Hilversum zijn dat vooral de grote 
projecten voor woningen en de uitgaven in de Jeugdzorg en de Wmo. Toekomstige generaties mogen 
we niet opzadelen met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.  
 
Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. 
De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, behoeften en belangen afwegen. Bij 
bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele inwo-
ners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel mogelijk ontzien.  
 
• Inwoners die onevenredig zwaar getroffen worden door de financiële gevolgen van Corona te onder-
steunen als daar geen landelijke regelingen voor zijn. Het Coronaherstelplan geeft daarvoor richtlijnen. 
• Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt is een actieve aanpak 
nodig. Maar niet elke fout bestempelen we als fraude.  
• Gezond financieel beleid voeren, zodat Hilversum ook bij een slecht weer - scenario aan haar ver-
plichtingen kan voldoen. Daarom is het van belang dat de financiële conditie van Hilversum in meer-
jarig perspectief scherp wordt gevolgd en dat daarover op een heldere wijze verantwoording plaats-
vindt. Met name met het oog op de grote projecten waar Hilversum voor staat.   
• De dienstverlening van de gemeente (heffingen en leges) is zoveel mogelijk kostendekkend. 
• Lokale belastingen stijgen niet meer dan de inflatiecorrectie, tenzij er extra geïnvesteerd moet 
worden in toekomstgerichte opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptie.
• Alleen inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d. als duidelijk is dat de gevraade 
deskundigheid niet in de organisatie aanwezig is. Naast financiële overwegingen bevordert een 
dienstverband meer binding met Hilversum 

Dat willen we bereiken door:  

Toekomstige 
generaties mogen 
we niet opzadelen 
met de gevolgen 
van slecht 
(financieel) beleid.
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1.5  Privacy 

Bescherming van persoonsgegevens 
Voor het vertrouwen in de overheid is het van het grootste belang dat zorgvuldig met gevoelige 
persoonsgegevens wordt omgegaan. Alle medewerkers in de gemeentelijke organisatie moeten 
geschoold zijn in de privacywetgeving. 
Niet de angst voor boetes, maar de motivatie voor zorgvuldigheid moet de basis vormen voor het 
voldoen aan de privacywetgeving.  
 
Smart City en digitalisering   
Nederland digitaliseert snel. Door de coronacrisis is dit proces zeker met vijf jaar versneld. Sommige 
inwoners dreigen echter digitaal de aansluiting te missen en daardoor wordt kans-ongelijkheid 
vergroot. 
Het project Smart City heeft als doel het inzetten van technologie en dataverzameling om vraag-
stukken in Hilversum mee te helpen oplossen.  

• Een sterke aanpak van digitale criminaliteit. 
• Op een veilige en ethisch verantwoorde manier gebruik maken van technologische innovaties 
en deze toegankelijk maken voor elke inwoner.  
• Inwoners met talent op digitaal en technisch gebied de mogelijkheid geven dat te ontwikkelen 
en te demonstreren aan de inwoners van Hilversum.  
• Het aanbieden van laagdrempelige cursussen digitale vaardigheden.

Dat willen we bereiken door:  

Voor vertrouwen 
in de overheid is 
het van belang dat 
zorgvuldig met 
persoonsgegevens 
wordt omgegaan.
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Een veilige leefomgeving

Inwoners van Hilversum willen veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht inwoners te 
beschermen en criminaliteit te bestrijden. We willen buurten waarin jongeren veilig naar school 
gaan en kinderen ruimte hebben om te spelen, waar ouderen zonder zorg over straat kunnen, 
actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. 

Veiligheid gaat over meer dan alleen beschermd worden tegen geweld. Een schone en nette buurt 
maakt een veiliger indruk dan wanneer een buurt of straat er verwaarloosd uitziet. De ChristenUnie 
wil zich inzetten voor een veilige, nette en verzorgde openbare ruimte. 
 
2.1  Een veilige leefomgeving 
Inwoners zijn samen met winkeliers, scholen, politie, woningcorporaties en buurtcoördinatoren 
verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. De aanpak kan per buurt verschillen. Voorop staat 
dialoog met inwoners. Aandacht voor slachtoffers en hun omgeving, maar ook voor daders. 

• Wijkagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) zijn zichtbaar en aanspreekbaar.  
• Extra inzet van BOA’s voor jeugd. 
• Strikte handhaving van de openbare orde, veilig gedrag in het verkeer en aanpak van geluids-
overlast waar nodig en dialoog waar mogelijk. 

Dat willen we bereiken door:

2
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Dat willen we bereiken door: 

• In wijken waar groepen jongeren georganiseerd overlast veroorzaken, wordt een groepsaanpak 
opgesteld. Harde kern en meelopers worden geïdentificeerd en ouders en netwerken worden betrok-
ken om de overlast terug te dringen. Werken aan een op herstel gerichte aanpak van onderliggende 
problemen. 
• Cameratoezicht in het centrum heeft zijn effectiviteit bewezen en blijft, binnen de kaders van de 
wet. 
• Terughoudendheid bij uitbreiding van nieuw cameratoezicht. Alleen wanneer de veiligheid over-
tuigend in het geding is. Met regelmatige evaluatie van beleid en uitvoering.  
• Een vuurwerkverbod voor heel Hilversum. Zolang dat niet mogelijk is, handhaven van een vuurwerk-
vrije zone in het centrum. 
• Inwoners worden betrokken bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en een dekkend 
netwerk van buurtpreventie appgroepen.  
• Bij woonoverlast stuurt de gemeente op een goede samenwerking met betrokken woningcorpora-
ties, politie, buurtbemiddeling, buurtcoördinatoren, buurtwerkers en hulpverleners. 
• Veiligheid is voor iedereen. Politie en andere instanties herkennen en erkennen de specifieke 
problemen van inwoners vanwege geaardheid, afkomst of religie en nemen iedere aangifte serieus.  
• Inwoners weten waar ze gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag. 
De politie legt contact met de melder over de resultaten.  
• Meer bekendheid over de mogelijkheid van het anoniem aangifte doen. 
• Heldere afspraken maken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank en drugs-
gebruik) bij subsidieaanvragen voor evenementen. 

2.2  Drugs en drank 
Wij geloven dat een gezond lichaam een zegen is, en dat we daar zuinig mee om moeten gaan. Elk 
leven is kostbaar en verdient aandacht, ook het leven van een persoon die kampt met een verslaving. 

• Voldoende toezichtcapaciteit voor naleving van de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt 
hiervoor regelmatig mystery guests. 
• Actief handhaven bij coffeeshops op de landelijk vastgestelde criteria. Het afstandscriterium (mini-
maal 250 meter tot scholen) krijgt extra aandacht in het lokale coffeeshopbeleid. 
• Als een coffeeshop verdwijnt, komt er geen nieuwe. 

Terughoudendheid 
bij uitbreiding 
van nieuw camera-
toezicht.
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• Blijvende samenwerking wat betreft voorlichting over alle vormen van drank en drugs met scholen, 
ouders, kerken, moskeeën, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. 
• Hard optreden tegen illegale hennepkwekerijen. 
• Een verbod voor het gebruik van lachgas in de openbare ruimte. 

2.3  Prostitutie 
Prostitutie is geen gewoon beroep. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is bijna altijd sprake van machts-
ongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. 
Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende 
werkelijkheid achter de schone schijn.  
Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken en het aanbieden
van diensten via internet, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook 
de risico’s. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versterkt. Iedereen die dat wil moet geholpen 
worden te stoppen met prostitutie. 

• Hilversum als centrumgemeente moet ervoor zorgen dat binnen de regio de functie van zorg-
coördinator en ketenregisseur voor slachtoffers prostitutie en mensenhandel geborgd blijft. 
De gemeente Hilversum zorgt daarmee voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, 
pooiers en andere mensenhandelaren. 
• Hilversum investeert in uitstapprogramma’s voor prostituees, ook als het Rijk daar geen middelen 
voor beschikbaar stelt. Gebruik maken van bestaande deskundige hulverleningsorganisaties heeft de 
voorkeur. 
• Een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en het voorkomen van de vestiging van nieuwe.  
• Prostitutiecontrole en controle door de GGD vindt structureel plaats.  
• De GGD, het Sociaal Plein en andere aan de gemeente gerelateerde organisaties, informeren 
pro-actief prostituees over uitstapprogramma’s.  
• Buurtprofessionals volgen een training om loverboy-situaties en gevallen van mensenhandel 
(thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie over handhaving, 
melding en begeleiding. 
• Ouders en scholen trekken samen op als het gaat om voorlichting en hulpverlening wat betreft 
zaken als sexting en grooming. 

Dat willen we bereiken door: 

Hilversum investeert 
in uitstapprogramma’s 
voor prostituees.
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• Geen ‘Second Love’ posters in Hilversum. Wij zijn tegen reclame voor ‘vreemdgaan’. Hoewel 
volwassenen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, kunnen de gevolgen voor kinderen ver-
schrikkelijk zijn. De zorg en daarmee de kosten kunnen dan bij de gemeente terechtkomen.  
• De benadering en behandeling van jongens en mannen die uit de prostitutie stappen verschilt 
van die van vrouwen. In het nieuwe prostitutiebeleid komt daarom ook beleid over mannen/jongens-
prostitutie.  
• Een goede samenwerking tussen zorginstellingen en opsporing aangaande minderjarige jongens 
uit jeugdinstellingen en asielzoekerscentra. Ook jongens worden geregeld geronseld voor seksueel 
misbruik. 
• Meer aandacht voor de veiligheid van personen met een LHBTIQA+ identiteit, die werkzaam zijn 
binnen de prostitutie. 
• Streng optreden (one-strike-you’re-out-beleid) voor exploitanten in de prostitutiesector. 

2.4  Mensenhandel en uitbuiting 
Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding, 
machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Hilversum blijft zich, in samenwerking 
met de regiogemeenten, inzetten voor beleid tegen deze ernstige en complexe vorm van criminaliteit. 
Op die manier voorkomen we een waterbedeffect tussen gemeenten en zijn we beter in staat mensen-
handel te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. 

• In de regio Gooi en Vechtstreek is de aanpak van zowel slachtoffers van prostitutie als mensen-
handel belegd bij een zorgcoördinator en een ketenregisseur. Dat werkt goed en moet zo blijven.   
• Zorgen voor continuïteit binnen de ambtelijke organisatie wat betreft een aandachtsfunctionaris 
mensenhandel, die bekend is met de mogelijkheden om te signaleren en op te treden tegen mensen-
handel, samenwerkt met de zorgcoördinator en ketenregisseur, en kennis heeft van instanties waar 
slachtoffers mensenhandel terecht kunnen. 
• Ieder slachtoffer van mensenhandel, ook een ongedocumenteerde, kan terecht bij gemeentelijke 
voorzieningen zoals opvang en begeleiding. 
• Informatiepakketten voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten, bij voorkeur in hun eigen taal, met daarin 
minimaal de rechten en plichten en de mogelijkheden om melding te maken van misstanden en hulp 
in te roepen. 

