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Dit is de eerste nieuwsbrief in 2021 van de
bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving.
Als bestuur wensen we u alsnog een gelukkig
en vooral gezond jaar toe. Tegen de
achtergrond van de voortdurende corona
pandemie heeft dit waarschijnlijk meer
betekenis dan in de afgelopen jaren.

We beleven vreemde tijden, met leed en angst,
eenzaamheid en beperkingen. Meer dan ooit is
het belangrijk dat we samen zijn, dat we buren
zijn en dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is.

Nu deze bijzondere situatie al zo lang duurt is
het alleen maar belangrijker, dat we oog
hebben voor elkaar, dat we helpen waar dat kan,
dat we isolement en eenzaamheid doorbreken
waar we dat vermoeden. Dat geldt dan met
name, maar niet alleen, voor de groep
alleenstaanden en ouderen om ons heen.

Ondertussen blijven wij als bewonersvereniging
op de bres staan voor onze mooie wijk.

Samen met alle andere wijkverenigingen maken
we ons hard voor een zinvolle inspraak van de
bewoners van Hilversum in de lange termijn
plannen die de gemeente aan het ontwikkelen
is. Aan de toekomst van Hilversum bouwen wij
samen met onze leden ook in corona tijd door.

Een ander punt van aandacht is de zorgelijke
positie van de kinderboerderij de Hertenkamp.
U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.

Tenslotte, we zitten te springen om nieuwe
leden en bewoners die actief bij de wijk
betrokken willen zijn. Ook dat leggen we graag
nader uit. Om die betrokkenheid te vergroten
en nieuwe leden te werven hebben we er voor
gekozen deze nieuwsbrief in de hele wijk te
verspreiden.

Bovenal hopen wij u snel weer persoonlijk te
kunnen ontmoeten!
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Geen ledenvergadering in
maart
Vorig jaar is onze jaarvergadering in
verband met de coronamaatregelen
uitgesteld naar oktober.

Ook nu hebben we nog met beperkingen
te maken en hopen wij tevens op
versoepelingen in de loop van het jaar, die
het ons mogelijk zouden maken weer
onder normale omstandigheden bij elkaar
te komen. Ook dit jaar zullen we dus
afwijken van de regel, dat de algemene
ledenvergadering in maart wordt
gehouden. U hoort van ons wanneer het
wel kan.

Onvoldoende e-mailadressen
van leden
Ondanks een eerdere oproep hebben wij
nog steeds te weinig (iets meer dan de
helft) e-mailadressen van onze leden om
ook via die weg nieuws door te geven en
vragen te stellen.
Wij zouden zo graag wat directer met
onze achterban kunnen communiceren,
zeker nu we door de gemeente als
volwaardig partner worden gezien in het
participatieproces Omgevingsvisie.

Een e-mail aan
info@raadhuisenomgeving.nl is
voldoende.

Eennieuw jaarmet nieuweuitdagingen



Ongetwijfeld kennen velen van u de
Kinderboerderij. De kinderboerderij was en is,
sinds haar oprichting in 1938 voor vele inwoners
van Hilversum een begrip, mede omdat zij gratis
toegankelijk is.
Jaarlijks wordt de kinderboerderij bezocht door
zo’n 20.000 bezoekers en waarschijnlijk heeft u
met kinderen of kleinkinderen de bijbehorende
speeltuin bezocht of hen op jonge leeftijd
kennis laten maken met dieren en natuur.
Daarnaast krijgen er jaarlijks meer dan duizend
kinderen les over dier en natuur.

Geschiedenis
Vanaf de oprichting in 1938 tot aan het begin
van de tachtiger jaren viel de exploitatie van de
kinderboerderij onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente. Totdat men daar besloot dat
deze exploitatie niet langer tot de gemeentelijk
“kerntaken” behoorde en een groep
Hilversummers middels een stichting en met
toezeggingen van de gemeente het beheer
overnamen. Lange tijd ging dit goed.

Teruglopende inkomsten enoplopende
kosten
De inkomsten zijn, naast een vergoeding van de
gemeente, een vergoeding voor het begeleiden
van zorgcliënten die op de boerderij werkzaam
waren. Daarnaast waren er bij de start zo’n 2000
donateurs die veelal meer gaven dan het
minimumbedrag.
Bij al van deze drie inkomstenbronnen is er in
de afgelopen decennia sprake van een
duidelijke teruglopen. De vergoeding van de
gemeente werd niet langer geïndexeerd, de
vergoeding voor het begeleid werken is minder
geworden en het aantal donateurs is inmiddels
gedaald tot ongeveer 600.

Tegelijkertijd blijven de exploitatiekosten
stijgen. Niet alleen door de inflatie, maar ook
door kosten die te maken hebben met hogere
voedings- en medicijnkosten. Droge zomers-
dus minder eigen hooi - en nieuwe ziekten
onder de dieren (vogelgriep en Q-koorts)
betekenen niet alleen een toename van het
controles van dierenartsen, meer inentingen en
medicijngebruik, maar ook extra voorzieningen
ophok- en quarantaine ruimten.

Watnu?
De reserves, opgebouwd na het verkrijgen van
enkele legaten in het verleden, zijn nagenoeg
uitgeput. En als we niets doen dreigt een
sluiting.
De kinderboerderij is in overleg met de
gemeente om het tij te keren, maar dat alleen
zal niet de oplossing kunnen zijn.
De huidige bezoekers realiseren zich vaak niet
dat het hier gaat om een project voor alle
inwoners, maar ook van alle inwoners van
Hilversum. We zullen samen de handen in een
moeten slaan om dit prachtige project, deze
unieke plek voor onze kinderen, te laten
bestaan.
Als bestuur van uw bewonersvereniging
ondersteunen we dit streven van ganser harte
en denken mee met het ontwerpen van nieuwe,
betere exploitatiemogelijkheden en het vinden
van extra inkomsten.

