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Kies BREDE WELVAART als uitweg uit de klimaatcrisis
Naar een mooie, schone, gezonde en rechtvaardige Hilversumse samenleving

Dit decennium is bepalend
De komende jaren zijn bepalend voor de bestrijding van de 
klimaatcrisis. Het recente IPCC-rapport is stellig. Bosbranden, 
overstromingen en stormen drukken ons met de neus op de 
feiten. We moeten nú handelen, in een samenleving die sterk 
gepolariseerd is. Wij staan op een keerpunt in ons denken en 
doen. Het keerpunt van ‘Welvaart’, eenzijdig gericht op bruto 
binnenlands product, naar ‘Brede Welvaart’, waarin de blik veel 
ruimer is. Welzijn, kwaliteit van de leefomgeving, gezondheid, 
onderwijs, sociale gelijkheid en rechtvaardigheid zijn daarin 
ijkpunten bij het bepalen van de maatschappelijke koers.

Brede Welvaart als nieuw kompas wordt landelijk breed
gedragen: van de Jonge Klimaatbeweging tot VNO-NCW en van 
VNG tot Rabobank. Maar het begint bij onszelf: Hilversumse 
inwoners en ondernemers, die werken aan een leefbare wereld 
en sociale rechtvaardigheid. Met een sleutelrol voor de meest 
nabije overheid: de gemeente Hilversum. 

Onze oproep
Vanuit onze overtuiging dat wij in samenwerking het tij kunnen 
keren, doen meer dan 50 Hilversumse organisaties, belangen-
vertegenwoordigers en verenigde ondernemers een oproep aan 
de nieuwe gemeenteraad:

Sluit u aan bij de groeiende groep mensen 
die haar verantwoordelijkheid neemt voor 
de toekomst, zoals wereldwijd is 
afgesproken in Parijs. 

Wij roepen u op om: 
• In uw nieuwe raadsperiode te kiezen voor Brede Welvaart, 

als het nieuwe kompas voor beleid en praktijk. 
• Te beseffen dat u hiermee kiest voor een nieuwe maat der 

dingen. Een drastisch andere en moedige aanpak van de 
grote vraagstukken waar we voor staan. 



Voorbeelden van denken en handelen in de geest van 
Brede Welvaart:

1. Faciliteer circulair en duurzaam 
Met een duurzaam inkoopbeleid kan de gemeente een voor-
beeld stellen en start-ups op weg helpen. De mogelijkheden zijn 
groot en reiken van openbare ruimte tot de rol van ‘first 
customer’ van de Hilversumse ecologische start-ups (kantoor-
artikelen, biologische bloemen, vegan catering). 
Bewonersinitiatieven beginnen vaak kleinschalig maar zijn van 
grote waarde als pioniers van een duurzame, circulaire en
sociale samenleving. Denk aan Repaircafés, Voedselbank, Tante 
Jans, kledingruiltassen en initiatieven om spullen te delen,
variërend van auto’s tot gereedschap. Stille maar onmisbare 
lokale schakels voor de Brede Welvaart in Hilversum.

2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte 
      en faciliteiten
Veel ondernemers op het Media Park, de bedrijventerreinen en 
in kantoorgebouwen willen graag duurzamer werken. 
Met aandacht voor energie, mobiliteit, circulaire producten, 
afval, water, biodiversiteit, inclusiviteit en nog veel meer. Zij zijn 
op zoek naar betrouwbare lokale ondersteuning. Stimuleer deze 
koplopers en zorg dat ze zich kunnen laten zien. Laat achter-
blijvers zien dat duurzaam werken nodig en mogelijk is. Ga met 
ondernemers in gesprek en vraag wat ze nodig hebben om duur-
zamer te werken. Ondersteun initiatieven als de logistieke Hub 
van de Gijsbrecht en de Binnenstad, collectieve zonnedaken op 
bedrijfspanden, warmte-uitwisseling tussen bedrijven.

