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Voorwoord
U kunt als kiezer op verschillende wijzen zien waar Hilversum1 voor staat. U kunt kijken naar de
indrukwekkende lijst zaken die Hilversum1 de afgelopen jaren voor u heeft bereikt. U kunt de flyer
lezen, of een verkiezingsprogramma of zoals hier de vragen van het Kieskompas. Als programma
vergelijking overzicht heeft Hilversum1 de vragen van het Kieskompas voor u gebundeld. Zodat u
die makkelijker kunt lezen, want belangrijker dan de positionering is voor u vaak de motivering.
Wij bereiken resultaat. Vandaar ons motto 'wij doen het'. We horen graag wat u belangrijk vindt.
Belangrijker dan deze door anderen gedefinieerde vragen is: Wat is voor U van belang ?
Mailt u ons op bestuur@hilversum-1.nl
De door de Kieswijzer gedefinieerde dertig stellingen:
1 De meest vervuilende auto's moeten uit het centrum worden geweerd
2 In Hilversum moeten meer sociale woningen worden gebouwd
3 Er moet een referendum komen over het samenvoegen van Hilversum met een andere
gemeente
4 Alle gebouwen in de gemeente Hilversum moeten energie neutraal worden
5 De gemeente mag meer vluchtelingen met een verblijfsstatus opvangen dan door het rijk is
opgelegd
6 De parkeertarieven moeten worden verlaagd
7 Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd
8 In de gemeente Hilversum moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan
9 De afvalstoffen heffing moet worden verlaagd, ook als daardoor minder afval wordt gescheiden
10 Mensen in de bijstand moeten worden verplicht aan het werk te gaan of gekort worden op hun
uitkering
11 Het autovrije gebied in het centrum moet worden uitgebreid
12 Mensen met een laag inkomen mogen gratis gebruik maken van sport- en
cultuurvoorzieningen
13 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag
14 In elke wijk moet en buurthuis komen ook al kost dat de gemeente meer geld.
15 De politie moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen
16 Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor
omhoog moeten.
17 De gemeente mag meebetalen aan oplaadpunten voor elektrische fietsen
18 De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ook al moet
daardoor elders worden bezuinigd
19 De kleine spoorbomen moeten open blijven voor auto verkeer in twee richtingen
20 Het dierenasiel in Hilversum moet behouden blijven, ook al kost dit de gemeente meer geld.
21 Om voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op huizenbezit) worden
verhoogd.
22 Om de veiligheid te bevorderen, moet in Hilversum meer cameratoezicht komen
23 De gemeente mag blijven meebetalen aan de ziektekostenverzekering van mensen met een
laag inkomen, ook al kost dat meer geld.
24 Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest
van de gemeente wordt vuurwerk vrij.
25 In Hilversum moeten meer woningen voor de middenklasse gebouwd worden, ook al kunnen
daardoor minder sociale huurwoningen gebouwd worden.
26 Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht
27 De gemeente mag geld investeren in de uitbreiding van internationaal onderwijs
28 Alle Gooische gemeenten mogen samengevoegd worden tot één gemeente
29 Er mag bezuinigd worden op museum Hilversum
30 Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, mag de binnenring weer tweerichtingsverkeer
worden
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1 De meest vervuilende auto's moeten uit het centrum worden geweerd
Helemaal niet mee eens
Om bezoekers te kunnen laten genieten van een bruisend winkel- en uitgaansgebied moet de
binnenstad goed toegankelijk zijn anders loopt het daar leeg. Het raadhuis moet ook voor iedereen
toegankelijk zijn. De wetgever bepaalt welke auto op de openbare weg mag rijden.
De problemen zijn nijpender op de Diependaalselaan, daar zouden als eerste maatregelen
getroffen moeten worden tegen nachtelijk vrachtverkeer.

2 In Hilversum moeten meer sociale woningen worden gebouwd
Helemaal mee eens
Hilversum heeft lange wachtlijsten. Jaarlijks komen slechts 1.400 woningen beschikbaar voor
33.000 woningzoekenden en de voorraad sociale huurwoningen daalt, waardoor de wachtlijst
groeit.
Vooral de verkoop van sociale huurwoningen moet worden gestopt. De nood is zo hoog dat een
kind van drie jaar oud al geen recht op urgentie meer geeft en dus op straat kan belanden om
onder een brug te slapen.
Hilversum1 heeft daarom opgeroepen tot een 'deltaplan sociale huisvesting' en een 'taskforce
sociale woningbouw' om met gemeente, woningcorporaties en anderen problemen te
inventariseren en knelpunten weg te nemen. Er moet iets gebeuren.

