
ALV is uitgesteld tot nader order wegens Corona



Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bewonersvereniging

Raadhuis & Omgeving en verschijnt vier keer per jaar.

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden

artikelen in te korten of niet op te nemen. CO
LO
FO
N

Bestuur

VOORZITTER
Jan Plouvier

Insulindelaan 5

E-mail: plouvier@versatel.nl

SECRETARIS
Corrie Nypels

Dalweg 19

E-mail: hhimnypels@kpnmail.nl

PENNINGMEESTER
Alex Commandeur

Borneolaan 48

E-mail: acommandeur@kpnmail.nl

RUIMTELIJKE ORDENING
Frans Kwantes

Graaf Florislaan 6

E-mail: fk@servast.nl

COMMUNICATIE
Sandra Nagtzaam

Hoge Naarderweg 44

E-mail: s.nagtzaam@icloud.com

Contact nieuwe bewoners

Bankrekeningnummer:  

IBAN nummer: NL84 INGB 0008622972

Jaarcontributie per huishouden €18,50

Vormgeving 

Miguel Visser - Hellingproof.com

E-mail: miguel@hellingproof.com



De aangekondigde Algemene Leden Vergadering op 9 april aanstaande gaat niet door in 
verband met de uitbraak van het Coronavirus Covid 19. Nood breekt wet en daarom is
een en ander uitgesteld. Een nieuwe datum zal later in het jaar worden bekendgemaakt. 
In deze nieuwsbrief ontvangt u wel reeds alle relevante stukken.

Ondertussen vraagt het bestuur van de bewonersvereniging dringend haar leden zich te 
houden aan de voorschriften zoals die zijn uitgeschreven door het RIVM en de Regering. 
Dus thuisblijven, veelvuldig handen wassen, afstand bewaren en directe contacten
vermijden. 

Mochten er leden zijn, die meer informatie willen hebben of hulp nodig hebben, die niet 
in de eigen omgeving voorhanden is, dan kunnen zij per email contact opnemen met de 
voorzitter: 

Plouvier@versatel.nl
Vriendelijke groet,
Jan Plouvier

DE ALV

EEN GOED MOMENT 
OM LID TE WORDEN VAN DE

BEWONERSVERENIGING
RAADHUIS EN OMGEVING.

MELD U AAN!!!

VOOR 18,50
PER JAAR



Denk mee aan nieuw (bestemmings)plan
voor onze wijk: Pilot Noordwestelijk Villagebied 

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet” in werking. Alle regels rondom het
aanvragen en goedkeuren van een vergunning voor een bouwplan en het opstellen
van een bestemmingsplan worden ingrijpend veranderd. Het bestemmingsplan
van het Noordwestelijk Villagebied, waar onze wijk deel van uitmaakt, gaat op in
een nieuw op te stellen “Omgevingsplan” voor heel Hilversum.

In de nieuwe wet is meer aandacht voor inspraak, genoemd “participatie”.
Voor belangrijke projecten en ruimtelijke wijzigingen wordt het actief betrekken
van aanwonenden zelfs verplicht. 

De gemeente Hilversum heeft een Pilot project voor het Noordwestelijk Villagebied
opgezet om te ontdekken hoe deze participatie kan worden vormgegeven.
De wijkorganisaties zijn door de gemeente opgeroepen de participatie te helpen
organiseren. Als bestuur maken we graag gebruik van deze kans en roepen leden
op met ons mee te doen.

Wij kunnen daardoor aspecten en wensen inbrengen die specifiek in onze wijk spelen. 
In de aankomende ALV zal dit onderwerp aan de orde komen. 

