
 

 

Aan:  De onderhandelaars van de partijen HvH, VVD, GL en CDA 
Betreft: Inspraak voor bewoners bij coalitievorming 
 
 
Geachte onderhandelaars, 
 
Allereerst willen wij u nogmaals van harte feliciteren met de mooie verkiezingsuitslagen. Wij 
begrijpen het volledig dat de ‘winnaars’ van de verkiezingen samen met elkaar gaan 
onderhandelen. Wij vinden het juist dat er op deze manier recht gedaan wordt aan de stem van 
het volk. Toch is er een kwestie die ons zorgen baart: de mate van openheid waarin die 
onderhandelingen nu plaatsvinden. 
 
De eerste ronde van verkennende gesprekken was in het openbaar. Dit vonden wij een mooie 
eerste zet van Hart voor Hilversum, die immers stevig campagne had gevoerd met het belang van 
inspraak van de inwoners van Hilversum. Helaas worden de gesprekken direct daarna weer 
achter gesloten deuren gehouden. 
 
Wij hopen dat het niet de bedoeling is dat deze afscherming voor de rest van de 
onderhandelingen de norm blijft. Natuurlijk begrijpen wij ook dat er momenten zijn waarop het 
prettiger is om in beslotenheid te praten, zoals bij het spreken over personen of over specifieke 
financiën. Toch denken wij dat er nog ruimte is voor inspraak van de inwoners van Hilversum. 
 
Wij hebben daarom een voorstel voor u als onderhandelaars. Organiseer een inspraakronde: per 
thema, per wijk of per buurt. Op deze manier kunnen de politieke partijen hun verkiezingsbeloftes 
waarmaken door direct te laten zien dat zij de inspraak van de inwoners ook ná de 
verkiezingscampagnes zeer serieus nemen, niet alleen door te informeren, maar door écht te 
luisteren. 
 
Dat zal een positieve invloed hebben op het vertrouwen in het coalitieakkoord bij de bewoners 
van Hilversum en de samenwerking bevorderen. En tenslotte: die bewoners willen nog wel eens 
best goede ideeën hebben. Dit kan zorgen voor nieuwe inspiratie bij het opzetten van de 
beleidsplannen in het coalitieakkoord. 
 
Wij hopen dat u onze suggestie in overweging wilt nemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de bewonersorganisaties en politieke partijen, 
 
Samenwerkende bewonersorganisaties 
Hilversum Oost 
Ad Bakker 
Patrick Weening 
 

Partij van de Arbeid 
Femke van Drooge 
 
SP 
Bianca Verweij 
 
Leefbaar Hilversum 
Mirjam Kooloos 

 