Dat willen we bereiken door: 

Wij zijn tegen 
reclame voor 
‘vreemdgaan’.
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• Zorgen voor bewustwording van het probleem mensenhandel onder inwoners. 
• De aanpak Mensenhandel borgen in het Integraal Veiligheidsplan. 
 
2.5  Radicalisering 
Radicalisering, waarbij wordt opgeroepen tot geweld, in welke vorm dan ook, vormt een bedreiging 
voor de manier waarop wij in Hilversum in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, 
drijft families tot wanhoop en laat professionals soms verslagen achter. Radicalisering ontstaat als 
personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en 
bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden.  

Aanpak van radicalisering bestaat daarom ook uit het weerbaar maken van individuen tegen radicaal 
gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn kwetsbaar. Het 
is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk vraagstuk. 
Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid ook een taak bij het beschermen van 
de individuele (minderjarige) inwoner.  

• Als gemeente samenwerken met betrokken partijen zoals politie, jongerenwerkers en moskeeën, 
om radicalisering bij jongeren tegen te gaan, waarbij aandacht is voor preventie en Vroeg Signalering. 
Onderling vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. 
• Bestaande overlegstructuren gebruiken voor het gesprek met de inwoners van Hilversum. 
 
2.6  Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld 
Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende 
houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld 
door alert te zijn op het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aan-
wezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren.  

• Hilversum blijft zich inzetten voor een goede (ook regionale) samenwerking tussen alle betrokken 
partijen, zoals de politie en het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum). 
• Een integriteitsbeoordeling van ondernemingen volgens de wet Bibob (om ondermijning op te 
sporen) wordt gericht en zo veel als mogelijk ingezet. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door: 

Radicalisering vormt 
een bedreiging voor 
vrijheid en veiligheid.
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• Hilversum betrekt de inwoners actief bij het herkennen en signaleren van (vermoedens van) onder-
mijnende activiteiten. Inwoners weten waar ze een melding kunnen doen. 
• Raad, college, commissieleden en ambtelijke organisatie hebben voldoende kennis van de voor hen 
geldende gedragscode. Daarbij hoort ook bewustwording van de verwevenheid van onder- en boven-
wereld. Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur en 
ambtenarenapparaat.  

Een succesvolle aanpak 
van ondermijning begint 
bij een integer en weer-
baar lokaal bestuur.
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3
Dagelijks kunnen we in het Gooi genieten van de schoonheid van Gods schepping. We laden ons 
op in de bossen en op de hei en genieten van de wonderlijke schoonheid van de rijke natuur in 
onze directe omgeving. We hebben ook als taak om zorgvuldig met de schepping om te gaan. 
Helaas horen en zien we steeds meer negatieve gevolgen van ons handelen: klimaatverandering, 
milieuverontreiniging, uitputting van grondstoffen en afname van de biodiversiteit. 

Dit zijn vaak wereldwijde problemen, maar de gemeente Hilversum heeft hierin de lokale regie. 
De ChristenUnie wil daarom krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging naar een 
groene en duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde en aan de norm van 
ecologische en sociale gerechtigheid. 

3.1  Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
Wereldwijd hebben landen onder de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable
Development Goals, vaak afgekort als SDG’s) afgesproken. De ChristenUnie wil dat Hilversum deze 
doelen integreert in al haar beleid. Dat is belangrijk omdat deze 17 doelen sterk vervlochten zijn met 
onze opgaven. Ook onze gemeente is onmisbaar bij het behalen van deze doelen! 

Een groener Hilversum 
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3.2  Schone en klimaat neutrale energie 
Wij willen zo snel mogelijk af van de verbranding van olie, gas, kolen en hout en ruim baan maken
voor een lokaal vormgegeven energiesysteem bestaande uit schone, hernieuwbare energie. 
De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt ervoor dat het doel haalbaar 
en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken. Veel woningen zijn van vooroorlogse of 
vroeg-naoorlogse bouwjaar en zijn vaak slecht geïsoleerd. Isolatie en energiebesparing zijn daarom 
topprioriteit. 

Voor isolatie en energiebesparing: 
• We leggen de prioriteit bij de slechtst geïsoleerde woningen, omdat daar de snelste winst is te 
behalen. 
• We stellen als doelstelling dat in 2025 alle woningen en bedrijven in Hilversum minimaal een energie-
label C hebben. Daarnaast hebben de eerste 20% van de woningen en bedrijven de overstap gemaakt 
naar klimaat neutrale energie. 
• De gemeente neemt hierin de regie: aan de hand van een ‘contingentenaanpak’ (aanpak voor 
dezelfde soorten woningen) stimuleert de gemeente bewoners, verenigingen en bedrijven om de 
juiste maatregelen te nemen en ondersteunt bij de stappen die nodig zijn om woningen van het aard-
gas af te halen. 
• De gemeente Hilversum gaat door met het beschikbaar stellen van een duurzaamheidslening voor 
particulieren en instellingen die willen verduurzamen. 
• Energiearmoede wordt voorkomen door mensen met de laagste inkomens actief te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door middel van een vouchersysteem voor woningisolatie. 
 
Klimaatneutrale bedrijfsvoering: 
• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door in 2025 gecertificeerd te zijn op niveau 5 van de 
CO2 prestatieladder en te streven naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering 
• De gemeente neemt hiervoor de benodigde maatregelen en koopt 100% duurzame energie uit 
Nederland in. 
• Om een lagere CO2 uitstoot te stimuleren wordt vanaf 2023 een interne CO2-prijs meegenomen bij 
inkoop- en investeringsbeslissingen van de gemeente.   
   

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door: 

Wij willen zo snel 
mogelijk af van de 
verbranding van olie, 
gas, kolen en hout.
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Overstap op schone, hernieuwbare energie: 
• De ChristenUnie wil de ruimte die beschikbaar is voor 
de opwekking van zonne-energie maximaal benutten. 
Uitgangspunt daarbij is slim ruimtegebruik op basis van 
de zonneladder.
• De welstandscommissie wordt uitgedaagd om mee 
te denken aan slimme oplossingen waarmee energie-
besparing en zonne-energie mogelijk wordt, zonder 
daarmee de historische schoonheid van onze monumen-
ten en dorpsgezichten ingrijpend aan te tasten. 
• De gemeente blijft zich inzetten om meerdere energie-
coöperaties te stimuleren, zodat bewoners samen met 
private partijen met elkaar kunnen investeren in zonne-
energie. 
• Belangrijk is dat omwonenden kunnen deelnemen in 
plannen voor energieopwekking, zoals zonnedaken, en 
kunnen meeprofiteren van de voordelen. Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de 
omgeving kan participeren. 
• Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd. 
Gezien de natuur en landschap in het Gooi zien wij vanuit zowel landschappelijk oogpunt als financieel-
technische haalbaarheid op dit moment geen ruimte voor windturbines. 
• Goois Natuurreservaat, en andere verbonden partijen, worden uitgedaagd om een actieve bijdrage 
te leveren in de energietransitie. Zij streven net als de gemeente naar klimaatneutraliteit van de 
bedrijfsvoering, door onder andere de realisatie van zonnepanelen op eigen daken en parkeerplaatsen. 
• De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar buurtbatterij-
en een waardevolle inpassing kunnen krijgen. Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle 
sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. 

Investeren in schone, hernieuwbare warmtebronnen: 
• Hilversum zal het Schone Lucht Akkoord mee-ondertekenen, zodat de ambitie van 50% gezond-
heidswinst ruimschoots wordt gehaald. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door: 
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Voor alle duidelijkheid: deze volgorde betekent niet dat de lagere treden actief worden ontmoedigd of pas later 
aan de beurt komen. Wel betekent het dat: 

 Hogere treden sneller en intensiever worden aangepakt door een relatief hoge bedekkingsgraad (zie Stap 3).5 
 Realisatie in de lagere treden aan strengere randvoorwaarden moet voldoen. 
 Bij overaanbod onder aan de ladder initiatieven binnen de hogere treden voorrang krijgen (zie Stap 3). 

 
In deze stap worden dus ook de randvoorwaarden voor nieuwe initiatieven vastgesteld. De kwaliteit van zonpro-
jecten hangt, naast de locatiekeuze, namelijk ook sterk af van het inrichtingsniveau. Samen met de gemeenschap 
worden afspraken gemaakt over de wijze waarop ontwikkeling en realisatie van zonprojecten op de verschillende 
locatietypen mogelijk is. Belangrijke toetsingsaspecten zijn in ieder geval: goed vooronderzoek en verantwoor-
ding, zorgvuldige inpassing in natuur en landschap (liefst met een ecologische plus), procesparticipatie, lokaal 
profijt en eigenaarschap, meervoudig ruimtegebruik en koppelingen met andere gebiedsopgaven. 
 
Stap 3 – Fasering 
Werk aan de hand van stap 1 en 2 een heldere routekaart uit, met daarin voor iedere fase de beoogde 
groei per trede. 
 
Het startpunt hiervoor is de transitievisie (Stap 1), die duidelijk maakt wat de beoogde eindtargets zijn voor de 
verschillende treden (Stap 2). De benodigde groei in opgesteld vermogen – totaal en per trede – kan vervolgens 
worden opgedeeld in fasen van bijvoorbeeld 4 jaar6, waarbij in de eerste fasen mogelijk intensiever wordt ingezet 
op realisatie van de hogere treden. Figuur 3 op de volgende pagina geeft het resultaat van Stap 3 van een fictie-
ve gemeente. 
 
Iedere fase kent dus een tijdsperiode en een target per trede. Mogelijk wordt per trede nog een ‘limiet’ toege-
voegd die iets hoger ligt, en zo de bovengrens markeert van acceptabele toename van opgesteld vermogen. Het 
is ook mogelijk de fasering nog verder uit te werken in deelgebieden van de gemeente of regio, zoals bijvoorbeeld 
gemeente Houten gedaan heeft. 
 
 

Figuur 2 - Contouren van een mogelijke zonneladder 

De ruimte voor het 
opwekken van zonne-
energie maximaal 
benutten. 
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• Afspraken met installatiebedrijven en goede voorlichting (campagne) over het stoken van hout en 
pelletkachels om te voorkomen dat de energietransitie en hoge gasprijzen zullen leiden tot meer 
houtstook en slechtere luchtkwaliteit.  
• De gemeente Hilversum zet zich actief in voor de optimale benutting van thermische energie uit 
lucht, water en ondergrond door wijkuitvoeringsplannen op te stellen en collectieven te ondersteunen 
en waar nodig zelf op te starten 
• In 2025 is voor elke wijk bekend welke kansrijke oplossingen er zijn om de overstap te kunnen 
maken van aardgas naar duurzame energie. En welke voorzieningen er zijn om deze overstap indivi-
dueel of als wijk te kunnen maken. 