NIEUW BESTEMMINGS(PLAN)



KANDIDAAT BESTUURSLEDEN
INTRODUCTIE: 
MATTHIEU NIEHE

In januari 1998 zijn Alice en ik – laat 
ik hond Dusja  (2011) niet vergeten - 
komen wonen op de Javalaan. En nog 
steeds genieten we van de heerlijke 
woonomgeving. Enige jaren later zijn 
we lid geworden van de Bewonersver-
eniging “Raadhuis & Omgeving” vanuit 
de gedachte dat je vanuit een collectief 
beter in staat bent om het prettige, 
veilige en groene karakter van de wijk 
te behartigen.
Hoewel Alice nog parttime werkzaam 
is als longfunctie analiste , ben ik 
inmiddels gepensioneerd en heb dus 
wat meer tijd beschikbaar voor andere 
zaken. Gelet op mijn achtergrond en 
ervaring -  die voornamelijk liggen op 
directievoering van organisaties  en 
besturen van  verenigingen – heb ik 
veel te maken gehad met overheden.  

Daarbij is mij duidelijk geworden dat 
bewonersverenigingen een heel belang-
rijke rol kunnen spelen bij het tot stand 
komen/bijsturen van  overheidsplannen 
waarvan de effecten  hun neerslag hebben 
op woongebieden. De oproep voor nieuwe 
bestuursleden was de directe aanleiding 
om mij kandidaat te stellen voor deze 
functie, waarbij behoud en zo mogelijk 
verbetering van het leefklimaat in onze 
wijk voor mij  centraal zal staan.

Rob Heuser
Sinds 1991 wonen wij met veel plezier in 
Hilversum aan de Sumatralaan. Inmiddels 
wonen de kinderen elders in Hilversum en 
ben ik gepensioneerd. Wij zijn al lang geïn-
teresseerd lid van de bewonersvereniging 
en wij willen net als iedereen natuurlijk 
wonen in een prettige en veilige woonwijk. 
Nu ik wat meer tijd heb, was de oproep van 
het bestuur voor mij aanleiding me aan 
te melden als kandidaat voor een be-
stuursfunctie. Met mijn ervaring in (sport-) 
verenigingsbesturen en in het bedrijfsleven 
hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan 
het leefklimaat in onze wijk. 



BEWONERSVERENIGING Raadhuis en Omgeving

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019 

1. WELKOM AAN LEDEN EN NIET LEDEN
VAN DE BEWONERSVERENIGING. 
Een speciaal welkom is er voor Jan Kastje en Carola van den Berg. 
Carola, buurtcoördinator van de buurt Noord-West, is de schakel tussen de gemeente 
en ons bestuur. Jan Kastje, wijkwethouder,wil van deze gelegenheid gebruik maken om 
zich te introduceren. Hij wil benaderbaar zijn voor de bewoners en vindt het contact 
met het bestuur, zoals de fietstocht door de wijk,  heel waardevol. Het is zijn taak om 
Carola te steunen in haar werk. Regelmatig overlegt hij met ons bestuur en ook met de 
andere wijkbesturen van de wijk Noordwest.

2. OPENING VAN DE VERGADERING EN
VASTSTELLEN VAN DE AGENDA.
In de uitnodiging staat als thema: “Een goede buur is goud waard”. We krijgen als
vereniging steeds meer sociale aspecten en willen, naast het opkomen voor het
behoud van onze mooie groene wijk, het nabuurschap promoten.
De bewonersvereniging probeert hieraan gestalte te geven door het stimuleren van 
straatfeesten, het subsidiëren hiervan en het meewerken aan het jaarlijkse buurtdiner. 
Na de Souperdag in 2018, de Ballendag in 2019 wordt het thema in 2020 “Italië”.
Carola vraagt de aanwezigen om, wanneer zij hieraan willen meewerken hetzij
door te koken of het beschikbaar stellen van hun huis, zich bij haar aan te melden: 
carola.vandenberg@hilversum.nl

Wanneer er vragen of meldingen zijn over zorg of over zaken de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning betreffend dan kan men elke dinsdag van 3 tot 4 uur terecht in
Medisch Centrum Dudok.

