
Geen tijd om het hele programma te lezen? Of ben je gewoon op zoek naar de hoogtepunten? 
We hebben het programma voor jou als ondernemer samengevat. En dan specifiek hetgeen de 
politieke partijen op economisch gebied/beleid gaan doen. Heb je een midden- of kleinbedrijf? 
Dan is het goed om te bekijken of de partij waarop je wilt gaan stemmen jouw zakelijke 
belangen wel serieus neemt bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 

 

CDA. Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame 

economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het 

is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers 

gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, 

werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich 

door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op 

de langere termijn voorop te stellen.  

We stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap. 

Onder andere door de aanwezigheid van het Mediapark heeft Hilversum een groot aantal zzp-

ers. Ook hen wil CDA Hilversum waar mogelijk ondersteunen. Ambtelijke obstakels zullen voor 

hen zoveel mogelijk weggenomen worden. 

De komende jaren zet CDA Hilversum in op: 

- Het stimuleren van de lokale economie en lokaal ondernemerschap. 

- Het stimuleren van de economische speerpunten als media (creatieve industrie), 

  gezondheidszorg en toerisme. 

- Het verder versterken van de positie van Hilversum binnen de MRA en ROM Utrecht. 

- Investeren in bestaande bedrijventerreinen zoals Hilversum Zuidwest. 

- Extra aandacht voor de buurtwinkelcentra zoals Gijsbrecht. 

 

SP. Wilt dat Hilversum strategisch investeert in de creatieve industrie 

bestaand uit de media en entertainmentindustrie, kunsten, cultureel 

erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening om werkloosheid en 

kantorenleegstand tegen te gaan. 
Het MKB is de banenmotor. SP-Hilversum wil lokale bedrijven, o.a. op het 

gebied van creatieve industrie, stimuleren om zich te vestigen in 

 (aanloopstraten) van het dorpscentrum. Het MKB heeft bruisende plekken nodig waar ze 

kunnen groeien.  

Investeren in (extra) scholing, advies en ondersteuning voor ZZP’ers. De sector Creatieve 

Industrie is flink aan het groeien. Vooral ZZP'ers zijn hierin actief. Ook ZZP'ers moeten in 

aanmerking komen voor sociale voorzieningen zoals schuldhulpverlening.  



 

GroenLinks. Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we voor iedere 

wijk ‘kant-en-klaar pakketten’ voor verduurzaming, die we actief 

aanbieden door de inzet van energiecoaches. 

Bedrijven worden actief begeleid om zich te houden aan de wettelijke 

verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen die zich 

binnen 5 jaar terugverdienen. We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer. 

Tegelijkertijd helpen we het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren. 

GroenLinks wil elektrisch vervoer stimuleren. We verdubbelen het aantal laadpalen, maken 

voorzieningen voor meer elektrische deelauto’s en we zetten in op elektrische bevoorrading 

van winkels in de stad. 

 

PvdA. We investeren in gemengde, gezellige, gastvrije werk- en 

woongebieden met geschikte ruimtes voor zelfstandigen en kleine 

ondernemers in de creatieve industrie. 

 

Een aantrekkelijk werkklimaat betekent behoud en uitbreiding van 

voorzieningen zoals een levendige bibliotheek in het centrum en 

levendige horeca, met bijvoorbeeld een debatcentrum, van waaruit 

ook uitzendingen met publiek kunnen plaatsvinden. 

 

Wij zetten ons in voor een corporatie van startende ondernemers die zich specialiseert in het 

verbinden van creatieve bedrijvigheid in leegstaande – beeldbepalende – panden. 

 

Wij zijn terughoudend met investeren in de vorm van aandelen in regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen/-fondsen 

 

VVD, Hilversum heeft een grote en schone economie die voor veel 

werkgelegenheid zorgt. Dat moeten we koesteren. Dat betekent dat we 

zuinig zijn op de bestaande ruimte voor bedrijvigheid en ruimte maken 

voor nieuwe ondernemers. De afgelopen jaren is Hilversum steeds 

aantrekkelijker geworden voor grote en kleine mediabedrijven. Om het 

unieke profiel van de Mediastad ook voor de toekomst veilig te stellen, 

blijft Hilversum investeren in een uitstekend vestigingsklimaat. 

Daarnaast komt er, als het aan de VVD ligt, ook meer aandacht voor de andere 

bedrijventerreinen en gaan we door met het centrum mooier en levendiger te maken.   