3.3  Circulair Hilversum: minder afval, hoogwaardig hergebruik 
We gebruiken met elkaar meer grondstoffen dan de aarde van nature kan regenereren. Problemen als 
klimaatverandering en verontreiniging van lucht, water en bodem en uitputting van grondstoffen zijn 
veelal terug te voeren op de verspillende manier waarop we met onze grondstoffen omgaan. Daarom
zal de gemeente Hilversum komende jaren belangrijke stappen moeten zetten richting een circulaire 
economie in 2050. Dit biedt tegelijk kansen. ChristenUnie wil zich inzetten om van Hilversum in 2030 
een Circulaire Hotspot te maken, waarin nieuwe circulaire ambachtsbedrijven hoogwaardige produc-
ten leveren uit hergebruikte en natuurlijke materialen en grondstoffen.  
 
Maximaal hergebruik en voorkomen van afval: 
• Conform de landelijke kaders streven we naar een vermindering van de hoeveelheid restafval van 
100 kilo in 2020 naar 30 kg per jaar in 2030. 
• Dan doen we door in te zetten op verdere scheiding van reststromen uit huishoudens en bedrijven. 
Door stromen beter te scheiden wordt ook de hergebruikswaarde van de reststromen beter benut.   
• De ChristenUnie vindt dat er voor elke reststroom een passende oplossing moet worden geboden. 
• De gemeente werkt samen met de afvalverwerker mee aan landelijke bewustwordingscampagnes 
rond afval, zwerfvuil en hergebruik. Het voorkomen van zwerfvuil heeft prioriteit naast het nood-
zakelijke straatvegen. 
• Van organisatoren van grote evenementen wordt geëist dat zij herbruikbare en natuurlijke materia-
len aanbieden en zwerfafval voorkomen. 
 

Dat willen we bereiken door:

Belangrijke stappen 
zetten richting een 
circulaire economie 
in 2050.
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Circulaire bedrijfsvoering: 
• De gemeente neemt het voortouw in de ontwikkeling en uitvoering van een strategie richting 
Circulaire economie in samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio. 
• Door een actief circulair inkoopbeleid en duurzaam opdrachtgeverschap in bouw- en infraprojecten
geeft de gemeente het goede voorbeeld door duurzame materialen te gebruiken en producten en 
materialen steeds beter her te gebruiken. 
• De gemeente stimuleert ook verbonden partijen, scholen en maatschappelijke organisaties om aan 
deze ontwikkeling mee te werken. 
 
Stimuleren lokale circulaire economie: 
• De gemeente stimuleert, in samenwerking met maatschappelijke organisaties, de ontwikkeling 
van reparatiebedrijven, kringloopwerkplaatsen en ambachtsbedrijven die van gebruikte producten en  
materialen weer nieuwe producten en materialen kunnen maken en verkopen.  
• Dit moet leiden tot nieuwe praktische banen, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
• De ontwikkeling van nieuwe ondernemingen in de circulaire economie worden gestimuleerd, bij-
voorbeeld door een proeftuin in te richten voor nieuwe bouwmethoden, nieuwe vormen van aan-
besteding en een innovatiefonds voor startende ondernemers. 

3.4  Klimaatadaptatie en biodiversiteitsherstel 

Vergroening stedelijk gebied 
Natuur is goed voor de mens, maar biodiversiteit (soortenrijkdom) in Nederland neemt schrikbarend 
af. Hoewel Hilversum nog steeds een groene gemeente is, is ook binnen onze gemeentegrenzen de 
hoeveelheid groen door de jaren heen fors afgenomen. We willen dit tij keren en komende periode het 
groen uitbreiden in Hilversum. Onder andere door zoveel waar mogelijk bestrating te vervangen door 
groen(stroken). Bouwen en vergroenen moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, 
biodiversiteit in de stad te vergroten en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid.  
 
• Particuliere initiatieven om te vergroenen, waar dat kan, te ondersteunen 
• Zorgen voor goede campagnematige voorlichting aan inwoners om zelf met hun woning en tuin 
natuurvriendelijk en klimaatbestendig in te richten.  

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

De hoeveelheid 
groen is door 
de jaren heen 
fors afgenomen.
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• De ontwikkeling en uitvoering van een Vergroeningsplan om stedelijk gebied te vergroenen met 
inheemse soorten en een toename van het aantal bomen. 
• Onkruid en plagen op natuurlijke wijze te bestrijden en waar mogelijk minder te maaien.
• Natuur-inclusief bouwen mee te geven als eis in bouw- en bestemmingsplannen. 
• Het recent gewijzigde velbeleid kritisch te monitoren en evalueren, zodat het waardevolle bomen-
areaal in Hilversum niet afneemt maar groeit. 
 
Toekomstbestendig waterbeheer  
Ook in Hilversum zullen we steeds meer de gevolgen van klimaatverandering ondervinden en moeten
we ons voorbereiden op een toename van extreme buien, waardoor vaker overlast en schade kan 
ontstaan. De extremen merken we ook in langere droogteperiodes en toename van hittestress. Naast 
de hierboven beschreven vergroeningsmaatregelen, is het noodzakelijk dat de maatregelen uit het 
watermanagementplan komende periode worden voorbereid en uitgevoerd in goede samenwerking 
met waterschap Amstel Gooi en Vecht en Waternet.   
 
• In de voorbereiding van de ondergrondse rioolwateropslag in 1221 dient goed gekeken worden naar 
mogelijke alternatieven, zoals de mogelijkheid om meer regenwater van het riool af te koppelen en te 
infiltreren in de bodem. 
• De gemeente werkt aan bewustwording zodat mensen bij het inrichten van hun huis en tuin rekening 
houden met het veranderende klimaat, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking 
met de tuincentra, woningcorporaties, etc. 
• Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en gebruik van regenwater. 
• De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en tuinen, en geeft zelf het goede voorbeeld. 
Daarmee werken we in Hilversum aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, bio-
diversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement. 
• Bij het rioolbeheer wordt vol ingezet op het voorkomen van achterstallig onderhoud. 
• De toenemende overlast van ratten wordt preventief en op natuurlijke wijze bestreden, indien nodig 
door de aanstelling van een rattenvanger. 
 
Recreatie en natuurbeheer gaan hand in hand 
De natuur rond Hilversum is uniek en levert een enorme bijdrage aan het Hilversumse woongenot. 

Dat willen we bereiken door:

De gevolgen van 
klimaatverandering 
zullen we steeds 
meer ondervinden.
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Als gevolg van de COVID pandemie zijn we dit nog meer gaan waarderen. En dat merken we in de 
natuur. Het is drukker geworden. De waarde van de natuur wordt hoger gewaardeerd, maar tegelijker-
tijd staat deze sterker onder druk. Een goede balans tussen natuurbeheer en recreatie is belangrijk. 
Natuurbeheer moet hierbij prioriteit behouden. Komende periode moeten hierin keuzes moeten 
worden gemaakt: 
 
• Behoud van kwetsbare natuur en weinig belastende vormen van recreatie (bijvoorbeeld wandelen) 
hebben de prioriteit boven intensieve recreatie, sport en honden uitlaten. 
• Waar nodig scheiden we kwetsbare natuur van recreatie en zullen we speciale locaties aan moeten
wijzen voor intensievere activiteiten, zoals bijvoorbeeld gravel- en mountainbiken en uitlaten van 
honden. 
• Het Goois Natuurreservaat (GNR) verdient voldoende middelen voor een goed beheer. De bijdragen
van Hilversum en andere deelnemende gemeenten zal de komende jaren verder moeten stijgen. 
Daarnaast zal het GNR meer moeten inzetten op het werven van particuliere donoren, zodat het 
draagvlak en de betrokkenheid in de regio nog groter wordt.
 

Dat willen we bereiken door:

Een goede balans 
tussen natuurbeheer en 
recreatie is belangrijk. 
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4
Bijna iedereen maakt deel uit van een of meerdere netwerken, zoals een gezin, sportclub, kerk, 
school, buurt en sociale media. Door corona zien we dat netwerken zomaar kunnen omvallen, 
waardoor eenzaamheid toeneemt. 

Maar we zagen ook mooie initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien. Er ontstaat een hernieuwde 
kracht in de samenleving. Daar kunnen we gebruik van maken. Zorg voor de ander geldt wat de 
ChristenUnie betreft voor iedereen. Ongeacht kleur, afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, 
gezondheid of beperkingen. Mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, kerken en 
moskeeën, vormen een aanvulling op professionele zorg en versterken de verbinding in onze wijken.  
 
4.1 Gezondheid 
Een goede gezondheid begint bij een gezond leven. Dat betreft niet alleen de fysieke gezondheid 
maar ook de mentale gezondheid. Zowel jongeren als ouderen ondervinden veel mentale gevolgen 
door corona, zoals eenzaamheidsgevoelens, en zelfs depressiviteit. 
Gezondheid is van invloed op ons functioneren en presteren in de maatschappij. Hoewel zorgen voor 
je gezondheid vooral een verantwoordelijkheid van de inwoner zelf is, heeft de gemeente hierin ook 
een taak, door het bevorderen van een zo gezond mogelijk leefklimaat en het stimuleren van gezond 
gedrag. 

Gezondheid en zorg 



24

• Voorlichting voor en door scholen over een gezonde levensstijl. 
• Inzet van de gemeente op blijvende samenwerking tussen verschillende partners, bijvoorbeeld 
huisartsen, het Sociaal Plein en buurtwerkers. 
• Inzetten op preventie voor zowel jeugd als volwassenen. In het Gooi is het drankgebruik onder 
volwassenen relatief hoog. 
• Een jongerencentrum in elke wijk.  
• Landelijke preventieakkoorden concreet vertalen naar de Hilversumse situatie. 
• Inzetten op voorlichting voor volwassenen. In het Gooi is het drankgebruik onder volwassenen 
relatief hoog. 
• Extra aandacht over de gevaren van synthetische drugs. Het mag niet zo zijn dat zelfs het inciden-
teel gebruik van een pilletje normaal wordt gevonden. 
• Extra aandacht voor de gevaren van online gokken. Door de nieuwe wetgeving is een stijging waar-
neembaar van online gokken. Wij verwachten dat de schuldenproblematiek daardoor nog meer zal 
toenemen. 
 
