
 

Durk - Robert 1 

 
 

P1: Goed wonen is voor de PvdA  altijd een speerpunt geweest en ook in Hilversum 
gaan wij voor tenminste 30% sociale huur en voldoende betaalbare woningen voor 
de middeninkomens.  
 
Wijzigen in: 
 
Goed wonen is voor de PvdA altijd een speerpunt geweest en ook in Hilversum gaan 
wij voor tenminste 1/3e sociale huur en voldoende betaalbare woningen voor de 
middeninkomens.   
  



Robert 3 

 
Punt 5: ‘We willen dat het geld dat de gemeente voor zorg en welzijn ontvangt daar ook 

echt aan wordt besteed en aan niets anders.’  

 

Noem hier het bedrag wat het huidige college onttrokken heeft aan de WMO.  



Durk - Robert 2 
 
 

50. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen (betaalbare 
voorraad,  inclusief  particulier bezit) voor alle doelgroepen van de sociale 
huur.  Daartoe maken we binnen de gemeente en binnen de regio afspraken.  Voor 
de PvdA  is 30% sociale huur de ondergrens.   
 
Wijzigen in: 
 
50. Wij zorgen voor voldoende sociale huurwoningen (betaalbare 
voorraad,  inclusief  particulier bezit) voor alle doelgroepen van de sociale huur. Voor 
de PvdA is 1/3e sociale huur de ondergrens.    
 
  



Durk 3 
 

52 Ook naar middeldure woningen is de vraag hoog. We sluiten convenanten met 
ontwikkelaars voor de realisatie van koopwoningen tot een koopprijs van  €200.000 
en woningen met een zogeheten middenhuur (vanaf  de liberalisatiegrens tot 
maximaal  €950 per maand).  In samenwerking met ontwikkelaars werken wij aan de 
totstandkoming van nieuwe bouwplannen,  zoals bij Lucent en het Philipscomplex. 
 
Wijzigen in: 
 
Ook naar middeldure woningen is de vraag hoog. We sluiten convenanten met 
ontwikkelaars voor de realisatie van koopwoningen met een koopprijs 
vanaf  €200.000 tot maximaal € 350.000,- en woningen met een zogeheten 
middenhuur (vanaf de liberalisatiegrens tot maximaal  €950 per maand). In 
samenwerking met ontwikkelaars werken wij aan de totstandkoming van nieuwe 
bouwplannen,  zoals bij Lucent en het Philipscomplex. 
 
 
  



Durk 4 
 
 

Toevoeging aan de inleiding van de duurzaamheidsparagraaf: 
 
Duurzaamheidsdoelstellingen bereiken we alleen als we goed samenwerken met 
burger-initiatieven en energiecoöperaties. 
 
Toevoeging punten 
– we maken afspraken over duurzaam Openbaar Vervoer via concessies en 
vergunningen, ook voor taxi’s. 
 
  



Robert 4 
 

 

 83: Uitrol kliko voor PMD, zodat Hilversummers niet meer met plastic zakken hoeven te 
hannesen, vind ik geen goed punt.  

Toelichting 

Is de discussie daarbij niet eerder: moeten we nog wel zo scheiden bij de oorsprong of is het 

kosten efficiënter om dit uit de afvalstroom te scheiden? Veel rapporten laten zien dat dit 

laatste goedkoper is. Daarnaast is drie bakken al een aanslag op de ruimte laat staan 4. Nu 

kunnen mensen met zakken deze nog op centrale punten aanbieden. Kan dat ook nog als er 

een vierde bak komt? Ik denk niet dat dit een wezenlijk verkiezingspunt is. Te veel discussie 

te weinig duidelijkheid.  

Voorstel om dit punt eruit te halen. 

  



 

Robert 5 

Openbare ruimte, stedenbouw en verkeer 

derde alinea:  

Wij vinden het huidige plan voor verbetering van het stationsgebied onvoldoende 
recht doen aan de opdracht om een aantrekkelijke entree tot het stadshart te 
creëren, vooral omdat opnieuw prioriteit lijkt te worden gegeven aan de 
autobereikbaarheid van het mediapark. En dan hebben we het nog niet eens over 
de enorme kosten.  

Noem hier het bedrag van 40 miljoen! 

 