3 Er moet een referendum komen over het samenvoegen van Hilversum met
een andere gemeente
Helemaal mee eens
Deze verkiezingen bepaalt u met uw stem of Hilversum fuseert of niet.
Hilversum1 vindt het noodzakelijk dat de burger zich over grote zaken rechtstreeks kan uitspreken
via een referendum. Een referendum is een instrument dat de democratie versterkt. Dat het CDA/
D66/ VVD college net als diverse andere partijen tegen een referendum is, komt puur doordat zij
hun keuze voor een fusie niet steekhoudend kunnen onderbouwen en het geen voordeel voor de
burger oplevert. Daardoor zijn zij bang voor de stem van het volk.

4 Alle gebouwen in de gemeente Hilversum moeten energie neutraal worden
Neutraal
Deze vraag is misleiding en symboolpolitiek. Veel gebouwen van de gemeente zijn monumenten,
zoals het Raadhuis. Als je je aan de landelijke monumenten wetgeving houdt kan je die
monumenten niet energie-neutraal maken, dan zou je bewust loze beloften doen tijdens de
verkiezingen. Op het dak van het raadhuis hadden (onzichtbaar vanaf de straat) zonnepanelen
gelegd kunnen worden maar het huidige college was er op tegen dat nader te onderzoeken.
Op de gemeentewerf aan de Loswal kunnen veel zonnepanelen liggen en daar kunnen ook isolatie
en andere maatregelen goed toegepast worden. Bij vergelijkbare nieuwbouw is milieu en
energiebesparing helaas nog steeds het sluitstuk van het project of een onderwerp waar de
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gemeente pas over nadenkt als het project zo goed als opgeleverd is zoals de afgelopen jaren tot
onze grote verbazing meermaals bleek.
Dit CDA/ D66/ VVD college pretendeert duurzaamheid maar ondertussen hebben ze half
Hilversum een beschermd stads en dorpsgezicht gemaakt en geen uitzondering geregeld voor
zonnecollectoren en zonnepanelen want die zijn nu dankzij hen in half Hilversum verboden. De
corporaties zouden prestatieafspraken krijgen maar helaas wordt hen als tegenprestatie voor
garantstellingen nog niets gevraagd op het gebied van duurzaamheid.

5 De gemeente mag meer vluchtelingen met een verblijfsstatus opvangen
dan door het rijk is opgelegd
Helemaal niet mee eens
Iedere vluchteling met een verblijfsstatus heeft recht op een woning. Het rijk verdeelt de
statushouders eerlijk over alle gemeenten. Hilversum heet lange wachtlijsten voor een woning.
Zelfs schrijnende gevallen moeten lang wachten op een woning. De woningnood in Hilversum is zo
groot dat iemand met een kind ouder dan twee jaar geen urgentieverklaring krijgt en dus op straat
kan belanden. In de meeste andere gemeenten is de woningnood lager of is er zelfs helemaal
geen woningnood. In die situatie vinden wij niet dat we moeten vragen om meer vluchtelingen op
te mogen vangen dan het Rijk redelijk vindt als landelijke verdeling.

6 De parkeertarieven moeten worden verlaagd
Helemaal mee eens
De parkeertarieven in Hilversum zijn hoog. Ze vormen een financiële melkkoe voor de gemeente,
zowel het betaald parkeren als de vergunningen. De parkeertarieven kunnen fors omlaag.

7 Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd
Mee eens
Een stad leeft pas als er een divers aanbod van kunst en cultuur is. Daar moet je geld voor over
hebben want veel kunst en cultuur zal zich nooit financieel zelf kunnen bedruipen. Kunst en cultuur
moet echter wel beoordeeld worden op nut en bezoekers aantallen, nu en op lange termijn. We
kunnen het geld van de burger immers maar één keer uitgeven.
Als iets op lange termijn geen haalbare zaak is of blijkt dat meer behoefte is aan een ander aanbod
van kunst en cultuur dan moet je durven in te grijpen. Dat kan door eisen te stellen dat het aanbod
beter afgestemd wordt op behoeftes zoals nu speelt bij de Vorstin en Museum Hilversum.