De  Whats-App Buurtpreventie wordt beheerd door Rutger Mooy. Het doel van de app 
is het signaleren van verdacht gedrag en daarmee een bijdrage te leveren aan het 
voorkomen van criminaliteit. Aanmelden voor de app kan door een email te sturen
naar: raadhuiskwartierhilversum@gmail.com

Ter sprake komt het rabatparkeren en het overhangend groen. Via M.O.R.
(Melding Openbare Ruimte) kan bij de gemeente om handhaving worden gevraagd.
De parkeerdruk in de wijk wordt steeds groter. Het door bedrijven beschikbaar
stellen van uitrijkaarten voor een nabije garage zou de parkeerdruk kunnen
verminderen. De agenda wordt vastgesteld.

NOTULEN VERGADERING ALV 2019



3. INGEKOMEN POST.
Afmelding van Sandra Nagtzaam. 
Zij kan vanavond niet aanwezig zijn. 
Sandra heeft onze vereniging een nieuwe 
look gegeven zoals te zien aan de laatste 
nieuwsbrieven.

• Correspondentie over problemen met 
de verbouw Graaf Florislaan 38.    
 
• Verzoek om na te gaan of een
vergunning is verleend voor de bomenkap 
op perceel Borneolaan 21a.

• Verzoek van de heer Knap om het (niet)
handhaven van regels voor Beschermd Dorpsgezicht 
op de Gerardus Gullaan te bespreken.
Tijdens de fietstocht met de wijkwethouder is dit gedaan.

• Verzoek van de heer Senden om aandacht te schenken aan de veiligheid
op hoek Noordse Bosje en Melkpad. Inmiddels zijn enkele maatregelen getroffen.

• Suggestie van de heer Couperus om een verkeersdrempel bij de
oversteek op de Naarderstraat.

• Verzoek om mee te werken aan het instellen van vuurwerkvrije zones in onze wijk.
Het bestuur acht de vuurwerkoverlast niet dusdanig dat een vuurwerkvrije zone
zinvol is. Vanuit de vergadering komt de wens om de tijdslimiet van afsteken vuurwerk
beter te handhaven.

• Verzoek van mevrouw Steenman (ook in AVL 2018!)
om het parkeerbeleid aan te passen, namelijk afschaffing van betaald parkeren
op zondag en het ingaan van onbetaald parkeren 
op 18.00 uur in plaats van 21.00 uur. Dit onderwerp is bij de gemeente in behandeling.

• Verzoek van mevrouw Blosser een artikel te plaatsen over
hondenpoep-overlast in de nieuwsbrief.

• De heer van Osch vraagt toelichting op de jaarcijfers 2018.
Dit wordt bij  agendapunt 7a behandeld.

Mw. Felt vraagt het bestuur aandacht te schenken
aan de herinrichting van de Koninginneweg e.o. 

Nagekomen:
Kan het bestuur een inventarisatie maken van A.E.D.- apparatuur in de wijk?



4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.
• Activiteiten 2019 in de wijk: Cityrun, Koningsdag, 20 jarig bestaan van Independer,
openluchtbioscoop, Dudokconcert en Eten op Rolletjes.
De fietsronde gaat dit jaar hier niet door.
• Het feest van Independer kan enige overlast geven. Hierover zijn goede afspraken 
gemaakt.
• De proef met het verbod op gebruik van drugs, dealen en gebruik van scooters
in het Dudokpark is voorbij. Verlengen kan pas na een half jaar.
De wijkagent controleert regelmatig het park.

5. NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
2018 TER GOEDKEURING.
De notulen worden goedgekeurd.

6. JAARVERSLAG 2018.
De leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de
activiteiten van het bestuur. 

7A.VERSLAG KASCOMMISSIE.
Na toelichting van enkele punten wordt het financieel verslag goedgekeurd.   
De heer Geerkes stopt na 10 jaar als kascommissielid. De heer de Vries is bereid zijn 
taak over te nemen. Dank voor het werk van de kascommissie.

7B. FINANCIEEL VERSLAG. 
Het bedrag voor straatactiviteiten is hoger. Oorzaak is de nabetaling van het
voorafgaande jaar. Over de begroting valt weinig te melden. Er worden geen
bijzonderheden verwacht. 