4.2  Kwetsbare inwoners 
De ChristenUnie is een groot voorstander van zorg dichtbij, laagdrempelig en met zo weinig mogelijk
bureaucratie. Hoewel de ChristenUnie het belangrijk vindt dat men zich inzet voor zijn medemens, 
moet overbelasting van mantelzorgers en vrijwilligers worden voorkomen. 
Een goede kwaliteit van hulpverlening voor elke inwoner die dat nodig heeft staat voorop. Daarnaast 
zijn wij van mening dat een betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en het netwerk 
van de inwoner, ten goede komt aan de kwaliteit van zorgverlening.  

• In Hilversum sterk in te zetten op buurthuizen als centrale ontmoetingsplekken in de wijk.  
• Laagdrempelige toegang tot het Sociaal Plein. Zowel fysiek als digitaal. En geen wachtlijst voor een 
eerste gesprek. 
• Effectieve en efficiënte samenwerking tussen verschillende afdelingen van het Sociaal Plein, waar-
door complexe problemen snel in kaart gebracht worden. 
• Sturen op een doelgerichte samenwerking tussen alle professionele hulpverleners in Hilversum. 
Bijvoorbeeld geen dubbele intakes, maar vertrouwen op de professionaliteit van collega’s van andere 
organisaties. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

In het Gooi is het 
drankgebruik onder 
volwassenen 
relatief hoog.



25

• Sturen op een betere samenwerking tussen professionals en het netwerk van de inwoner. Dat kan 
buurt overschrijdend zijn (kerk, moskee, sport of club). 
• Aanvragen van een PGB (persoonsgebonden Budget) vereenvoudigen.  
• Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp volgens de landelijke wetgeving.  
• Goede zorg voor inwoners met complexe psychische problematiek door goede samenwerking 
tussen politie, GGZ, spoedeisende hulp, het Sociaal Plein, zorgteams, buurtcoördinatoren en buurt-
bemiddeling. 
• Voldoende respijtzorg (opvang) wanneer overbelasting dreigt bij mantelzorgers of vrijwilligers. 
• Een gebruiksvriendelijk digitaal sociaal platform met een goede sociale kaart en volledige informatie
over alle activiteiten in Hilversum. 
 
4.3  Inwoners met een beperking 
De ChristenUnie wil dat mensen met een beperking op alle fronten mee kunnen doen en hecht daarom
veel waarde aan de Inclusie-agenda van Hilversum. Wij willen bevorderen dat bewoners zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen wonen als zij dat willen. Dat geldt zowel voor alle mensen met een 
beperking. Hierbij zal per situatie gekeken moeten worden naar de mogelijkheden hierin. 
 
• Het toegankelijk zijn van openbare ruimte en gebouwen en voorzieningen voor mensen met een 
beperking                       
• Een onderzoek naar woonvormen voor speciale doelgroepen. 
• Plaatselijke evenementen toegankelijk maken voor iedereen. 
• Voldoende openbaar toegankelijke toiletten, ook voor mensen met een beperking. Restaurants 
stimuleren om mee te doen door middel van een herkenbaar bordje. 
• Korte wachttijden voor de Wmo-taxi. 
• Voldoende leer-en werkplekken in reguliere bedrijven of bij Tomin voor mensen met een beperking.  
• Voldoende zinvolle dagbesteding en mogelijkheden voor arbeidsmatige dagbesteding. 

4.4  Ouderen 
Ouderen betekenen veel voor de samenleving. Zij hebben bijgedragen aan de maatschappij zoals deze 
nu is. De ChristenUnie heeft in het landelijk manifest ‘Waardig ouder worden’ tien voorstellen onder-
tekend voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen. 

Dat willen we bereiken door:

Mensen met een 
beperking moeten 
op alle fronten 
mee kunnen doen.
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Veel senioren functioneren prima en weten de weg zelfstandig of met netwerken te vinden. Zowel 
op het fysieke als op het digitale vlak. Toch is er bij ‘oudere’ ouderen een risico voor eenzaamheid en 
uitsluiting. Veel contacten tussen mensen verlopen digitaal. Er is sprake van verminderde mobiliteit 
en lichamelijke of psychische klachten. Wij willen dat in Hilversum voldoende mogelijkheden zijn voor 
hulp en ontmoeting om eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
Dat willen wij bereiken door: 
• In buurthuizen of andere voorzieningen met een openbaar karakter zijn laagdrempelige mogelijk-
heden voor ontmoeting en activiteiten.  
• Kleine bibliotheken in buurthuizen behouden en uitbreiden naar alle buurthuizen. 
• Het preventieve huisbezoek voor 75-plussers door vrijwilligers te handhaven. 
• timuleren van cursussen digitale vaardigheden voor senioren in buurthuizen en/of bibliotheken.  
 
4.5  Zorg voor daklozen  
Ook in Hilversum heeft niet iedereen een dak boven zijn hoofd. De gemeente heeft de verplichting 
mensen die door wat voor oorzaak dakloos zijn, opvang te bieden. Deze opvang heeft als doel te 
voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en te begeleiden naar noodzakelijke hulp 
en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid. 
 
• Voldoende opvang voor dak- en thuislozen, waarin het welzijn voorop staat.  
• Meer voorzieningen met tijdelijke huurcontracten van minimaal twee jaar. 
• Flex- woningen bouwen voor mensen met een acute woonbehoefte. 
• Gezinnen die op straat komen te staan vanaf de eerste dag opvang te bieden. 
 
4.6  Zorg voor vluchtelingen en statushouders 
In veel plaatsen zien we dat het draagvlak voor opvang van asielzoekers niet vanzelfsprekend is. 
Daarom zijn wij dankbaar dat er in Hilversum een positieve grondhouding is ten opzichte van asiel-
zoekers. Barmhartigheid en behulpzaamheid is een kenmerk van een gezonde samenleving. Ook uit-
geprocedeerde asielzoekers hebben net als ieder ander mens recht op de eerste levensbehoeften van 
BBB (bed, bad en brood).

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

De gemeente heeft 
de verplichting mensen 
die dakloos zijn, 
opvang te bieden.
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De ChristenUnie is van mening dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor vluchtelingen. Ook de 
wettelijke opdracht voor het huisvesten van statushouders moet goed worden uitgevoerd. 

• Het woningaanbod voor statushouders verspreiden over alle wijken.
• Voldoende opvang voor vluchtelingen, maar dan wel kleinschalig. 
• Een goede invoering van de nieuwe Wet Inburgering.

Dat willen we bereiken door:

Wij hebben een 
verantwoordelijkheid 
voor vluchtelingen.
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5
Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de basis voor kinderen om zich te kunnen 
ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. Voor een relatie is het krijgen van een eerste kind 
een grote verandering. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de kansen op een 
stabiele ontwikkeling. 

Onderzoek laat zien dat een goede voorbereiding op het ouderschap positief werkt. De ChristenUnie 
wil dat toekomstige ouders handvatten aangereikt krijgen als voorbereiding op het ouderschap.  

5.1  Zorg voor kinderen en hun ouders 
In de huidige cultuur zijn verwachtingen binnen relaties hoog, en trouw is niet vanzelfsprekend. Een 
echtscheiding is echter voor kinderen bijzonder ingrijpend. Ook geweld in huiselijke kring komt vaker 
voor dan we denken en de impact op kinderen is groot. 

De gemeente Hilversum is verantwoordelijk voor het aanbod en de kwaliteit van de jeugdhulp, voor 
de zorgtoewijzing en de samenwerking met andere gebieden, zoals zorg, onderwijs, politie en justitie.  
Het aantal zware hulpvragen in de regio neemt verontrustend toe. Budgetten worden overschreden. 
Dat is niet wenselijk, maar het belang van het kind staat voorop. Het is de komende periode een grote 
uitdaging voldoende preventieve hulp beschikbaar te stellen om erger te voorkomen. 

Gezin, jeugd en onderwijs 
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• Het aanbieden van cursussen voor aanstaande ouders en informatie over relatieondersteuning via 
verloskundigen, consultatiebureaus en Jeugd en Gezin. 
• Meewerken aan initiatieven waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen, bijvoorbeeld
 via steungezinnen, Home-Start, Family Factor en mama café’s. 
• Te investeren in pleeggezinnen en en gezinshuizen om het aantal uithuisplaatsingen in instellingen 
terug te dringen. 
• Tienermoeders te ondersteunen en begeleiden naar zelfstandigheid, bijvoorbeeld door ondersteu-
ning bij een studie. 
• Via bestaande organisaties aanbieden van laagdrempelige opvoedcursussen over verschillende 
leeftijdsgroepen: van baby tot puber. 
• Het aanbod van preventieactiviteiten proactief communiceren naar inwoners. 
• Inkoop van Jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit. 
• Hulpvragende ouders proactief informeren over de wettelijke mogelijkheid voor opvoedingsonder-
steuning en jeugdhulp die aansluit bij hun levensovertuiging. 
• Bij gezinnen met complexe problemen blijven streven naar een integrale aanpak (één gezin, één 
plan, één regisseur). Ook al is dat door de Privacywetgeving niet altijd haalbaar.  
• Bekendheid en laagdrempeligheid van Veilig Thuis (advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling), bij alle inwoners. 
 
5.2  Onderwijs 
Voor kinderen is de school een belangrijke plek. Het is een plek waar ze kennis opdoen en zich sociale 
vaardigheden eigen maken. 
De ChristenUnie is voor vrijheid van onderwijs. En ziet alle onderwijsvormen als bijzonder. Dat houdt 
in dat ouders, vanuit hun verantwoordelijkheid, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen 
waarden, identiteit en idealen en dat de gemeente de diversiteit van scholen op pedagogische en 
levensbeschouwelijke gronden respecteert. Mits dit onderwijs de Nederlandse waarden en normen 
als basis neemt. En geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs, zoals vastgelegd in 
de wet. 
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk 
voor huisvesting en een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg. 
 

Dat willen we bereiken door:

De ChristenUnie 
is voor vrijheid 
van onderwijs.



30

• De diverse overgangen naar een andere vorm van onderwijs zo probleemloos mogelijk te laten 
verlopen door een warme overdracht. 
• Een goede samenwerking tussen Sociaal Plein met de scholen, zodat er extra begeleiding kan komen
wanneer kinderen door de thuissituatie niet of nauwelijks naar school gaan. 
• In geval van toekomstige lockdowns bewaken van gelijke kansen, bijvoorbeeld door het verstrekken 
van laptops voor thuisonderwijs. 
• Behouden en desgewenst uitbreiden van de preventieve maatregel ‘Praktijkondersteuners Jeugd’ 
op scholen. 
• Een goede huisvesting van scholen waarin aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnen-
klimaat. 
• Stimuleren dat elke school een ‘Gezonde School’ is.  
 
