Win een helikoptervlucht
voor twee personen
De gratis helikoptervlucht voor twee personen start vanaf
vliegveld Hilversum. Om in aanmerking te komen dient u de A3
poster van de lokale partij Hilversum1 op te hangen. De poster
moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en daar hangen
tot en met 21 maart 2018.
Alternatieve prijzen
In plaats van de gratis helikoptervlucht kunt u ook kiezen voor
een gratis ballonvaart voor twee personen vanaf vliegveld
Hilversum, of voor de waarde in cadeaubonnen.
Hoe doet u mee?
Uiterlijk 17 maart dient u door te geven waar de poster hangt door
een foto van de opgehangen poster op te sturen aan Hilversum 1
via Facebook, Twitter of e-mail.
Trekking winnaar
Op 19 maart wordt uit de deelnemers de winnaar getrokken en
tijdens het groot lijsttrekkers debat in Gooiland bekendgemaakt.
Op 21 maart wordt gecontroleerd of de poster er nog hangt, als
dat niet het geval is wordt een nieuwe winnaar gekozen.
Bestellen
De A3 poster is gratis te bestellen door een e-mail met uw naam
en adres te sturen aan bestuur@hilversum-1.nl of telefonisch
via 06- 2055 39 39.

De poster moet hangen t/m 21 maart. Bij onenigheid beslist het Hilversum1 bestuur.
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Beloftes zijn mooi, resultaten beter. De afgelopen periode heeft Hilversum1 onder meer voor u bereikt:
– Taskforce sociale woningbouw
Woningnood werd onvoldoende onderkend en B&W werd door ons overtuigd dat ze met partijen om tafel moet voor een oplossing.

– Tegenprestatie voor garantstellingen
Hilversum staat voor 400 miljoen garant voor woningcorporaties maar vroeg als enige gemeente nooit wat ze daarvoor terug kreeg.

– Crematorium
Vaak wordt voor crematie gekozen maar Hilversummers konden nergens terecht en overige politieke partijen meden het onderwerp.

– Principe: geen geld geen plan
Een plan moet pas gestart worden wanneer financiering gerealiseerd kan worden. Dit voorkomt onnodige lasten verzwaring voor U.

– “Europees voorzorgprincipe” voor gezondheid wordt toegepast
Rekening houdend met de gezondheid van bewoners is in de Hilversumse Meent en in Hilversum Zuid een zendmast niet geplaatst.

– Blauwe zone Gijsbrecht
Na 4.000 handtekeningen is een blauwe zone wel toegezegd maar nog niet gerealiseerd door B&W. Hilversum 1 blijft dit agenderen.

– Buurtrechten
Hilversum1 heeft buurtrechten geïntroduceerd die B&W zal gaan invoeren om de burgers in de wijk zo meer zeggenschap te geven.

– Misstanden aanpakken
Wij helpen klokkenluiders die door hun plicht te doen ontslagen worden. Wij helpen burgers die vastlopen. Wij pakken misstanden aan.

– Geen fusies met andere gemeenten
Onderzoek wijst uit: Gemeentelijke fusies leveren de burger niets op en de dienstverlening wordt hierdoor afstandelijker en duurder.

Kortom:

Wij doen het !

Mail ons: bestuur@hilversum-1.nl heeft véél meer bereikt, echter belangrijker is:
Voor informatie over ons programma voor 2018 - 2022 zie www.hilversum-1.nl

Wat is voor U van belang ?