8. DECHARGE VOLLEDIG BESTUUR. 
Annemieke stopt als bestuurslid. De voorzitter bedankt haar voor de inzet met
bloemen en het vooruitzicht van een afscheidsetentje. Het bestuur wordt
gedechargeerd.

9. BESTUURSVERKIEZING.
Het oude bestuur is herkiesbaar. De voorzitter stelt voor deze te herbenoemen.
De vergadering is hiermee akkoord. Er is een nieuw bestuurslid nodig. Het verzoek
aan de aanwezigen is dan ook om uit te zien naar nieuwe bestuursleden en dit te 
melden aan de voorzitter.



10. PLANNEN 2019.
Contact met gemeente onderhouden, het volgen van bouwplannen, herinrichting
van straten en het stimuleren van sociale contacten. Ook het herzien van
Bestemmingsplan en de aanpassing van de Omgevingswet zal nauwlettend worden 
gevolgd.

11.VASTSTELLEN CONTRIBUTIE.
Deze wordt weer vastgesteld op €18,50.

12.COMMUNICATIE. IS REEDS BESPROKEN.

13. RONDVRAAG.
• De Vorstin is een leuke locatie om te vergaderen.
De ligging en de parkeergelegenheid is wellicht voor meerdere leden een reden om niet 
te komen. Naast “De Unie”op de ’s Gravelandseweg is “de Akker” op het Melkpad en een 
kleinere ruimte in het Raadhuis een geschikte vergaderplek.
• Gewezen wordt op de mogelijkheid om bij de gemeente een bijdrage te vragen voor 
buurtactiviteiten. Deze kan gebruik worden bij het organiseren van straatfeesten.

• Overlast door hondenpoep kan verminderen door plaatsing bakken met afvalzakken. 
Dit is al eens besproken, maar te duur bevonden. Tijdens het overleg met de
wijkwethouder wordt dit aangekaart. 

14. SLUITING.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en wijst op de beschikbare kaartjes 
met instructies voor Rabat-parkeren en de aanmeldingskaarten voor het werven van 
nieuwe leden. Hierna is het tijd voor de aansluitende borrel.



Overzicht   Inkomsten en Uitgaven &  Balans 

2017 2018 2019 2019 2020
Inkomsten Realisatie Realisa>e Budget Realisa>e Budget
Contribu>es 3373 3437 3450 3431 3450
Rente 0 6,89 5 0 0
Bijzondere inkomsten
Totaal Inkomsten 3373 3443 3455 3431 3450

Uitgaven
COMMUNICATE
Nieuwsbrief + Kerstkaart 714 702 750 1148 1150
Website 102 116 120 131 130
Jubileumnieuwsbrief 1482 0
VERENIGINGSKOSTEN
Alg. Leden Vergadering 555 659 600 605 600
Straatac>viteiten 100 950 500 200 500
Kantoor + Secretariaat 71 62 100 49 100
Bestuurskosten 254 61 100 378 100
Bankkosten 149 152 150 176 175
Afschrijving debiteuren 130
Diversen / Onvoorzien  136 25 100 0 200
Jubileumviering 815
Totaal Uitgaven 2080 5154 2420 2687 2955

Resultaat 1292 -1711 1035 744 495

Balans   per 31 december
2017 2018 2019

ACTIVA
Liquide middelen
ING  Spaarrekeningen   13.781   13.788   13.000 
ING Rekening Courrant   2.425   837   2.237 

Totaal Activa   16.206   14.625   15.237 

PASSIVA
Eigen vermogen op 1/1 14913 16205   14.494 
Resultaat boekjaar   1.292   -1.711   744 
Eigen Vermogen op 31/12   16.205   14.494   15.238 

Totaal Passiva   16.206   14.625   15.237 

De kascommissie hee] de financiële verantwoording van de penningmeester aan een onderzoek 
onderworpen. Op grond van dit onderzoek komt de kascommissie tot de conclusie, dat de 
verantwoording een juiste weergave is van de financiële gang van zaken over de afgelopen 
periode tot en met 31 december 2018.
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BESTE BUURTBEWONER
 
Wat een onwerkelijke weken hebben we met zijn allen doorgemaakt tot nu toe.
Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. De komende tijd zal het 
ritme van ons dagelijks leven ingrijpend anders zijn. Kwetsbare groepen, zoals
ouderen of mensen met chronische ziektes, lopen risico om in de problemen te komen.
Maar ook leerlingen die nu via de digitale wereld onderwijs krijgen. Ook in onze wijk,
Hilversum Noordwest (postcode 1217) is hulp nodig. Op dit moment is niet duidelijk wie 
hulp nodig heeft, en daar willen we verandering in brengen.
 