 



 
Belang van Hilversum  
Het ondernemersklimaat is in de afgelopen jaren achteruitgegaan en dat moet veranderen. 
Ondernemers zorgen voor de verbinding in Hilversum, voor banen en ze betalen belasting. De 
gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer ruimte geven, ze minder betuttelen en minder 
lastigvallen; geef de ondernemers het vertrouwen dat zij verdienen. Meer werkgelegenheid betekent 
minder uitkeringen, maar ook een betere sociale samenleving en mogelijkheden voor praktisch 
gerichte opleidingen. 
 
Speerpunten: 

• Ruimte voor ondernemers 
• Minder bureaucratie 
• Meedenken, meedoen 
• Geen beklemmend vergunningsstelsel 
• Doelgerichte belastingen 
• Hilversum eerst 
•  

Hart voor Hilversum. We zetten ons in voor bloeiende bedrijventerreinen 

en winkelgebieden. We willen een gebiedsagenda voor bedrijventerrein 

Zuidwest. De ondernemersvereniging van de Gijsbrecht heeft een nieuwe 

visie/herinrichting uitgewerkt: we willen hier graag, na een brede 

participatie, snel een vastgestelde koers voor. We willen meer horeca en 

buurtwinkels in de wijken mogelijk maken voor meer levendigheid. 

Wij willen de lokale winkeliers en kleine ondernemers beter faciliteren. Zij kunnen een 

belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken. 

 

Christen Unie. Een duurzame economie houdt ook rekening met 

maatschappelijke en milieuaspecten.  

Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en 
een middel om andere doelen te realiseren. Uiteindelijk gaat het om de gewenste kwaliteit van 
leven. Een economie is volgens de CU pas gezond als iedereen een kans krijgt en 
verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen 
kent. 
 
Het Midden en Kleinbedrijf (MKB) is onmisbaar voor werkgelegenheid en de lokale economie. 
De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere 
overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de circulaire 
economie. 
  



 
- De gemeente Hilversum stelt zich op als partner voor ondernemers. 
- Stimuleren van lokaal en regionaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. 
  De ChristenUnie hecht aan een goede samenwerking tussen de gemeente en bedrijven, 
  én bedrijven onderling op bedrijventerreinen. Dat is gericht op het vitaal houden, 
  verduurzamen en het voorkomen van leegstand en criminaliteit. 
- Op tijd in te zetten op herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen 
  aan veranderende behoeftes van bedrijven. 
- Voor bedrijventerrein Zuid West wordt in samenwerking met parkmanagement en 
 bedrijven een Masterplan ontwikkeld om het bedrijventerrein te revitaliseren en 
 verduurzamen. 
- Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer. 
- Maak bedrijventerreinen aantrekkelijker door groene ruimtes toe te voegen zodat er 
 gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren. 
- De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met ondernemers inzet op 
 energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie. Duidelijke doelen 
 voor energiebesparing, zo mogelijk energieneutraal. 
- Winkeliers in uitloopstraten worden gestimuleerd meer naar het centrum te verhuizen. 
 De centrummanager heeft hierbij een verbindende rol. Om de winkels in het centrum 
 meer te concentreren, en de leefbaarheid van de binnenstad te bevorderen, kunnen 
winkelbestemmingen aan de buitenkant van het  centrum zo nodig worden gewijzigd in 
woonbestemmingen.  
 

 

 

 

 

 

 



Ruimte voor economische bedrijvigheid  

 
 
 
 
 
 

bedrijventerreinen verdienen serieuze aandacht, ook als het gaat om het onderhoud van de 
openbare ruimte. 
 
 

Leefbaar Hilversum. Initiatieven uit de samenleving koesteren, 
stimuleren en deze zoveel mogelijk ondersteunen. Deze 
initiatieven komen uit zowel onze inwoners, onze ondernemers en 
vanuit de lokale initiatieven. Zonder innovatie geen verandering. 
Wil Hilversum zich in de toekomst ontwikkelen dan moet er 
ruimte zijn voor deze innovatie. We moedigen lokale initiatieven 
aan en willen hun hierbij ondersteunen i.p.v. ontmoedigen. 

 
Het stimuleren van de lokale circulaire economie waarbij de volgende uitgangspunten gelden. 
Door in te zetten op lokale productie en producten voorkomen we onnodig transport. 