3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in 
      financiële mogelijkheden 
De energietransitie is van en voor ons allemaal. Daarbij is
erkenning nodig voor de invloed die de maatschappelijke
tweedeling op dit thema heeft. Niet iedereen is bij machte 
om isolatiemaatregelen en zonnepanelen te financieren. Ook 
woonomstandigheden,  laaggeletterdheid, opleidingsniveau en 
leeftijd spelen een rol. De Hilversumse energietransitie vergt 
daarom maatwerk en erkenning dat sociaal maatschappelijke 
factoren meespelen. Voorlichting en educatieve programma’s 
verdienen ondersteuning.

4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun
      menselijke maat
Ons economisch perspectief draait niet alleen om ‘media’ en 
‘hightech’ van grote bedrijven. De vernieuwing  komt vaak uit de 
schuurtjes en broedplaatsen met experimenteerruimte voor
ambachtelijk innoveren. Het gaat niet alleen om bedrijfsver-
zamelgebouwen, maar ook om werkruimtes met een menselijk 
maat zoals Vonk in de Wijk en Werf35 die ruimte bieden aan 
creatieve doeners en innovatieve start-ups. Wijkcentra als De 
Geus en De Kruisdam en de culturele broedplaats Meentwerf 
zijn onmisbaar als laagdrempelige ontmoetingsplekken in de 
buurt. Allemaal dragen ze bij aan onze Brede Welvaart.



5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw 
Het belang van groen is onomstreden: het is goed voor onze 
gezondheid, nodig om de biodiversiteit te waarborgen en 
hittestress en wateroverlast te voorkomen. Succesvolle
initiatieven verdienen alle medewerking zoals de Groene
Afslag en biologische tuinderij LandinZicht. Nieuwe ideeën 
zoeken ruimte, zoals zelfoogsttuinen en voedselbossen
(Zonnestraal?). Binnen de bebouwde kom is het nieuwe maai-
beleid van de gemeente al een groot succes. Wij zien veel 
kleinschalige initiatieven die samen van grote betekenis zijn: 
Urban Farming035, beplanting van boomspiegels, aanleg van 
geveltuintjes, wormenhotels, KipEigen. Initiatieven die in onze 
plannen meer (openbare) ruimte en support verdienen.

6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen 
De Hilversumse schaal is perfect voor voetgangers en fietsers. 
Deze wijze van verplaatsen is schoon, stil en gezond. Voetgan-
gers en fietsers verdienen dan ook veel meer ruimte dan zij 
nu krijgen. Want onze trottoirs zijn vaak te smal en overvol. De 
fietspaden zijn niet berekend op de stormachtige ontwikkeling 
en uitbreiding van de fietsfamilie, met bakfietsen, driewielers 
en fietskoeriers. Denk aan de krappe radialen in Hilversum 
Zuid. Herverdeling van de verkeersruimte, ten gunste van fiets 
en voetganger, zal zorgen voor een doorbraak voor distributie-, 
ruimte-  en bereikbaarheidsproblemen met de focus op leef-
baarheid.

7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de
     Verenigde Naties in de volle breedte uit 
De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties) zijn nauw verwant aan onze Brede Welvaart. Zij verdie-
nen een zichtbare, fysieke plek in Hilversum. De nieuwe biblio-
theekvestiging aan het Mediaplein is een uitgelezen plek voor 
een Hilversums SDG-huis: hét kenniscentrum van waaruit het 
werken aan deze 17 wereldwijde doelen gestimuleerd wordt. 
De bibliotheek is immers nu al een laagdrempelige plek waar 
alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten.  

Dit zijn zeven voorbeelden. Met als rode draad: aansluiten bij 
de initiatieven uit de samenleving, deze helpen verankeren 
en opschalen. Samen denken en handelen om dit beslissende 
decennium een keerpunt te maken richting een duurzame en 
sociaal rechtvaardige maatschappij. Ook in Hilversum. 

Onze vragen aan u:
• Wat gaat uw partij met elk van deze voorbeelden doen? 
• En welke doorbraken voegt u toe vanuit uw  

verkiezingsprogramma?

Namens alle ondertekenaars:
we wachten uw reactie verwachtingsvol af!

Reageren kan via:
klimaatmanifesthilversum@gmail.com                    06-82151015