Onderwijs en arbeidsmarkt 
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samen-
werken. Dat leerlingen en studenten niet buiten de boot vallen omdat er geen plek voor hen is om te 
leren op de arbeidsmarkt. 

• De gemeente neemt de regie voor de samenwerking tussen scholen, werkgevers en andere organi-
saties voor een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.  
• Naast vakkennis meer aandacht voor de essentiële vaardigheden die gevraagd worden voor de 
arbeidsmarkt.
• Meer bekendheid geven aan de activiteiten van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) wat 
betreft kwetsbare jongeren en leerlingen die dreigen uit te vallen.  
• Het Werkgevers Servicepunt een belangrijke taak geven voor de matching van stageplaatsen, zowel 
voor het MBO, leerlingen van de praktijkschool en statushouders.  
• Kwetsbare jongeren de juiste begeleiding geven zodat zij een waardevolle plek in de maatschappij in 
kunnen vullen. 
• Het geven van gastlessen op basisscholen, voortgezet onderwijs en MBO college Hilversum door 
fractieleden en raadsleden. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Onderwijs, overheid 
en arbeidsmarkt 
moeten meer gaan 
samenwerken.
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6
Wij willen een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een duurzame economie 
houdt ook rekening met maatschappelijke en milieuaspecten. We tonen ons verantwoordelijk 
voor toekomstige generaties. 

Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen 
te realiseren. Uiteindelijk gaat het om de gewenste kwaliteit van leven. Een economie is volgens de 
ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en 
vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.  
 
6.1  Versterking van de regionale economie 
De Coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk een goed functionerende lokale overheid is voor 
bedrijven. Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is onmisbaar voor werkgelegenheid en de lokale economie. 
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een 
belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de circulaire economie (zie ook 
hoofdstuk 3).   
 
• De gemeente Hilversum stelt zich op als partner voor ondernemers.   
• Stimuleren van lokaal en regionaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.   

Een duurzame economie 

Dat willen we bereiken door:
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• Gemeentelijke inkoop zoveel mogelijk lokaal of regionaal aanbesteden  
• Bevorderen van innovatie in het MKB door informatie te geven over ondersteunende maatregelen. 
• Ondersteuning van starters en bedrijven in ontwikkeling, met goede werkplekken, waar afstemming, 
kruisbestuiving en ondersteuning kan plaatsvinden.  
• In coronatijd is uitbreiding van terrassen toegestaan, zolang dat niet leidt tot overlast.
• Voor het aantrekken van werkgelegenheid zorgen voor een goede samenwerking binnen de regio, 
met de provincie, en bovenregionale samenwerkingsverbanden.  
• Voldoende ambtenarencapaciteit voor het aantrekken van werkgelegenheid in de mediasector, de 
creatieve industrie en de zorg. 
• Meer werkgelegenheid voor praktijkgeschoolde inwoners als speerpunt voor alle sectoren. 
• Versterken van de samenwerking met het MBO college Hilversum. Vooral de Mediaopleiding op het 
Mediapark is uniek. 
• Voor ondernemers één loket.
• Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers bij de 
planning en de werkzaamheden, om voor draagvlak te zorgen en overlast te beperken.   
 
ZZP’ers  
In Hilversum zijn veel ZZP’ers. Als gevolg van reorganisaties en faillissementen is dat niet altijd een 
eigen keuze. Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Het is een groep die extra aandacht verdient. 
 
• ZZP’ers in Hilversum kunnen begeleiding en praktische ondersteuning ontvangen, bijvoorbeeld in-
formatie over wettelijke mogelijkheden. 
• Ondersteunen van initiatieven voor Flexplekken. 
• Ondersteuning bij omscholing naar een baan in loondienst.
 
Duurzame bedrijventerreinen  
De bedrijventerreinen in Hilversum zijn een visitekaartje van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar 
geld verdiend wordt, ondernemers elkaar ontmoeten en banen zijn te vinden, maar ook plaatsen waar 
inwoners de hele dag verblijven om te werken.  

Dat willen we bereiken door:

Veel ZZP’ers in 
Hilversum verdienen 
extra aandacht.
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De ChristenUnie hecht aan een goede samenwerking tussen de gemeente en bedrijven, én bedrijven 
onderling op bedrijventerreinen. Dat is gericht op het vitaal houden, verduurzamen en het voorkomen 
van leegstand en criminaliteit.  

• Op tijd in te zetten op herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan verande-
rende behoeftes van bedrijven. 
• Voor bedrijventerrein Zuid West wordt in samenwerking met parkmanagement en bedrijven een 
Masterplan ontwikkeld om het bedrijventerrein te revitaliseren en verduurzamen. 
• Hilversum stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers met (vrijwillig of 
verplicht) parkmanagement.  
• Een ondernemersfonds of een bedrijven investeringen zone (BIZ) kan ondernemers helpen om 
gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat.   
• Alle bedrijventerreinen en winkelgebieden verdienen evenveel aandacht van de gemeente. 
• Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.  
• Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en 
gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.   
• De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met ondernemers inzet op energiebesparing bij 
bedrijven en opwekking van duurzame energie. Duidelijke doelen voor energiebesparing, zo mogelijk 
energieneutraal. 
• Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen en her-
gebruiken van grondstoffen en energie. 
 
6.2  Werken en rusten  
De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. 
De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op 
zoek naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samen-
leving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging 
genieten wij van de zondag als collectief moment om te genieten van rust, kerkdiensten, verstilling 
en van gezin en familie.   
We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben
gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag

Dat willen we bereiken door:

We hechten grote
waarde aan een 
goede balans 
tussen werken, 
zorgen en rusten. 
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open te stellen. Soms is er ook in Hilversum sprake van directe of indirecte dwang om op zondag te 
werken via de macht van grote winkelketens.  
  
• Winkeliers mogen niet gedwongen worden hun winkel op zondag te openen. De gemeente moet dit 
garanderen en bewaken.  
• De ChristenUnie is tegen nog meer verruiming van de zondagsopenstelling van winkels.  
• Kerkdiensten mogen geen geluids- of verkeershinder ondervinden van winkelopenstelling, horeca 
en evenementen op zondag. Voor religieuze instellingen die hun bijeenkomsten op een andere dag 
houden geldt hetzelfde. 
 
6.3  Recreatie en toerisme  
De coronacrisis heeft geleerd dat de natuur rond Hilversum ook zeer geliefd is bij mensen buiten onze 
regio. Dat vraagt een zorgvuldig beheer. De gemeente heeft een verbindende rol in de samenwerking 
tussen het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en horeca ondernemers om de natuurgebieden 
schoon en aantrekkelijk te houden.  
 
• Naar behoefte werkt de gemeente mee aan het toevoegen van extra hotelcapaciteit. 
• De culturele en activiteitenagenda van Hilversum is in de eerste plaats gericht op het aantrekkelijk 
maken van Hilversum voor de eigen inwoners, waarbij aandacht is voor meerdere doelgroepen. 
• Er komt een permanente campagne in samenwerking met andere organisaties om inwoners en 
toeristen zelf hun afval te laten opruimen. 
 
6.4  Bloeiende binnensteden en winkelgebieden 
De detailhandel verandert van aard en structuur. Daar moeten we nog meer inspelen. De leefbaarheid 
van de wijken en de sociale veiligheid in en rond winkelgebieden verdient daarom extra aandacht.  
 
• Om de winkels in het centrum meer te concentreren, en de leefbaarheid van de binnenstad te 
bevorderen, kunnen winkelbestemmingen aan de buitenkant van het centrum zo nodig worden 
gewijzigd in woonbestemmingen. 
• Hilversum Marketing wordt mede ingezet om lokale en duurzame producten en diensten aantrekke-
lijk te maken voor toeristen en eigen inwoners. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

De natuur rond 
Hilversum vraagt 
om zorgvuldig 
beheer.
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• Winkeliers in uitloopstraten worden gestimuleerd meer naar het centrum te verhuizen. De centrum-
manager heeft hierbij een verbindende rol. 
• Een gezamenlijke aanpak van winkelcriminaliteit, waardoor ook de positie van kleine winkeliers 
verbetert. 
• Goed onderhoud en een aantrekkelijke uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en alle 
winkelcentra. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is hierbij een punt van aandacht. 
• We zijn voorstander van evenementen die Hilversum aantrekkelijk maken, maar deze mogen niet 
leiden tot overlast.

We zijn voorstander 
van evenementen 
die Hilversum 
aantrekkelijk maken.
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7
Ons werk is de plek waar talenten en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Financiële zelf-
redzaamheid staat voorop, maar is geen voorwaarde om van betekenis te kunnen zijn voor onze 
samenleving. Als een betaalde baan niet haalbaar is, ondersteunen we inwoners met het vinden 
van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Mogelijkheden voor omscholing moeten volop aanwezig zijn. 
 
7.1  Aan het werk   
Vanwege corona moesten veel mensen een beroep doen op de steunmaatregelen van de Rijks-
overheid. Wij verwachten dat het Coronaherstelplan van Hilversum voorlopig nodig is om inwoners en 
groepen te kunnen helpen als landelijke regels niet toereikend zijn. 

Gooi en Vechtstreek is één van de rijkste gebieden van Nederland. Maar ook in Hilversum is armoede, 
vaak onzichtbaar, zelfs bij mensen met een baan. Veel inwoners hebben schulden. De match tussen 
een vacature en een werkzoekende in deze regio is lastig, vanwege het nijpend tekort aan werk-
gelegenheid voor praktijkgeschoolde inwoners. Ook ZZP’er worden is niet altijd een eigen keuze. 
Het aantal mensen in de bijstand dat niet meer past in een reguliere baan stijgt verontrustend.  
De gemeente kan en moet ondersteuning bieden bij het vinden van werk. 