8 In de gemeente Hilversum moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan
Helemaal mee eens
De Hilversumse coffeeshops geven nauwelijks problemen maar de illegale wietteelt zorgt hier juist
voor heel veel problemen, criminaliteit en onveilige situaties. De politie ziet de gereguleerde
wietteelt als een kans voor Hilversum. Dan zijn we ook af van de waarschuwingen over loodstof en
pesticiden in wiet. Steeds meer mensen zoeken heil in wiet tegen kanker en andere
aandoeningen.

Kieswijzer 30 stellingen 2018-2022

pagina 4 van 10

De voorwaarden voor de proef worden van de zomer pas bekend en het uiteindelijke oordeel zal
van die voorwaarden afhangen, want we willen voordelen van deze proef en geen achteruitgang.

9 De afvalstoffen heffing moet worden verlaagd, ook als daardoor minder
afval wordt gescheiden
Mee eens
De afvalstoffenheffing was jaren te hoog. U betaalde veel te veel afvalstoffenheffing, waarvoor de
rechter de gemeente op de vingers tikte. Die afvalstoffenheffing kan omlaag zonder gevolgen. Zo
lang de afvalverwerking het nog niet aan kan levert extra afvalscheiding door de burger niets op.
De kosten voor nog een extra afvalton in de tuin of op het balkon zijn heel hoog zonder dat dat
positief bijdraagt aan de uiteindelijke afvalscheiding. We moeten de burger geen geld laten betalen
voor overbodige zaken en nog even wachten met geld uitgeven tot een oplossing komt die wel
bijdraagt aan extra afvalscheiding.

10 Mensen in de bijstand moeten worden verplicht aan het werk te gaan of
gekort worden op hun uitkering
Mee eens
De wet schrijft dit voor. De gemeente moet mensen begeleiden en stimuleren om aan de slag te
gaan. Het geeft voldoening en is gezond als iedereen naar vermogen meedraait in de
maatschappij. Maar dan moeten die mogelijkheden er wel zijn en daar schort het wel eens aan.
Mensen in een uitkeringssituatie hebben regelmatig van alles geprobeerd en kunnen aantonen dat
het gewoon niet lukt. Korting op een uitkering kan een stimulans zijn maar alleen als overduidelijk
sprake is van concrete kansen en aantoonbare onwil om die aan te pakken.
Gedwongen nutteloze activiteiten verrichten of zonder deugdelijke onderbouwing mensen
financieel korten vindt Hilversum1 onacceptabel.

11 Het autovrije gebied in het centrum moet worden uitgebreid
Niet mee eens
Het autovrije en fietsvrije gebied in de winkelstraten voldoet. We moeten inzetten op stimuleren
van gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld meer en betere betere
parkeerplekken voor fietsen, op locaties waar behoefte daaraan is. En frequenter of goedkoper
openbaar vervoer. Verleiden is het motto en niet automobilistje pesten.

12 Mensen met een laag inkomen mogen gratis gebruik maken van sport- en
cultuurvoorzieningen
Mee eens
Bij armoedebeleid moeten we vooral bij kinderen waken voor stigmatisering of uitsluiting. Iedereen
moet een hobby of sport kunnen beoefenen, dat voorkomt stigmatisering en uitsluiting en is op
termijn ook goed voor de gezondheid. Het kan ook hangjongeren overlast voorkomen. Dat geldt
ook voor cultuur.
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13 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zondag
Mee eens
Winkeliers mogen per winkelgebied zelf collectief bepalen wanneer ze open en dicht zijn.
Momenteel is de wet nog zo dat winkeliers gedwongen kunnen zijn om open te zijn als andere
winkels open zijn. Om te voorkomen dat het MKB nooit een rustdag heeft of een nieuwe generatie
geen winkel wil openen, wat uiteindelijk het winkelaanbod verschraalt, moet er wel een rustdag zijn
op een willekeurige dag.
Wat niet mag gebeuren is dat de burger de rekening betaalt voor de koopzondagen doordat dan
op een koopzondag voor hun deur betaald parkeren geldt. De winkeliers en de gemeente moet
voor burgers die in die gebieden wonen zorgen voor gratis parkeren op zondag en ook voor hun
bezoek voor kraskaarten of een andere oplossing.