 

Hilversums Lokaal Belang. 
Hilversum moet vervolgopleidingen en hoger 
onderwijsaanbod ontwikkelen. In samenwerking met 
Amsterdam en Utrecht. Bestaande werkplekken in 
Hilversum moeten worden behouden. Het 

aantrekken en huisvesten van nieuwe grote mediabedrijven en het daarvoor moeten aanleggen 
van toevoerwegen, kan ten koste gaan van sociale woningbouw en/of de Hilversumse natuur. 
Dat is niet aanvaardbaar. 
 
Lokale werkplekken voor Hilversummers die online werken worden gestimuleerd zodat 
Hilversummers meer binding met het dorp blijven houden.  
 
De gemeente stimuleert mensen met een bijstandsuitkering zich verder te ontwikkelen om zo 
meer kans te maken op de arbeidsmarkt en de eigen kwaliteit van leven te verbeteren.  
 
 



Democraten Hilversum. Hilversum is een woon- en werkgemeente. 
De Hilversumse beroepsbevolking en de werkgelegenheid blijven zo 
goed mogelijk met elkaar in balans. 
- Forensisme wordt beperkt: mensen wonen in de buurt van hun  
  werk en/of het openbaar vervoer. 
- Milieueisen aan bedrijven worden gehandhaafd. 
- Gestreefd wordt naar een aantrekkelijk centrumwinkelgebied met  
  meer sfeer en bijzondere winkels (uitvoering Centrumvisie en  
  vaststellen ontwerpbestemmingsplan Centrum). 

- Ruimte voor creatieve broedplaatsen en ambachtelijke werkplaatsen, bijvoorbeeld in 
 leegstaande winkelpanden wordt bevorderd. 
- In de gemeente wordt ruimte gegeven aan de productie van creatieve content (bv. Werf 
 35, Mussenstraat en H-Park Oude Amersfoortseweg). 
- Er moeten meer mogelijkheden komen voor MKB in de buurten.  
- De gemeente houdt bij de inkoop van goederen en diensten rekening met lokale 
 bedrijven. 
- De tijdelijke uitbreiding van terrassen in verband met Covid-19 wordt beëindigd om 
  concurrentievervalsing te voorkomen. 
- De mogelijke transformatie van leegstaande panden in bedrijfsverzamelgebouwen voor 
 ZZP-ers, starters en kleine kantoren wordt onderzocht. 
- In alle wijken hoort een winkelcentrum te zijn dat voldoet aan de eisen van de tijd 
- Steun voor het ondernemersplan voor vernieuwing van de winkelstraat ‘de Gijsbrecht’. 
- Bij bedrijventerreinen wordt geïnvesteerd in een goede en duurzame inrichting. Wij 
 ondersteunen het klimaatneutraal maken van bedrijventerreinen, zoals voorgesteld 
 door de Ondernemersvereniging Zuid-West. 
- Beter benutten van de regionale centrumfunctie door een attractief aanbod van winkels 
 en cultuur (ook evenementen als Wonderfeel) in een sfeervolle ambiance aan te bieden 
 (schoon, groen, gastvrij). 
  



 
 

 

 

Gemeente Hilversum. Gemeenteraad telt 37 zetels, verdeeld 

over 11 partijen ( stand 1-1-’22). Deelnemende partijen (12) aan 

de gemeenteraadsverkiezingen in alfabetische volgorde. 

 

 

Naam    Lijsttrekker    Aantal zetels 

Belang van Hilversum          Frederique Durlacher   0 

CDA                                    Gerben van Voorden               4 

Christen Unie    Bas Nanninga                            2 

D66                                         Annette Wolthers                    6 

Democraten Hilversum     Edwin Göbbels *)                     1 

GroenLinks                         Marleen Remmers                  5 

Hart voor Hilversum         Karin Walters                           7 

Hilversums Lokaal Belang   Henk Blok *)                             1 

Leefbaar Hilversum        Mirjam Kooloos                        1 

PvdA                                Femke van Drooge                  2 

SP                                                Paul Vonk                                  2 

VVD                                            Arno Scheepers                   6 

Switchers:   

Göbbels in de loop van 2020 uit D66 vertrokken.  

Henk Blok: ooit bestuurslid Leefbaar, later naar Hart voor Hilversum, toen zelfstandig verder.   

 


