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1• Zorgen voor goede bereikbaar-1Zorgen voor goede bereikbaar-1heid en wachtlijsten voorkomen.1heid en wachtlijsten voorkomen.1• Actief samenwerken met 1Actief samenwerken met 1inwoners, bedrijven en maat-1inwoners, bedrijven en maat-1schappelijke organisaties op basis 1schappelijke organisaties op basis 1van duidelijke afspraken en 1van duidelijke afspraken en 1respect voor elkaar.1respect voor elkaar.1• Jongeren betrekken bij belang-1Jongeren betrekken bij belang-1rijke besluiten voor de toekomst.1rijke besluiten voor de toekomst.1• Veilige buurten en straten door 1Veilige buurten en straten door 1goede samenwerking en voldoende 1goede samenwerking en voldoende 1
handhaving.  

Geloof in de samenleving!
Juist nu, in onzekere tijden, is het belangrijk om 
te geloven in onze samenleving. Verbinding zoeken 
en samenwerken aan een mooie toekomst voor 
Hilversum. Hier geloven wij in:

Met vertrouwen gaan we de komende jaren met deze speerpunten 
aan de slag. Want wij geloven in de samenleving. U ook? 

Stem dan ChristenUnie, want we hebben elke stem hard nodig!
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2• Meer betaalbare woningen en 2Meer betaalbare woningen en 2invoering van de zel� ewonings-2invoering van de zel� ewonings-2plicht.2plicht.2• Ontmoetingsplekken voor 2Ontmoetingsplekken voor 2ouderen én jongeren in elke wijk.2ouderen én jongeren in elke wijk.2• Eenvoudige en duidelijke regels 2Eenvoudige en duidelijke regels 2voor bijstand, afgestemd op de 2voor bijstand, afgestemd op de 2persoonlijke situatie.2persoonlijke situatie.2• Uitstapprogramma voor prostitu-2Uitstapprogramma voor prostitu-2ees en veilige opvang van slacht-2ees en veilige opvang van slacht-2o� ers van loverboys, pooiers en 2o� ers van loverboys, pooiers en 2
mensenhandelaars. 
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3• Schoon en veilig verkeer: Hilversum 3Schoon en veilig verkeer: Hilversum 3moet in 2030 dé Fietsstad van Neder-3moet in 2030 dé Fietsstad van Neder-3land zijn.
• Haalbare en betaalbare energietransi-3Haalbare en betaalbare energietransi-3tie: prioriteit bij isolatie en zonnepanelen. 3tie: prioriteit bij isolatie en zonnepanelen. 3Voorkomen van energie-armoede.3Voorkomen van energie-armoede.3• Goede zorg voor onze natuur en 3Goede zorg voor onze natuur en 3groen: minder verharding, meer groen 3groen: minder verharding, meer groen 3en opvang van regenwater.3en opvang van regenwater.3• Stimuleren van duurzame en 3Stimuleren van duurzame en 3maatschappelijke ondernemingen met 3maatschappelijke ondernemingen met 3
praktische, creatieve banen.