In Hilversum Noordwest is een burgerinitiatief gestart om de hulpvraag in kaart te
brengen, zie link hieronder. Ik ben trots op de initiatiefnemers want er is keihard gewerkt 
om er voor elkaar te kunnen zijn in deze moeilijke periode. 
Willen jullie dit bericht zoveel mogelijk verder verspreiden in jullie relevante netwerk?
Wellicht ontvang je deze vraag via meerdere kanalen. Dat is vanuit de beste intentie,
ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Het is een burgerinitiatief en werken samen met
de gemeente en Versa Welzijn. Om in kaart te brengen hoe het met de buurtbewoners 
gaat en wie er hulp nodig heeft, zoeken we mensen die in de hele wijk, huis-aan-huis, 
willen vragen wie hulp nodig heeft. Zodat de aangeboden hulp bij
de juiste personen terecht komt.

Help je mee? Meld je aan via onze website, en help ons met het helpen van onze buren. 

Samen staan we sterk!

Samen voor Hilversum
samenvoorhilversum.nl
Carola van den Berg
Buurtcoördinator 
Noordwest
Gemeente Hilversum



RON VAN VALKENGOED
Ron woont sinds 2010 aan de 
Dalweg met Wendy en de
kinderen Julius en Quinten.
In het dagelijks leven
ondernemer, in het weekend 
sportvader en zweefvlieger.

RUTGER MOOIJ
Rutger woont sinds 2014 
in het Raadhuiskwartier in 
Hilversum, met vrouw en 
twee jongens. 
Werkt bij Marktplaats,
en houdt van hardlopen en 
geocachen. Beheert ook de 
lokale buurtpreventiegroep. 

HELEN BOYD
Helen woont al meer dan
20 jaar in de Javalaan. 
Helen en haar man hebben 
4 kinderen die studeren 
en verspreid werken over 
Europa. Helen is ZZP’er 
en heeft als nieuwste
hobby haar moestuin.

HET INITIATIEF IS 
ZOWEL SIMPEL ALS 
EFFICIENT EN RUST
OP 3 PIJLERS:

1. HULPBEHOEFTE 
IN KAART BRENGEN
Huis voor huis in contact komen 
met de bewoners om volledig zicht 
te krijgen op de behoeften in onze 
wijk. Bij het contact zoeken zullen wij 
de richtlijnen van het kabinet en het 
RIVM natuurlijk goed volgen. 

2. AANSPREEKPUNT
Indien er extra hulp nodig is van 
andere instanties dan kun je helpen 
om met de juiste personen in contact 
te komen.

3.HELPEN
We kunnen helpen door bijvoorbeeld boodschappen 
te doen, medicatie te halen, met de hond te lopen 
of gewoon regelmatig een praatje te maken zodat 
niemand zich eenzaam hoeft te voelen.

Er wordt binnen het initiatief nauw samen gewerkt 
met Versa Welzijn en
de Gemeente Hilversum.

U kunt zich aanmelden op de website:
www.samenvoorhilversum.nl

NIEUW INITIATIEF: VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Coronacrisis in Hilversum Noordwest
Burgerinitiatief “Samen voor Hilversum” helpt hulpbehoevenden.
Door de gevolgen van het coronavirus is ook in onze buurt extra hulp nodig. Kwetsbare
groepen in Hilversum Noordwest (postcode 1217) zijn afgesloten van de buitenwereld
en hebben hulp nodig. 