14 In elke wijk moet en buurthuis komen ook al kost dat de gemeente meer
geld.
Helemaal mee eens
Voor sociale samenhang, eenzaamheidsbestrijding en om een aanlooppunt hebben voor de
gemeente voor aanvraag van zorg en andere voorzieningen in de wijk heb je een plek als een
buurthuis nodig. Je hebt ook een plek nodig waar je in een buurt een locale activiteit kan
organiseren.

15 De politie moet harder ingrijpen, ook bij kleine overtredingen
Mee eens
Het heeft geen nut regels te maken als daar niet op gehandhaafd wordt. Harder suggereert hogere
boetes of harder straffen maar het probleem zit in Hilversum meer in regelmatig ingrijpen en
luisteren naar meldingen. Overlast moet niet jarenlang volledig genegeerd worden tot het
geëscaleerd is. Autowrakken die hinderlijk en fout geparkeerd staan moet niet pas na maanden
naar gekeken worden. Wangedrag los je niet op door heel Hilversum vol te hangen met flitspalen
en camera s maar mensen op hun gedrag aan te spreken.

16 Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale
belastingen daarvoor omhoog moeten.
Mee eens
Armoede gaat niet alleen om geld maar vooral om niet mee kunnen doen. Schuldhulpverlening en
cursussen om beter om te gaan met geld zijn belangrijk, maar onvoldoende. Het geld wat het Rijk
aan gemeentes geeft voor armoedebestrijding moet daaraan uitgegeven worden en niet aan
andere zaken. Als kinderen uit armoede gestigmatiseerd of sociaal uitgesloten worden tekent dat
hun leven. De gemeente moet veel beter communiceren waar mensen recht op hebben en hen
wijzen op regelingen. Ieder kind moet mee kunnen doen met een schoolreisje, sport of hobby en
iedereen moet een warme jas etc. hebben, ook als dat extra geld kost.
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17 De gemeente mag meebetalen aan oplaadpunten voor elektrische fietsen
Niet mee eens
Mensen laden hun elektrische fiets vooral thuis op. Dergelijke voorzieningen gaan bij de grote
diversiteit aan soorten opladers zeer veel geld kosten terwijl de behoefte niet bekend is. Dit is meer
een taak voor een commerciële partij om zoiets aan te bieden en niet voor een gemeente.

18 De gemeente moet investeren in het bestrijden van eenzaamheid bij
ouderen, ook al moet daardoor elders worden bezuinigd
Mee eens
Eenzaamheid is een groot probleem, niet alleen bij ouderen. Daar moet meer aandacht voor zijn.
De landelijke partijen hebben de transities in de zorg bedacht en ouderen gedwongen om langer
thuis te wonen om ordinair 40% te bezuinigen. De gemeentes krijgen geld van het Rijk voor
eenzaamheid bestrijding en dat moet ook daaraan uitgegeven worden. Maar dit Hilversumse VVD/
CDA/ D66/ SP college wilde jaarlijks een miljoen euro uit het sociaal domein aan heel andere
(vaak onzinnige) dingen uitgeven zoals extra media ambtenaren of beeldschermen in het centrum.
Ontmoetingslocaties en ontmoetingsactiviteiten zijn belangrijk maar ook voor jongeren projecten
als 'Teens on a Mission'. Een gezamenlijke avondmaaltijd in een buurthuis kan ook gezond en
stimulerend zijn. De zorg moet ook oog hebben voor mensen met eenzaamheid.

19 De kleine spoorbomen moeten open blijven voor auto verkeer in twee
richtingen
Helemaal mee eens
Openheid van de kleine spoorbomen voor alle verkeer in twee richtingen is noodzakelijk. Veel
mensen zijn afhankelijk van die overgang bij de kleine spoorbomen. Hilversum is al teveel in
tweeën gesplitst en als elders een overgang blokkeert ontstaat anders gelijk een probleem. Het
verbaast ons dat het huidige D66/ VVD / CDA college alleen plannen op tafel legde waarin de
kleine spoorbomen geheel of gedeeltelijk afgesloten worden.