Meedoen op de arbeidsmarkt 
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• De kansen voor werkgelegenheid en scholing duidelijk communiceren met inwoners, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties.  
• Vol in te zetten op werkgelegenheid voor praktijkgeschoolde inwoners.  
• Mogelijkheden onderzoeken in welke situaties verdringing op de arbeidsmarkt door vrijwilligers kan 
worden teruggedraaid. 
• Vestigingsbeleid stimuleren voor bedrijven waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke 
behoefte. Ook kleinere bedrijven voor praktijkgeschoold werk maximaal ondersteunen om zich hier te 
kunnen vestigen. 
• Positief bijstandsbeleid waarin inwoners niet gezien worden als een kostenpost, maar ondersteund 
worden om een bijdrage te leveren aan de buurt en de Hilversumse gemeenschap. Dat kan door zowel 
betaald als onbetaald werk. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in 
mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en creatief omgaat met regels, binnen de grenzen 
van de wet.  
• Proeven met regelarme bijstand: binnen de grenzen van de wet beperken van de regels voor  
bepaalde inwoners. Bijvoorbeeld oudere bijstandsgerechtigden die weinig kans op een baan hebben. 
Door de bespaarde tijd van de consulenten kunnen anderen, bijvoorbeeld jongeren, extra worden  
begeleid.
• Beleid rond het ontvangen van giften en bijverdiensten duidelijk communiceren.  
• Niet zomaar mensen bestempelen als fraudeur, op basis van enkel vermoedens of algoritmen.  
Helpen bij het herstellen van fouten. Wanneer mensen bewust en bewezen misbruik maken van  
regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens.
• De richting die Tomingroep inslaat naar een leerwerkbedrijf ondersteunen. Talenten van inwoners 
worden door deze werkwijze zoveel mogelijk ontwikkeld. 
• Als gemeente het goede voorbeeld geven in het aannamebeleid voor mensen met een uitkering en 
alert zijn op arbeidsdiscriminatie.   
• Samenwerking met het MBO-college Hilversum en de Praktijkschool voor een goede aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 
• In het kader van vrijwilligerswerk proactief samenwerken met maatschappelijke organisaties zoals 
vrijwilligerscentrale Versa, maatjesprojecten, Stichting Present, vluchtelingenwerk, kerken en moskeeën. 
• De Vrijwilligersacademie nieuw leven inblazen: organisaties maken van elkaars deskundigheid 
gebruik voor het geven van trainingen voor vrijwilligers. 

Dat willen we bereiken door:

Vestiging van bedrijven
stimuleren waarbij 
speciaal aandacht is 
voor praktijkgerichte 
werkgelegenheid.
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Nieuwkomers en arbeidsmigranten   
Het is voor nieuwkomers voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook 
voor hen geldt: hoe eerder, hoe beter.    
 
• Aan vluchtelingen maatwerk aan te bieden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen 
of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet en de Hilversumse verordening zijn hiervoor 
voldoende mogelijkheden.  
• Samenwerking te zoeken met organisaties en bedrijven, zodat er een goede verbinding is tussen de 
nieuwe inburgeringswet en de ondersteuning bij het vinden van werk.   
• Regelmatige evaluatie van de uitvoerbaarheid van de nieuwe inburgeringswet, omdat wij verwachten 
dat het niet gemakkelijk zal zijn alle doelstellingen te realiseren. 
 
Ook in onze gemeente werken en wonen arbeidsmigranten. Zij zijn voor onze lokale economie belang-
rijk maar vormen een kwetsbare doelgroep. Regelmatig hebben zij te maken met uitbuiting, mensen-
handel, slechte woonomstandigheden en door de taalbarrière is het moeilijk deel uit te maken van 
onze Hilversumse samenleving.   
 
De ChristenUnie wil lokaal beleid dat bijdraagt aan integratie en het risico op uitbuiting, dakloosheid 
en overlast beperkt.    
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland 
verblijven, zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hiermee krijgen zij dezelfde rechten 
(zorg!) en plichten als elke Nederlander.    
 
• Als gemeente met betrokken werkgevers en uitzendbureaus duidelijke afspraken te maken over in-
schrijving BRP, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten van arbeidsmigranten. 
• Regels In onze gemeentelijke wetgeving (APV) over o.a. de exploitatievergunning en andere regels 
(overlast, het aantal personen per woning, enz.) rond het huisvesten van arbeidsmigranten.    
• Als gemeente regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten te controle-
ren. Ook om mensenhandel op het spoor te komen.   
   

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Arbeidsmigranten 
zijn belangrijk voor 
onze lokale economie 
maar vormen een 
kwetsbare doelgroep.
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7.2.  Armoede en preventie  
De vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat moet wor-
den doorbroken. De aanpak van schulden gaat steeds beter, maar het maximaal inzetten op preventie, 
Vroeg Signalering en op tijd verwijzen naar passende ondersteuning blijft een aandachtspunt. 
Armoede kan ook eenzaamheid tot gevolg hebben. 
Niet elke inwoner die voor minimaregelingen in aanmerking komt wordt bereikt. Dat moet echter wel 
het streven zijn. Hulp is bedoeld voor elke Hilversummer.  
 
• Proactief informeren van inwoners over de actuele stand van zaken over minimaregelingen en 
steunfondsen. 
• Aanbieden van laagdrempelige cursussen aan ouders over financiële opvoeding. 
• Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer op ontmoetingsplaatsen in 
de wijken. 
• In heel Hilversum inloopspreekuren voor inwoners met vragen over het begrijpen en invullen van 
formulieren, financiële vragen en vragen over gemeentelijke regelingen. 
• Goede minimaregelingen voor inwoners met een minimum inkomen.
• Het beschikbaar houden van een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. 
• Actief samenwerken met scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen om armoede bij kinde-
ren vroegtijdig te signaleren.
 
7.3  Schulden   
Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. 
Het aantal inwoners met financiële problemen stijgt. 
Hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij 
dankbaar voor het werk dat zij doen. Ook zij mogen in moeilijke tijden op gemeentelijke steun rekenen.  
Elke Hilversummer met financiële vragen of problemen moet een vorm van hulp kunnen krijgen. 
 
• Na aanmelding voor schuldhulpverlening binnen twee weken een eerste gesprek. 
• De wachttijden voor schuldhulp zoveel mogelijk benutten. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te 
geven, maar ook actief samen te werken met organisaties als Schuld Hulp Maatje, maatschappelijk 
werk, de Voedselbank of diaconieën.  

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Het aantal inwoners 
met financiële 
problemen stijgt. 
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• De maatregel ‘Vroeg Signalering’ niet laten versloffen: de gemeente spreekt met woningcorporaties 
en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en pas tot 
afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden.   
• Als gemeente ook kritisch kijken naar het eigen gedrag als schuldeiser.  
• Samenwerken met gerechtsdeurwaarders om schuldensituaties en maatschappelijk schade van huis- 
uitzettingen zoveel mogelijk voorkomen
 

Als gemeente ook 
kritisch kijken naar 
het eigen gedrag 
als schuldeiser.  



41

8
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en voor ontspanning.
Maar de ruimte in Hilversum is beperkt en belangen botsen. Natuur, stikstof, woningnood, 
klimaat en economie, produceren en consumeren. De keuzes van de ChristenUnie zijn ingegeven 
door het beschermen van het natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. 
Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt.   

Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang, 
over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie knokt voor de kansen van starters 
en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar en duurzaam wonen voor 
iedereen.  
 
8.1  Wonen 
Hilversum en de regio ervaren een grote vraag naar woningen. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale 
huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is ook groot. Daarnaast 
is er veel behoefte aan middeldure koopwoningen. Ook in Hilversum moeten we daarom een serieuze 
bijdrage leveren aan het oplossen van de woningnood.
Omdat Hilversum op een mooie plek tussen natuurgebieden ligt en centraal in Nederland, is wonen 
in onze gemeente zeer gewild. Vanwege de natuur is uitbreiden geen optie. Bouwen zal vooral op 

Wonen en ruimte
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‘inbreidingslocaties’ moeten plaatsvinden, zoals het Circusterrein. Op bepaalde locaties zullen we ook 
hoogbouw (hoger dan 6 verdiepingen) moeten toestaan, waarbij we goed letten op de ruimtelijke 
inpassing. Anderzijds wil de ChristenUnie niet altijd kiezen voor het maximum aantal woningen. Het is 
hoe dan ook niet mogelijk om iedereen die in Hilversum wil komen wonen een huis te bieden. Daar is 
simpelweg onvoldoende ruimte voor. 
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. 
De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp 
waar inwoners bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen 
leefomgeving.

Beschikbare woningen 
• De gemeente gaat actief op zoek naar subsidiemogelijkheden om ontwikkeling van woningen haal-
baar te maken. De inrichting van de openbare ruimte wordt daarin meegenomen. Samenwerking 
binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is daarvoor noodzakelijk.
• De ChristenUnie wil de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen, winkels en ander vastgoed 
naar woningen bevorderen.   
• Wildgroei aan woningsplitsing wordt aan banden gelegd. In kwetsbare wijken gaat dat ten koste van 
de leefbaarheid, bijvoorbeeld door parkeeroverlast. 
• ChristenUnie wil bij verbouw- en nieuwbouwprojecten het huidige beleid handhaven van minimaal 
33% sociale huur. Per project mag dat enigszins verschillen, maar binnen een bepaald gebied blijft dat 
de norm.
• Bij nieuwbouwprojecten en herontwikkeling wordt altijd gezocht naar een goede balans tussen de 
woonbehoefte en groen. Soms zal dat betekenen dat we meer de hoogte in moeten, met name bij 
OV-knooppunten.
• Bij het toevoegen van woningen bij OV-knooppunten kan een lagere parkeernorm worden gehanteerd. 
• Bij grotere ontwikkelingen worden altijd verkeers- en geluidseffecten meegenomen. 
• Solidariteit tussen wijken. We willen een evenwichtige spreiding van typen woningen en doelgroepen 
over Hilversum.
• De ChristenUnie wil zo snel mogelijk woningen bouwen voor ‘tijdelijke huisvesting’ voor bijzondere 
groepen als statushouders, starters, arbeidsmigranten en inwoners die plotseling op straat komen te 
staan. De gemeente gaat hiervoor op zoek naar subsidies en deskundigheid om te versnellen. 

Dat willen we bereiken door:

We willen de 
transformatie van 
leegstaande kantoren 
en winkels naar 
woningen bevorderen.
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• De ChristenUnie wil dat er extra aangepaste woningen en woongroepen komen voor mensen met 
een beperking, zoals bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of met autisme. Leegstaand van gemeente-
vastgoed wordt zo mogelijk beschikbaar gesteld als startup werkplekken of flexplekken.   
• De ChristenUnie is voor een woonverplichting zowel bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht 
worden door huisjesmelkers) als bestaande bouw. Bij bestaande bouw zijn uitzonderingen mogelijk, 
bijvoorbeeld bij hantering van sociale huurprijzen en kopen voor familieleden. 
• De ChristenUnie wil onderzoeken of bij nieuwbouwprojecten de inschrijving voor een korte periode 
eerst alleen opengezet kan worden voor Hilversummers. 
• Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande wo-
ningen (nul-op-de-meter) .