Het burgerinitiatief Samen voor Hilversum, brengt mensen bij elkaar en zorgt ervoor dat
mensen die willen helpen in contact komen met buurtgenoten die hulp nodig hebben.
Vrijwilligers helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, medicatie te halen, met de
hond te lopen of gewoon regelmatig een praatje te maken zodat niemand zich eenzaam
hoeft te voelen. Dit alles binnen de richtlijnen van het kabinet en het RIVM en in
samenwerking met de gemeente en Versa Welzijn.

Help je ons helpen of zoek je hulp? Meld je aan via www.samenvoorhilversum.nl.
De website is een initiatief uit onze buurt van:



WIJK RAADHUIS 
EN OMGEVING: 

WIE ZIJN WIJ EN 
WAAR(BINNEN) 
WONEN WIJ



De nieuwe maatregelen raken vooral de ouderen (in Hilversum).
Eenzame ouderen en kwetsbaren die bang zijn en door de adviezen
van de overheid minder bezoek zullen krijgen. Hulp nodig?

Versa Vrijwillige Thuishulp Hilversum (VTH), Blaricum-Eemnes-Laren en van Buur Zoekt 
Buur Hilversum zijn bereikbaar. Ook in deze tijden van het Coronavirus kunt u bij ons 
terecht met uw vragen rondom vrijwilligershulp thuis. Onze vrijwilligers zijn beschikbaar 
voor boodschappen, medicijnen halen of andere vragen die niet kunnen wachten. 
Heeft u een vraag bel of mail dan naar Anja Wessels of Anneke Bijleveld, zij denken
met u mee en gaan op zoek naar een vrijwilliger of buurtbewoner die u kan helpen. 

Anja Wessels: 06 45 23 24 15, e-mailadres: awessels@versawelzijn.nl  
Anneke Bijleveld: 06 49 37 71 71, e-mailadres: abijleveld@versawelzijn.nl

Iets doen voor eenzame ouderen en kwetsbare mensen? Stichting Present Hilversum en 
Versa Welzijn hebben de krachten gebundeld en nodigen een ieder uit zich hierbij aan te 
sluiten. Even bellen met een oudere, een kaartje schrijven, een boodschap doen en deze 
corona-vrij afleveren bij een oudere of kwetsbare die niet de deur uit durft.
Of een hartverwarmende actie door bijvoorbeeld bij een oudere een mandje fruit te
brengen. Het is belangrijk om juist nu om te kijken naar de ouderen die we in Hilversum 
kennen en er voor hun zijn, ze gerust te stellen, ze telefonisch een luisterend oor te bieden 
of iets praktisch voor ze te doen! Wil jij de komende weken helpen, meld je dan via
https://stichtingpresent.nl/hilversum/corona. Verantwoord boodschappen doen voor 
een ander Adviezen omtrent veilig boodschappen doen voor een ander:
• Als u (milde) klachten ervaart, is het niet mogelijk om boodschappen te

doen voor een ander. Houdt altijd afstand van elkaar 
en volg de hygiëne-richtlijnen van    het RIVM. • Zet de 
boodschappen voor de deur en ga niet naar binnen bij 
iemand. • Haal vooraf contant geld op bij de
hulpvrager en doe met dit geld de boodschappen. 
Versa Welzijn raadt sterk af om geld voor te
schieten of de pinpas van de hulpvrager
mee te nemen. • Gebruik je gezond verstand en pas 
goed op jezelf en op een ander!
•  Mocht dit problemen geven voor
de hulpvrager, neem dan even contact
met ons op voor overleg.



Circus Strassburger, een groot internationaal opererend circus,
heeft van 1935 tot 1977 op de Jonkerweg  een grote, houten
manege gebruikt. Het circus had op haar hoogtepunt naast 

olifanten ook meer dan 100 paarden en was bekend om haar
tijgerdressuur. Hilversum werd gekozen omdat de dieren

gemakkelijk per trein door heel Europa konden worden vervoerd. 
Zo kon het dan ook gebeuren dat een stoet olifanten door

Hilversum en deels door onze “buurt” naar het station trok.




