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De wethouder en de betrokken ambtenaren mogen worden gefeliciteerd met deze agenda.  
De agenda wordt getekend door ambitie en samenwerking.  
Ondernemersvereniging BVHilversum kan zich daar goed in vinden en is blij en trots om hier een 
bijdrage aan te hebben kunnen leveren.  
 
De agenda is een mooie stap om Hilversum verder te brengen en het voor iedereen beter te maken.  
Maar om de agenda tot een succes te maken hebben we nog wat meer nodig. Daadkracht.  
Daadkracht van alle partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de agenda.  
Want ambitie en samenwerking leveren een prachtig startpunt, maar zonder daadkracht komen we 
er niet.  
 
BVHilversum heeft er alle vertrouwen in dat we samen deze daadkracht kunnen laten zien de 
komende periode. Hiervoor dienen alle partijen eensgezind op te trekken. Een goede open dialoog 
en samenwerking is cruciaal. We moeten de positieve flow vasthouden en op onderdelen de 
onderlinge communicatie verder verbeteren. 
 
Zoals gezegd is de agenda ambitieus. 10.000 extra banen en 10.000 woningen dat is nogal wat.  
Dit te meer omdat ook de beschikbare ruimte in Hilversum grenzen heeft. We moeten wonen en 
werken in dezelfde beschikbare ruimte. Met name de ruimte voor werk (en schuifruimte) moet 
daarbij de volle aandacht krijgen.  
 
Denk dat daarbij aan de mogelijkheden op het Circusterrein, Crailo, Spoorzone en Arenapark. We 
moeten voorkomen dat we straks achter het net vissen. We moeten de economische waarde van alle 
bedrijventerreinen volledig gaan benutten. Koester deze bedrijventerreinen vanwege hun 
economische prestaties en werkgelegenheid. We moeten de bedrijven die groeien en die een 
belangrijke toegevoegde waarde leveren voor de economie van de regio (nu en in de toekomst) in de 
gaten houden en faciliteren. We moeten ze blijven binden en boeien. Hun huisvestiging in Hilversum 
is erg belangrijk. Niet alleen voor de economie, maar ook voor de sportverenigingen, het 
voorzieningenniveau en voor een bruisende stad.  
 
De focus op de thema's en de doelstellingen is goed. Met overleg, samenwerking en goede 
informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen, moeten we in deze snel veranderende wereld 
echter ook in kunnen blijven spelen op eventuele toekomstige andere vraagstukken. Ook de 
belangen en ontwikkelingen van de bedrijven (terreinen) die niet bovenaan de prioriteitenlijst van de 
agenda staan moeten niet onder sneeuwen. Focus is goed, maar een te scherpe focus op een 
specifieke sector maakt ons als regio te kwetsbaar. Voor een dynamisch evenwicht en een goed 
functionerend ecosysteem is meer nodig. 
 
BVHilversum realiseert zich dat de thema's en doelstellingen ook veranderingen voor bedrijven 
(1221, Havenstraat-Vaartweg) met zich mee kunnen brengen, die niet per definitie als positief 
kunnen worden ervaren. Voor die bedrijven/ondernemers vindt BVHilversum het van belang dat er 
goed wordt meegedacht over eventuele passende en hoffelijke oplossingen, mocht dat aan de orde 
zijn. 
 
Laten we samen verder bouwen aan een ecosysteem die toekomstbestendig is. 
Dat betekent keuzes maken. Maken wij zelf geen keuze, dan wordt er voor ons gekozen. 
En dat is niet altijd in het voordeel van de Hilversumse ondernemer en inwoner. 


