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Voorstel College:
Hilversum van tuinstad
naar kosmopolitisch
stedelĳk milieu
Het College van B &W heeft tijdens de
coronacrisis een voorstel aan de raad gedaan
om het karakter van Hilversum ingrijpend te
veranderen naar een grootstedelijk milieu,
hoogbouw en het ontwikkelen van 6.000-10.000
woningen tot 2040.
www.metropoolregioamsterdam.nl/
mediacentre-hilversum-is-sleutelgebiedwoningbouwopgave-mra. Veel Hilversummers
vroegen zich af of dit een wijs besluit is en
vonden dat zo’n ingrijpende beslissing niet
zonder inspraak en participatie plaats kan
vinden.

Handtekeningenactie van bezorgde
burgers heeft gewerkt
Door eendrachtige samenwerking tussen 29
bewonersverenigingen (inmiddels staat de teller
op 37) is op 29 juni het Burger Initiatief Voorstel
met 450 handtekeningen aangeboden aan
burgemeester Broertjes en wethouder Voorink
door Frans Kwantes (Raadhuis e.o.) en Matthijs
Bakker (J. Geradtsweg). Zie foto hiernaast.
Vele avonden vergaderen en discussies verder
is het gelukt om het MRA-voorstel (Metropool
Regio Amsterdam) van tafel te krijgen en heeft
de gemeenteraad ons voorstel voor
bewonersparticipatie aanvaard. Participatie
moet leiden tot een gezamenlijk gedragen visie
op de toekomst van Hilversum in 2040, zoals de
nieuwe Omgevingswet ook voorschrijft.
De huidige stand van zaken is dat gesprekken
worden gevoerd met ambtenaren van de
gemeente om inhoud te geven aan het

participatieproces en de rol van bewoners en
alle andere belanghebbenden. Wij zullen u op
de ledenavond van 22 oktober 2020 hierover
bijpraten.

Inzet van uw bewonersvereniging
Raadhuis e.o.
Zonder de initiatiefnemers, waaronder uw
bewonersvereniging Raadhuis e.o., zouden de
bewoners niet zijn gehoord. We hebben bereikt
dat de Bewonersverenigingen gesprekspartner
zijn in de opzet van het participatieproces over
de Omgevingsvisie voor Hilversum. En we zijn
nog niet klaar. We blijven uw belangen in het
participatieproces behartigen. Als u wilt dat de
stem van bewoners gehoord wordt en dat de
belangen van uw wijk worden meegewogen,
wordt dan lid.

Wilt u meepraten over de toekomst van
Hilversum?
Er staan belangrijke beslissingen op de agenda
hoe Hilversum er uit komt te zien.
Daarom oproep aan allen die een actieve rol
willen spelen in het participatietraject om zich
aan te melden bij het bestuur (fk@servast.nl).
Zie onze website voor de laatste ontwikkelingen.

Woord van de “voorzitter”
Beste bewoners van onze wijk, ik hoop dat u de
lastige tijd waarin wij moeten verkeren goed
doorstaat. Op het moment dat ik dit schrijf loopt
het aantal Covid-19 besmettingen weer op en
dreigen er weer maatregelen te worden
teruggedraaid die juist waren getroffen om de
periode van een intelligente lock-down te
verzachten. Zonder hier een discussie te willen
starten over de noodzaak en wenselijkheid van
sommige maatregelen ben ik geneigd te
zeggen: neem uw verantwoordelijkheid jegens
uzelf en de ander.
In deze Nieuwsbrief treft u wat mededelingen
van de bestuurstafel, oproepen voor nieuwe
bestuursleden, bestuursvoornemens , nieuws
over de M.R.A. en de Burgerparticipatie.

Waarneming bestuursfuncties
Begin 2020 is een tweetal bestuursleden (Jan
Plouvier en Annemieke van den Adel)
afgetreden. Het was de bedoeling dat twee
nieuwe (kandidaat-) bestuursleden in de
jaarlijkse ledenvergadering aan u zouden
worden voorgesteld en voorgedragen om door
u te worden gekozen als opvolgers van de
vertrekkende bestuursleden. De Covid-19 crisis
gooide echter roet in het eten want die
ledenvergadering in het voorjaar kon geen
doorgang vinden. Om toch als volwaardig
bestuur te kunnen functioneren is besloten de
twee kandidaat bestuursleden – Rob Heuser en
Matthieu Niehe - te laten functioneren als
waarnemers van de twee vertrekkers. Ze hebben
zich al voorgesteld in de vorige Nieuwsbrief en
hopen in de eerstvolgende ledenvergadering
door u te worden gekozen.