Ouderen 
• De ChristenUnie wil dat Hilversum de komende periode fors gaat investeren in woningen en gemeen-
schappelijke woonvormen gecombineerd met ontmoetingsplekken voor ouderen. Deze woonvormen 
en voorzieningen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp 
en eenzaamheid bestrijden. Ook bevordert het realiseren van voldoende woningen voor ouderen de 
doorstroom op de woningmarkt.   
• De bouw van seniorenwoningen wordt ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele
activiteiten en zorgondersteuning).  
• De gemeente geeft ruimte aan wensen voor woningen voor meerdere generaties. 
• Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te 
maken. 
• Hilversum gaat op korte termijn onderzoeken wat precies de wensen zijn van senioren in Hilversum. 
Onze verwachting is dat vanwege het grote aantal senioren en de grote bandbreedte in financiële 
mogelijkheden, verschillende soorten woonvormen haalbaar zijn. 
• De resultaten van het onderzoek en de daaraan gekoppelde mogelijkheden worden breed gecommu-
niceerd met de ouderen in Hilversum, met als doel hen enthousiast te maken voor doorstroming. 
• Er komt een regeling waarbij senioren voorrang krijgen bij het huren van nieuwbouwappartementen 
en de huur slechts stijgt met een maximumbedrag. De hogere huur na verhuizing is drempel-
verhogend voor veel senioren.

Dat willen we bereiken door:

Fors investeren 
in woonvormen 
gecombineerd met 
ontmoetingsplekken
voor ouderen.
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Jongeren  
• Betaalbaar starten: Starters moeten in Hilversum hun wooncarrière kunnen beginnen. We willen 
de schaarste eerlijk verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen 
reserveren voor starters. 
• Hilversum zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt, bijvoorbeeld met starters-
leningen en andere instrumenten. 
• Hierin onderzoeken we ook de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te 
grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een 
bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere.  
 
Woningcorporaties  
• De komende raadsperiode moet er een plan zijn hoe de bestaande woningvoorraad volledig 
verduurzaamd wordt. 
• Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de 
wijk. Bij conflicten kunnen zij de hulp inroepen van Buurtbemiddeling, maar blijven zelf verantwoor-
delijkheid voor de woonkwaliteit.  
• De gemeente stelt met de woningcorporaties doelen op, gericht op het verlagen van de energiekos-
ten van woningen.  
• Bij huisvesting van ‘verwarde personen’ werkt de woningcorporatie samen met gemeente, GGZ, 
politie, Buurtbemiddeling, buurtbewoners en andere partijen om de leefbaarheid in de buurt te borgen.

8.2  Ruimte 
Een belangrijk deel van ons leven maken we gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straat-
verlichting werkt, de straat ligt er netjes bij, er zijn bosjes en grasvelden. Stel je eens voor dat we het 
zonder openbare verlichting moesten doen! Of dat het vuil niet wordt opgehaald? Met dit dagelijks 
werk draagt de gemeente bij aan ons geluk.   
De openbare ruimte heeft invloed op onze gezondheid. Als we wandelen, spelen, hardlopen of fitnes-
sen in de buitenruimte. Een hardlooprondje wordt spannender als er een start en finishstreep op de 
weg staan.   
Hilversum moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Er komen meer hoosbuien en meer hitte-
golven. Juist bij de inrichting van de openbare ruimte moet je daar nu keuzes in maken. Met meer 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Hilversum moet 
zich voorbereiden op 
klimaatverandering.
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ruimte voor water en groen. Dat geeft ook meer kansen voor biodiversiteit in de stad.  
Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contacten te leggen is 
een goede, sociaal veilige, openbare ruimte van levensbelang.  

• In de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet nu al zoveel mogelijk handelen volgens de principes 
van deze wet.  
• Inrichting of herinrichting van de openbare ruimte wordt voorafgegaan door een participatieproces 
met duidelijke randvoorwaarden en spelregels. 
• De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening.
• Het participatieproces voor de visie op de toekomst van Hilversum gebeurt in een respectvolle 
dialoog met de bewoners van de verschillende wijken;  
• Een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), met probleemloze aansluiting op het 
landelijke systeem.  
• Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert de gemeente
zoveel mogelijk van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen na te streven.  
• n Hilversum is voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om 
hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen. 
• Aan de rand van natuurgebieden moet ruimte zijn voor kleine horecagelegenheden.
• Een goede balans tussen afsluiten van natuurgebieden en toegang voor de mens. 
• De openbare ruimte daagt ook volwassenen uit tot bewegen.  
• Uitvoering van het Watermanagementplan om ruimte te geven aan water en groen. 
• Bij openbare ondergrondse afvalcontainers plaatst de gemeente zoveel mogelijk groen, gras en 
bloemen om op een positieve manier zwerfval tegen te gaan.   
• Bij meldingen over ratten worden inwoners snel geholpen met de bestrijding en krijgen goede 
voorlichting over wat zij zelf kunnen doen. 

Dat willen we bereiken door:

Voor ons gevoel 
van veiligheid is 
een goede, sociaal 
veilige, openbare 
ruimte van 
levensbelang.  
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9
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat Hilversum een plaats blijft waarin het 
prettig is om te wonen, te werken, te winkelen of te recreëren, zowel voor Hilversummers als 
voor bezoekers van buiten. Die mobiliteit staat in Hilversum sterk onder druk. 

Op bepaalde locaties, zoals op de Diependaalselaan en de Johannes Geradtsweg, zijn de grenzen van 
de capaciteit voor auto- en vrachtverkeer bereikt. Ook langzaam verkeer moet steeds langer wachten 
bij oversteekplaatsen en verkeerslichten, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Het gaat gelukkig 
heel vaak (net) goed, maar elk slachtoffer is er één te veel. 
 
ChristenUnie staat voor veilig en duurzaam verkeer die bijdraagt aan de leefbaarheid en bereikbaar-
heid van Hilversum. Een aanscherping van de mobiliteitsvisie is nodig zodat een heldere koers wordt 
uitgezet en keuzes worden gemaakt. Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte 
afstand. Langzaam verkeer moet daarom voorrang krijgen in Hilversum. ChristenUnie kiest voor 
Hilversum als ‘10 minuten fietsstad’, waarin alle voorzieningen op 10 minuten wandel- of fietsafstand 
bereikbaar zijn vanaf huis en/of OV knooppunt. Bij de verdeling van de openbare ruimte en inregeling 
van het verkeersysteem kiest de ChristenUnie daarom voor het STOP principe: eerst Stappen (voet-
gangers), dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en de Personenwagen. 
 

Mobiliteit
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Door het vermijden van overbodig verkeer, vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar 
vervoer en het faciliteren van elektrisch vervoer wordt de mobiliteit in Hilversum flink verduurzaamd. 
Op deze manier streven we naar schoon verkeer zonder CO2 uitstoot in 2040. 
 
Binnen deze aanscherping van de mobiliteitsvisie vindt ChristenUnie dat een weg over of onder de 
hei, of andere grootschalige uitbreidingen van ontsluitingswegen niet wenselijk en niet nodig is. 
 
9.1  Voetganger  
ChristenUnie wil dat er komende periode wordt gewerkt aan het veiliger en comfortabeler maken van 
onze trottoirs en wandelpaden. Zodat het fijner wordt om je in Hilversum te lopen.

• Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden, ook voor rolstoelen, rollators en kinderwagens.
Barrières moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgcentra en andere 
belangrijke ontmoetingsplaatsen. 
• Gevaarlijke oversteekplaatsen worden in kaart gebracht en opgelost. 
• Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan voorzieningen waardoor ook voor ouderen (zoals 
bankjes) en mensen met een beperking (o.a. blindengeleidestroken) goed op de bestemming kunnen 
komen. 
• Er wordt strenger gehandhaafd op fout parkeren op de stoep. 
• Bij inregeling van verkeerslichten krijgen voetgangers en fietsers prioriteit. 
 
9.2  Fiets 
ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda gericht op ‘Hilversum Fietsstad’ in 2030, waarin een 
maatregelenplan wordt uitgewerkt om de fietsroutes en fietspaden in Hilversum te verbeteren en 
veiliger te maken. 

• Er komt in de begroting een apart fietsbudget waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van subsidies
 van andere overheden, waarmee het fietsen in Hilversum veiliger en comfortabeler wordt gemaakt. 
• Fietsroutes moeten comfortabel zijn en breed genoeg, zodat ze voldoende ruimte bieden voor brede 
fietsen en bakfietsen en fietsers ook naast elkaar kunnen fietsen. 
• Slecht onderhouden en onveilige fietspaden worden geïnventariseerd en verbeterd. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Een ambitieuze 
fietsagenda gericht op 
‘Hilversum Fietsstad’ 
in 2030.
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• Op 30 km wegen is er ook voldoende ruimte voor de fietser. Automobilisten krijgen met het oog 
op verkeersveiligheid voldoende ruimte in het wegprofiel om in te kunnen halen of worden met een 
smaller wegprofiel gedwongen om achter de fietser te blijven rijden. 
• Er komen meer fietsstraten waar de auto te gast is en de fiets het primaat heeft. 
• Hilversum zet zich samen met omliggende gemeenten in voor een netwerk van  hoogwaardige 
fietspaden en oplaadpunten voor elektrische fietsen, gericht op forenzen en scholieren. 
• Samen met grote werkgevers en andere relevante partijen wordt het gebruik van de fiets en OV 
gestimuleerd. 
• Op alle rotondes binnen de bebouwde kom van Hilversum moet de fiets eenduidig voorrang krijgen. 
• Bij de inregeling van verkeerslichten krijgen voetgangers en fietsers prioriteit. 
• Hilversum doet onderzoek naar de realisatie van een aantal Park&Bike transferia langs de belang-
rijkste toegangswegen rondom Hilversum (A1, A27, N201). Deze transferia richten zich op woon-werk-
verkeer, bezoek aan het centrum van Hilversum, evenementen en recreatie.  
• Het moet eenvoudiger worden om je fiets in het centrum op een nette manier te stallen. Hiervoor 
worden in het centrum en rond de stations worden meer fietsenstallingen ontwikkeld, bij voorkeur 
inpandig en/of ondergronds, bijvoorbeeld door een deel van de autoparkeergarages om te bouwen 
tot fietsenstalling. 
• Er wordt blijvend gehandhaafd op het juist parkeren van de fiets in het centrum, om overlast en 
verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen. 
  
9.3  Openbaar vervoer 
ChristenUnie wil dat het Openbaar Vervoer steeds aantrekkelijker wordt voor gebruik, zodat mensen 
steeds vaker de auto laten staan. 