20 Het dierenasiel in Hilversum moet behouden blijven, ook al kost dit de
gemeente meer geld.
Helemaal mee eens
Je moet een eigen dierenasiel hebben in een grote gemeente als Hilversum, die ook nog een rol
als centrumgemeente heeft. Uit onmin met de directie van dierenasiel Crailo vonden de meeste
partijen dat de rol van het dierenasiel maar volledig naar Amersfoort moest, maar dat vindt
Hilversum1 geen oplossing. Als je dier zoek is of je een zwerfdier wilt adopteren moet je gewoon in
Hilversum terecht kunnen.

21 Om voorzieningen in stand te houden, mag de OZB (belasting op
huizenbezit) worden verhoogd.
Niet mee eens
Hilversum1 ziet geen reden om de OZB te verhogen. De OZB hoeft maximaal met de inflatie te
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stijgen om alle voorzieningen in stand te kunnen houden. D66/ CDA/ VVD hebben de lokale lasten
voor de burger verhoogd maar dat was niet nodig.

22 Om de veiligheid te bevorderen, moet in Hilversum meer cameratoezicht
komen
Helemaal niet mee eens
Hilversum heeft inmiddels al heel veel camera's, dat heven er niet meer te worden. De bomen op
de Groest moesten er voor sneuvelen want criminelen vonden altijd weer een hoekje waar hun
activiteiten niet goed in beeld kwamen. De camera's moeten om effectief te zijn onderdeel zijn van
een totaalpakket van maatregelen en liefst alleen tijdelijk op de juiste locaties ingezet worden. Voor
elke camera die live bekeken wordt kan voor dezelfde kosten 24 uur per dag een politieagent op
straat patrouilleren. Londen en andere grote steden willen juist van camera's af omdat camera's
aangeven dat ergens een probleem is, de privacy schaden en het belangrijkste: andere middelen
per euro meer resultaat opleveren.

23 De gemeente mag blijven meebetalen aan de ziektekostenverzekering van
mensen met een laag inkomen, ook al kost dat meer geld.
Mee eens
Het is belangrijk dat chronisch zieken, gehandicapten en mensen op een sociaal minimum goed
verzekerd zijn. Het vermindert ook de noodzaak om bij de gemeente aan te kloppen uit financiële
nood veroorzaakt door gezondheidsperikelen. Waar we echter fel tegen zijn is een gedwongen
deelname aan één collectieve verzekering om een tegemoetkoming te kunnen krijgen. De
gemeente oefent nu financiële dwang uit om over te stappen naar die ene verzekeraar, die niet
voor iedereen de beste voorwaarden heeft. Als men eenmaal iets mankeert komt men later nooit
meer weg bij die verzekeraar omdat men elders niet door de acceptatie komt en men zit daar dan
levenslang aan vast. Ongeacht waar men verzekerd is moet men de tegemoetkoming kunnen
ontvangen.

24 Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een
centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerk vrij.
Helemaal niet mee eens
Dat werkt averechts. Een totaal vuurwerk verbod in Hilversum lost niets op en stimuleert slechts
illegaal vuurwerk. Het grootste probleem is het illegale vuurwerk, wat nu al de meeste overlast en
ongelukken veroorzaakt. De gemeente is niet in staat om te handhaven op ingestelde plekken
waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. In winkelgebieden en op plaatsen waar het grote
overlast veroorzaakt mag van ons een vuurwerkverbod gelden en een centrale vuurwerkshow
vinden we prima. Hoewel die centrale vuurwerkshow de afgelopen jaren voor een toename van
drank gerelateerde problemen en letsel door vechtpartijen zorgde, evenals diverse
(bijna)verkeersongelukken door reizen van/naar de show. Laten we deze traditie veilig maken door
in te zetten op wat het effectiefst is: meer handhaven op illegaal vuurwerk.
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25 In Hilversum moeten meer woningen voor de middenklasse gebouwd
worden, ook al kunnen daardoor minder sociale huurwoningen gebouwd
worden.
Neutraal
Er is veel behoefte aan middenklasse woningen. Mede doordat ouderen langer zelfstandig moeten
wonen en die woningen niet vrijkomen. Meer woningen moeten in dat segment gebouwd worden.
Bij de hoogklasse is de vraag minder en sociale woningen speelt voor al het verdwijnen van de
voorraad een rol en een inhaaleffect wat gerealiseerd moet worden. We hebben nu te maken met
gedwongen scheef wonen omdat mensen die een betere woning willen die niet kunnen vinden. Als
er meer middenklasse woningen gebouwd worden kunnen ook meer sociale huurwoning
vrijkomen.