Kandidaat bestuurslid gezocht
En, om het verhaal rondom de
bestuurssamenstelling compleet te maken, wij
zijn dringend op zoek naar een opvolger/
opvolgster van Corrie Nypels. Het wordt, zoals
ze het zelf aangeeft, tijd om wat rustiger aan te
doen en ze draagt daarom graag “het stokje”
aan een jonger iemand over. Mede namens het
bestuur bedank ik graag Corrie voor haar
jarenlange inzet en betrokkenheid als
bestuurslid. We zullen haar ervaring en
historische kennis ongetwijfeld gaan missen.
Voor nadere inlichtingen over deze
bestuursfunctie kunt u mij gerust mailen.

Bestuursvoornemens
Het bestuur heeft voor het lopende jaar een
tweetal projecten opgepakt welke bedoeld zijn
om de communicatie met de leden te
verbeteren. Allereerst wordt de bestaande
website grondig onder handen genomen en in
de tweede plaats gaan we u benaderen voor het
uitwisselen van e-mailadressen. Zie voor verdere
info de artikelen elders in deze Nieuwsbrief.
Deze voornemens maken ook deel uit van de
agenda van de Algemene Ledenvergadering.

Bart Heller: beretrots

Hilversum als deelnemer van de MRA ?
Het is in meerdere opzichten een roerige tijd. En
dan doel ik niet alleen op het leven met het
Covid-19 virus, maar ook, specifiek voor
Hilversum en haar bewoners. De plannen die
vanuit het College naar buiten werden gebracht
om in Hilversum vele duizenden woningen te
gaan bouwen in de komende decennia. En de
reactie die hierop kwam uit de gemeenteraad
en bewoners/wijkverenigingen. Plannen die het
huidige aanzicht en karakter van Hilversum
mogelijk zeer zouden doen veranderen. Meer
hierover leest u in een belangwekkend artikel
van bestuurslid Frans Kwantes op de
voorpagina.

Ik ben Bart Heller, 49 jaar en Hilversummer sinds
mijn derde levensjaar. Ik heb in diverse
leidinggevende functies bij gemeenten gewerkt
en mag nu bestuurder zijn van mijn woonplaats.
Opnieuw, want ik was dit al in 1998-2001. En
opnieuw ben ik beretrots.

De gemeente wil het goede voorbeeld geven
en de eigen organisatie klimaatneutraal maken.
Enthousiasmeren, informeren en
belemmeringen wegnemen. En initiatieven
ondersteunen van inwoners, ondernemers en
organisaties, want initiatieven zijn er gelukkig
veel. We moeten het samen doen, met elkaar.

Tot slot,

In crisistijd is het extra belangrijk om oog te
hebben voor mensen en groepen die in de
verdrukking zitten, die het zelf niet dreigen te
redden. Zo moeten we juist nu op de
woningmarkt ruimte bieden aan groepen als
starters en mensen die afhankelijk zijn van een
sociale huurwoning of betaalbare koopwoning.

De bewonersvereniging Raadhuis e.o. maakt
zich er sterk voor de belangen van de bewoners
van deze wijk zo goed mogelijk te behartigen.
Het bestaansrecht van elke vereniging wordt
(mede) bepaald door het aantal leden dat zij
weet te vertegenwoordigen. Dat geldt ook voor
onze vereniging! Een groter aantal bewoners
van onze wijk die lid zijn, geeft naar buiten – met
name naar overheden toe - nog meer betekenis
en invloed. Intern zal het de betrokkenheid en
daarmede ongetwijfeld de kwaliteit en
volledigheid van de belangenbehartiging
vergroten.
Daarom, steun ons, wordt lid voor 18,50 euro
per jaar. Aanmelden kan bij een van de
bestuursleden, het liefst per e-mail. Alvast
bedankt!
Matthieu Niehe
(waarn. voorzitter)

Algemene ledenvergadering 2020
Over de jaarlijkse ledenvergadering
gesproken, deze hebben we nu gepland
op 22 oktober 2020, aanvang 20.00 uur
en de locatie is De Vorstin aan de
Koninginnenweg. Alle bewoners van onze
wijk, (lid of geen lid ) nodigen wij van
harte uit om deze vergadering bij te
wonen.
De agenda van de vergadering treft u als
bijlage van deze Nieuwsbrief aan.

Blĳf op de hoogte van ontwikkelingen in onze buurt via www.raadhuisenomgeving.nl

In Hilversum-Noord, waar ik ben opgegroeid,
worden al jaren grootschalig woningen
gerenoveerd en tegelijkertijd verduurzaamd,
bijvoorbeeld door ze te isoleren en van het
aardgas af te halen. Dat zijn de concrete
stappen naar een klimaatneutrale samenleving:
goed geïsoleerde, aardgasloze woningen,
zonnepanelen, elektrische auto’s.