• De gemeente Hilversum moet zich proactief opstellen in gesprekken met NS, ProRail en het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het OV in de regio te verbeteren, de Intercity 
verbindingen te behouden en goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over: de treindienstregeling, 
verplaatsing van Station Hilversum Sportpark en afsluiting van gevaarlijke spoorwegovergangen.  
• Naast de HOV Huizen – Hilversum die de komende jaren wordt aangelegd, willen we dat ook andere 
regionale busverbindingen voldoende aantrekkelijk worden gemaakt, als alternatief voor de auto. 
• De trend is dat regulier openbaar vervoer grof maziger wordt. Dat komt doordat bussen minder 

Dat willen we bereiken door:

Het OV steeds 
aantrekkelijker 
maken, zodat 
mensen steeds 
vaker de auto 
laten staan.
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omwegen maken om sneller van A naar B te kunnen reizen. Dat is goed voor de aantrekkelijkheid van 
openbaar vervoer voor de meeste reizigers. Tegelijkertijd neemt de loopafstand naar bushaltes toe. 
Om openbaar vervoer toch voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te houden zet Hilversum, in 
samenwerking met provincie en de regio, in op eigentijdse en flexibele vormen van openbaar vervoer. 
• Binnen vier jaar zijn alle bushaltes goed toegankelijk voor voetgangers en mobiliteitsbeperkten, 
voor zover dit nog niet gebeurd is. 
• Waar mogelijk worden slimme combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, 
scholierenvervoer). 
• Vraagafhankelijk vervoer moet net als het OV emissieloos zijn en een aantrekkelijke prijs en korte 
aanmeldtijd (maximaal 1 uur) hebben.   
 
9.4  Verduurzaming verkeer  
We streven naar vermindering van het autoverkeer en een emissieloos en autovrij centrum in 2030. 

• Meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen. Aanvragen voor een oplaadpunt voor de deur 
(verlengde huisaansluiting) worden in principe altijd goedgekeurd, tenzij er zwaarwegende argumenten 
zijn waarom het niet wenselijk is. 
• In het centrum, het Media Park, Arenapark, Havenkwartier en andere locaties waar veel bezoekers 
komen wordt een netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen gerealiseerd.  
• De gemeente stimuleert initiatieven voor emissieloos deelvervoer en de ontwikkeling van schone en
efficiënte stadsdistributie, zodat verkeerbewegingen worden beperkt en gevaarlijke en vervuilende
(vracht)auto’s geweerd kunnen worden uit het centrum. 
• Deelmobiliteit, zoals deelfietsen, –scooter en –auto’s moet de gemeente ondersteunen, mits het 
zorgt voor een duurzame alternatief voor eigen, individuele mobiliteit. Daarnaast moet verrommelling 
van de openbare ruimte, door bijvoorbeeld rondzwervende fietsen of scooters, worden voorkomen. 
  
9.5  Parkeren  
Het parkeren van auto’s legt een enorm beslag op de openbare ruimte in Hilversum. Ruimte die 
oorspronkelijk in onze ‘Tuinstad’ ontworpen was als groene leefruimte. Waar mogelijk, bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, willen we de auto weer weg uit het straatbeeld, onder de grond of op een centrale 
parkeerplaats aan de rand van de wijk. 

Dat willen we bereiken door:

De auto weer weg 
uit het straatbeeld.
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• Naast parkeerruimte voor de auto, moet in bestemmingsplannen ook een parkeernorm komen voor 
fietsen. 
• Betaald parkeren in woonbuurten heeft als doel om de leefbaarheid te vergroten. Daarom worden 
er nooit meer vergunningen verstrekt dan dat er parkeerplaatsen zijn en wordt parkeergeld zoveel 
mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte en de mobiliteit te bevorderen. 
• Uitbreiding van het betaald parkeren in woonbuurten gebeurt alleen bij voldoende draagvlak van 
bewoners en alleen in logische, aaneengesloten gebieden. Voorwaarden en tarieven worden zoveel 
mogelijk geharmoniseerd. 
 
9.6  Verkeersveiligheid  
We willen de verkeerveiligheid in Hilversum vergroten. 

• Door de prioriteit te leggen bij langzaam verkeer wordt de maximumsnelheid binnen de bebouwde 
kom, met uitzondering van doorgaande ontsluitingsroutes, verlaagd naar 30 km/h. 
• Al het gemotoriseerde verkeer, incl. snorfietsen en bromscooters, verhuizen naar de rijbaan zodat er 
meer veilige ruimte ontstaat op de fiets- en wandelpaden en autoverkeer wordt afgeremd. 
• Om asociaal verkeersgedrag te verminderen wordt er meer en gericht opgetreden tegen verkeers-
overtredingen en geluidsoverlast.   
• Er wordt een top 10 van onveilige verkeersituaties bijgehouden waarvoor met prioriteit maatregelen 
worden genomen.  
• De gemeente Hilversum geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, 
zoals voetgangers en fietsers. 
• De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving van 
scholen veilig in. 
• De gemeente Hilversum werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de 
scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveilig-
heidslabel (www.verkeersveiligheidslabel.nl).  
 

Dat willen we bereiken door:

De gemeente 
Hilversum geeft 
voorrang aan 
voetgangers 
en fietsers. 

Dat willen we bereiken door:
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10
De ChristenUnie is voorstander van cultuur, zoals muziek, creativiteit en sport in de breedte: 
bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat inwoners 
hun talenten kunnen ontwikkelen.  

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van 
objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis 
vindt zorgvuldig plaats. 

10.1  Cultureel Erfgoed
Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om 
door te geven en van te leren. Onze vele monumenten zijn beeldbepalende elementen in Hilversum. 
Het zijn bakens in een veranderende wereld en brengen herinneringen met zich mee. Investeren in 
musea en culturele instellingen is nodig maar moet ook kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak, 
financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.  

Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we belangrijk maar we kijken ook 
naar nieuwe invullingen of verbouwingen van oude gebouwen. De mate van toekomstbestendigheid 
kan daarbij voorrang krijgen boven te star vasthouden aan argumenten van welstand.

Kunst, cultuur en sport voor iedereen 
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• Samenwerking te zoeken in de regio voor het financieel ondersteunen van onze musea en het 
archief bij derde (particuliere) partijen.  
• De exploitaties van culturele accommodaties gunstig te beïnvloeden door in te zetten op lagere 
energielasten. Dit kan door het verduurzamen van de gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aan-
bestedingen/bouwplannen houdt de gemeente hier rekening mee.  
• Instellingen als het museum en De Vorstin zelf verantwoordelijk te laten zijn voor een gezonde 
bedrijfsvoering en hun programmering daarop aan te sluiten. 
• In de Welstandsnota passages op te nemen die ervoor zorgen dat onze monumenten toekomst-
bestendig zijn en kunnen voldoen aan eigentijdse wensen en eisen op het gebied van duurzaamheid 
en gebruiksvriendelijkheid.
• Exposities over de geschiedenis en het cultureel erfgoed van Hilversum laagdrempelig te laten zijn, 
ook voor mensen met een minimum inkomen. 
• Het karakter van Hilversum als tuinstad, Dudokstad, te bewaren en zich in te zetten voor het behoud 
van historische plekken, zoals de Kerkbrink. 

10.2  Kerken 
Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in steden en dorpen. Voor veel Nederlanders dragen 
kerken herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten 
en bezinning. Veel kerken verliezen echter hun functie en daardoor dreigt leegstand en achterstallig 
onderhoud. Niet alle kerken kunnen behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige 
alternatieve bestemming. 

10.3  Bibliotheek 
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen door de voorleesuurtjes en 
voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Bovendien bieden ze alle inwoners leesplezier en toegang 
tot informatie. Bibliotheek Hilversum is daarnaast een ontmoetingsplek waar veel inwoners gebruik 
van maken.  
 
• Huidige kleine bibliotheken in de buurthuizen en zorginstellingen behouden en in elk buurthuis een 
kleine bibliotheek.
• Taalcursussen in buurtbibliotheken. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

In de Welstandsnota 
ervoor zorgen dat onze 
monumenten toekomst-
bestendig zijn.
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10.4  Cultuureducatie
Scholen bieden een basis voor cultuureducatie op basis van wettelijke onderwijsdoelen.
Niet elk kind heeft een natuurlijke interesse voor muzieklessen of heeft op een andere manier creatief 
talent. Maar voor de kinderen die wel de interesse of het talent hebben, mag gebrek aan geld geen 
belemmering zijn zich op dat gebied te ontwikkelen.
De ChristenUnie wil dat elk kind in Hilversum toegang heeft tot muziek- en cultuuronderwijs.

• Samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, scholen en culturele instellingen. Bijvoorbeeld alle 
Hilversumse kinderen gratis naar Beeld en Geluid.
• De bijdragen in ‘Kind pakket’ van de gemeente Hilversum zijn zodanig dat muzieklessen en lessen 
voor creatieve ontwikkeling betaalbaar zijn voor gezinnen met een minimum inkomen.
• Proactieve informatie over fondsen voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen, zoals 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur en stichting Leergeld.
• In subsidievoorwaarden voor culturele instellingen de betaalbaarheid van deelname van kinderen uit 
gezinnen met een minimuminkomen vastleggen.
• Culturele evenementen moeten toegankelijk zijn voor inwoners met een beperking. 
• Het faciliteren van amateurverenigingen. 
• Stimuleren van het uitoefenen van kunst door amateurkunstenaars in de openbare ruimte.
 
10.5  Sportstimulering 
Sporten is niet alleen gezond, maar voor de meeste mensen ook leuk. Samen sporten zorgt bovendien 
voor verbinding.
De ChristenUnie vraagt specifiek aandacht voor het betrekken van gezinnen met een laag inkomen, 
ouderen, mensen met een beperking, vluchtelingen en mogelijk andere doelgroepen.
De gemeente kan sportverenigingen zo nodig op een eerlijke, maar ook financieel passende manier 
steunen. 
 
• De focus van de gemeente op de breedtesport en amateurverenigingen te leggen, en niet op top-
sport en geprofessionaliseerde instellingen. 
• Sportevenementen met professionele sporters slechts minimaal te sponsoren. 
• Het stimuleren van bewegen door een duidelijke bewegwijzering van nieuwe wandelroutes. 

Dat willen we bereiken door:

Dat willen we bereiken door:

Elk Hilversums kind 
heeft toegang tot 
muziek- en cultuur-
onderwijs.
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• Een hardlooproute met verschillende afstanden aanleggen/bewegwijzeren.
• Selectief inzetten van Buurtsportcoaches om informeel sporten te stimuleren. 
• Per buurt te zorgen voor voldoende activerende en groene speelplaatsen.
• Proactieve informatie over fondsen voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen, zoals 
het Jeugdfonds Sport en Cultuur en stichting Leergeld. 
• Afspraken met sportclubs over een positieve sportcultuur, alcohol en drugs, toegankelijkheid en 
vrijwilligersbeleid. 
• Stimuleren dat elk kind in Hilversum aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC heeft.  

Iedere buurt heeft 
voldoende activerende en 
groene speelplaatsen.
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•   tekst  Fractie ChristenUnie Hilversum   •   vormgeving & fotografie  Bart Landman, hstotaal.nlGeloof in de samenleving
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