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Geachte heer Broertjes, beste Pieter, 
 
Hierbij dien ik per 18-03-2020 mijn ontslag in als wethouder van de gemeente Hilversum.  
 
Ik ben er trots op dat ik 10 jaar heb kunnen bijdragen aan een duurzaam, zorgzaam en 
levendig Hilversum. Aan het klimaatneutraal maken van Hilversum, aan het vergroenen van 
Hilversum door een 1.000 bomenplan en de strijd voor een sterk en onafhankelijk Goois 
Natuurreservaat. Voor meer reuring en cultuur in Hilversum, voor het op de kaart zetten van 
de noodzaak van jongerenhuisvesting en de 1.000 kleinere woningen… 
 
Ik ervaar echter afnemende steun om mijn ambities waar te kunnen maken, zoals bleek bij 
het voorstel voor een klimaatneutraal raadhuis. Dat is een belangrijke constatering bij grote 
complexe onderwerpen als energietransitie en wonen, die immers tijd kosten om tot 
resultaten te komen. In verschillende gesprekken binnen de coalitie en met mijn eigen fractie 
ben ik tot de conclusie gekomen dat ik op onvoldoende steun kan rekenen als wethouder. 
Zowel voor mijzelf als voor Hilversum is dat niet goed. Ik treed daarom terug als wethouder 
van Hilversum, in het pijnlijke besef dat ik mijn collega’s verlaat in een moeilijke tijd. 
 
Ik wil mijn collega’s in het college bedanken voor een mooie samenwerking, evenals de 
ambtenaren die direct werkten op mijn portefeuilles. Ik ben er trots op dat ik nu goede teams 
op klimaat, energie en wonen achterlaat en dat de capaciteit op groenbeleid er weer staat. 
Maar vooral wil ik niet vergeten de bodes, bestuursondersteuning en zeker mijn secretariaat 
omdat zij het werken als wethouder verlichten. Vertegenwoordigers van bedrijven, 
organisaties en besturen in de stad en (boven)regionaal en zeker mijn eigen GroenLinks-
leden en onze inwoners; allen wil ik hartelijk danken voor samenwerken en leren.  
 
Ik wens u allen veel succes en plezier bij het besturen op weg naar een duurzaam, 
zorgzaam en levendig Hilversum in die prachtige groene oase van de Gooi en Vechtstreek! 
 
Hartelijke groet, 
 
Jan Kastje 