In crisistijd leer je ook wat écht van waarde is.
Zoals de prachtige natuur om ons heen, vaak
maar enkele voetstappen of fietsminuten
verwijderd. Als kind fietste ik vanuit Noord de
hei op, om te vliegeren of gewoon rond te
rennen met vriendjes. Ook nu, juist nu,
wandelen en fietsen veel Hilversummers in de
natuur. Hopelijk zorgen we er voor dat ook onze
kinderen en kleinkinderen dat kunnen.
Het is altijd bijzonder om bestuurder te mogen
zijn in je eigen woonplaats en in deze vreemde,
onzekere tijd is dit nog meer het geval. Wat we
nu beleven, hebben we niet eerder
meegemaakt. En natuurlijk gaat alle aandacht en
energie naar de bestrijding van dat vreselijke
virus. Maar dit betekent niet dat die andere
crisis, de klimaatcrisis, nu weg is. We moeten
dus ook blijven werken aan de klimaatneutrale
samenleving. De besluiten die we nu nemen,
bepalen de toekomst van onze kinderen en
kleinkinderen.

Ik zie er naar uit om kennis met u te maken en
samen te werken aan een groen en
klimaatneutraal Hilversum, waar óók plaats is
voor hen die het minder hebben getroffen. En
als we dezer dagen iets leren, is het dat we het
samen moeten doen: inwoners, ondernemers,
maatschappelijke organisaties, huurders en
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars
en beleggers.
Ik hoop u snel te ontmoeten!
Bart Heller

Communicatie met
bewoners wordt beter!
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Bewonersvereniging
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te nemen.
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e-mail: acommandeur@kpnmail.nl
Frans Kwantes, lid
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e-mail: fk@servast.nl
Rob Heuser, communicatie
(waarnemend en verkiesbaar)
Sumatralaan 14. 1217 GR Hilversum
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Vormgeving en technische realisatie
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Uitnodiging
ledenvergadering 2020
Leden, maar ook niet-leden zijn
welkom op de Algemene
Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt
gehouden op donderdag 22
oktober in De Vorstin,
aanvang 20.00 uur

De bewonersverenigingen zijn in Hilversum
belangrijke gesprekspartners voor het
gemeentebestuur. Recent is bijvoorbeeld, na
overleg met de gezamenlijke
bewonersverenigingen, door de gemeente
besloten om een traject dat zou kunnen leiden
tot de bouw van 10.000 woningen in Hilversum,
even uit te stellen. Eerst zal de Omgevingsvisie
voor Hilversum klaar moeten zijn, waarin ook de
bewoners hun mening kunnen geven hoe
Hilversum er in 2040 uit moet zien. Dit wordt
heel belangrijk voor alle Hilversummers!
Als u lid bent van onze bewonersvereniging
hebt u de mogelijkheid uw mening te geven en
sluist het bestuur dit door. Bent u nog geen lid
en wilt u, dat ook uw stem bij de gemeente
wordt gehoord, dan kunt u direct lid worden.
Stuur een e-mail naar
info@raadhuisenomgeving.nl.
Nu de bewonersvereniging zich een sterkere
positie heeft verworven richting de gemeente
willen we onze communicatie met de leden over
actuele onderwerpen sterk gaan verbeteren. Zo
zal de website www.raadhuisenomgeving.nl
verder worden afgestoft. De inhoud wordt
geactualiseerd en er worden relevante links
geplaatst voor zaken die onze wijk of heel
Hilversum aangaan. Ook willen we straks de
mogelijkheid bieden om direct op stellingen te
reageren, zodat we steeds een beeld hebben
van de meningen in onze buurt.

Geef uw e-mailadres!
Om bij belangrijke onderwerpen direct een
enquete te kunnen houden onder de bewoners
willen we graag uw e-mail adres. Van een deel
van de leden hebben we dat in het verleden al
eens gehad, maar de lijst is verre van compleet.
En wij willen graag dat uw mening telt!
Daarnaast willen wij uw e-mail adres ook gaan
gebruiken voor het verzenden van de
Nieuwsbrief, de jaarlijkse factuur en eventueel
andere administratieve zaken.
Op de komende ALV zullen we het privacy
protocol van onze vereniging behandelen. Maar
als u geen bezwaar hebt tegen het gebruik van
uw e-mail adres voor bovengenoemde doelen
en u niet zeker weet of wij al het correcte e-mail
adres hebben, stuur dit dan s.v.p. direct naar
info@raadhuisenomgeving.nl