26 Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de
sollicitatieplicht
Mee eens
Werken is gezond. Maar niet iedereen is fit genoeg of lukt het om tot zijn 67e een baan te hebben.
Boven de 55 is het in veel beroepen vrijwel onmogelijk een baan te vinden. Als mensen in een
kansloze situatie zitten moet je ze niet frustreren door ze jarenlang tegen beter weten in te
dwingen om wekelijks te solliciteren op banen die er niet zijn. De inzet moet zijn om mensen hun
vaardigheden te ontwikkelen op vlakken waar ze nog wel zinvol iets kunnen doen, bijvoorbeeld
door cursussen aan te bieden. De uitdaging is om te zorgen dat mensen goed mee kunnen
draaien in een baan of ander zinvol werk tot hun pensioen en dat werkgevers deze leeftijdsgroep
ook willen aannemen maar een gemeenteraad kan werkgevers niet dwingen.

27 De gemeente mag geld investeren in de uitbreiding van internationaal
onderwijs
Niet mee eens
Goed onderwijs is belangrijk, ook internationaal onderwijs. Als een vorm van dergelijk onderwijs
door gebrek aan vraag niet financieel haalbaar is dan moet je je als gemeente afvragen of je daar
veel veel gemeenschapsgeld in moet stoppen.
Momenteel is er al een goed internationaal onderwijsaanbod in Hilversum. Er zijn ook andere
prioriteiten met betrekking tot scholen, of een media opleiding waar meer aandacht naar uit zou
mogen gaan.

28 Alle Gooische gemeenten mogen samengevoegd worden tot één
gemeente
Helemaal niet mee eens
Onderzoekers tonen elke keer weer aan dat er “slechts nadelen zijn bij gemeentelijke fusies”.
Aangetoond is dat de afstand tussen burger en bestuur groter wordt en alle voorzieningen zonder
uitzondering duurder worden na een fusie. Er zou volgens alle onderzoekers geen enkel voordeel
voor de burger zijn als Hilversum fuseert. Om die reden fuseren de provincies ook niet. Politieke
partijen die voor de fusie zijn mijden consequent elk inhoudelijk debat over de voordelen van een
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fusie omdat zij die niet kunnen onderbouwen en dat vinden wij geen goede basis. Hilversum1 is
dan ook de enige partij die vanaf het begin consequent tegen een fusie is. Deze verkiezingen is de
enige kans voor u om zich uit te spreken of u voor een fusie bent of niet. De
beslissingsbevoegdheid over hoe die fusie zal verlopen heeft deze gemeente neergelegd bij de
provincie en het bedrijf Berenschot zodat u hen later niet meer daarop kunt aanspreken.

29 Er mag bezuinigd worden op museum Hilversum
Helemaal mee eens
Cultuur maakt een stad leefbaar en kost geld. Een vermogen aan subsidie gaat echter jaarlijks
naar Museum Hilversum. Tot een miljoen euro subsidie per jaar. Als we schoolklassen en niet
betalende bezoekers buiten beschouwing laten komt er relatief weinig bezoek. Voor dat bedrag
had veel theater gezelschappen en ander cultureel aanbod in Hilversum een sluiting bespaard
kunnen blijven. Het museum zit wat ons betreft in de gevaren zone en moet echt aantonen dat er
structureel behoeft is aan hun aanbod.

30 Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, mag de binnenring weer
tweerichtingsverkeer worden
Helemaal mee eens
Hilversum is een doolhof voor autoverkeer. De binnenring zorgt voor veel autokilometers en dus
milieuvervuiling die vermeden kan worden bij tweerichtingsverkeer. Dat moet wel verkeersveilig
gerealiseerd kunnen worden.
Daarom was Hilversum1 het niet eens met de wijze waarop voorgesteld werd het tweerichtings
verkeer op de Emmastraat te realiseren, want dat plan was een verkeersonveilige uitwerking.

Geachte lezer,
Bedankt voor het lezen van onze antwoorden op de door de Kieswijzer geformuleerde
dertig stellingen. Op onze website www.hilversum-1.nl vindt u meer informatie over ons en
waar we voor staan.
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