U, als bewoner kunt donateur worden. Of als u
al donateur bent, uw bijdrage verhogen.

Elke bijdrage is welkom!

Kijk op www.kinderboerderijhilversum.nl hoe u
de stichting kunt helpen.
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Wie is toch dat kleine blonde jongetje dat op de
Javalaan achter een bal aan rent? Sinds 1 mei
woont Louis (1,5jr) samen met zijn vader (Bart
Atema, 33) en moeder (Anne Kemps, 30) op
Javalaan nummer 3. Op 30 december is daar
zusje Roos ook bij gekomen!

De afgelopen maanden genoten we van bos,
hei, markt en tuin. Na jaren centrum Amsterdam,
en zeker in deze tijd, voelen het groen en de
ruimte als een oase van rust. Zoals we vroeger
met veel plezier op een vrijdagmiddag over de
Amsterdamse grachten het weekend in
zwierden, zo zijn we nu als een kind zo blij bij
het betreden van onze prachtige wijk op een
zonnige namiddag.

Lees verder op de achterpagina >

Kinderboerderĳ infinanciële problemen

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

Tuinstad of kosmopolitisch grootstedelĳk
milieu?
In het voorjaar van 2020 hebben 39
bewonersorganisaties van Hilversum de handen
ineengeslagen om het plan te stoppen om tot
2040 10.000 woningen in Hilversum te bouwen
zonder raadpleging van de bewoners. De
organisaties hebben zich verenigd in HOP2040
(Hilversum Omgevingsvisie Participatie). Als de
gemeente het karakter van de leefomgeving van
de inwoners zó ingrijpend wil wijzigen, dan
moet je wel eerst vragen wat zij ervan vinden,
zoals de nieuwe Omgevingswet ook voorschrijft.
De gemeente stelde voor het tuinstadkarakter
naar een kosmopolitisch grootstedelijk milieu
om te zetten en bood aan Metropool Regio
Amsterdam (“MRA”) aan om 6.000 tot 10.000
woningen in sleutelgebieden in Hilversum te
gaan bouwen. Met 500 handtekeningen is een
BVI (burger initiatief voorstel) ingediend, met de
eis om eerst een deugdelijk participatieproces
te houden. Na verhitte discussies in de raad
heeft het college van B&W het MRA-plan
ingetrokken.

Doel: participatieprocesmet alle
Hilversummers
Op 1 juli 2020 heeft de raad Amendement A20-
55 aangenomen, hetgeen inhoudt, dat de
gemeente eerst het gesprek met de
samenleving moet aangaan. De uitkomst
hiervan moet worden meegenomen in de op te
stellen Omgevingsvisie 2040 en de
initiatiefnemers moeten betrokken worden bij
het opstellen van een herzien Plan van Aanpak

Omgevingsvisie waarin het participatietraject
wordt beschreven.

Een kerngroep bestaande uit 4
vertegenwoordigers namens de
bewonersorganisaties (waaronder uit uw wijk
Raadhuis en Omgeving) heeft na 7 maanden
intensieve gesprekken en onderhandelingen
uiteindelijk in januari 2021 overeenstemming
bereikt met het college B &W en de
gemeenteraad over een ‘Plan van aanpak’ en de
‘uitvraag Participatietraject t.b.v. omgevingsvisie
2040’.

Een harde eis van de bewoners is dat het
participatieproces wordt georganiseerd door
een onafhankelijk extern bureau.

Participatieproces: invloed op fysieke
leefomgeving
Op dit moment worden 3 deskundige bureaus
benaderd om te offreren op de uitvraag. De
gemeente selecteert samen met HOP 2040 het
externe bureau. Als een bureau is geselecteerd,
dan kan met de participatie gestart worden. Het
is goed als zoveel mogelijk bewoners meedoen
en meedenken.

Voor verdere informatie en actuele
ontwikkelingen zie ook www.hop2040.nl.

Contact opnemen kan natuurlijk altijd via
franskwantes@outlook.com, lid bestuur
Raadhuis en Omgeving (portefeuille ruimtelijke
ordening).

ToekomstHilversum: bewoners dwingen
participatie af



Waarom lid zĳn van
Bewonersvereniging
Raadhuis&Omgeving
In de gemeente Hilversum borrelt het van
plannen, visies en voornemens. Veel van deze
plannen ontstaan vanuit het bestuur van de
gemeente, het College en de Raad. Sommige
plannen hebben een korte termijn werking.
Maar er worden ook visies ontwikkeld die verder
gaan en het aanzien van Hilversum op de
langere termijn bepalen. Want besturen
betekent ook vooruit zien, niet waar?
Het is gebruikelijk dat de gemeente haar
bewoners informeert en ook de regionale
media heeft haar functie. Maar voor de
bewoners van wijken blijkt het in de praktijk
lastig om deze ontwikkelingen bij te houden,
de relevantie te bepalen en de uitwerking op
wijkniveau vast te stellen. Het is om die reden
dat, in navolging van andere Hilversumse
wijken, in 1992 onze bewonersvereniging is
opgericht.

De doelstellingen van onze
bewonersvereniging zijn: het behoud en
verbetering van het bestaande woonklimaat in
het Raadhuiskwartier, het handhaven en
verbeteren van de bestaande bebouwing t.b.v.
bewoning, het handhaven en zo mogelijk
uitbreiden van het groenbestand en het
vergroten van de verkeersveiligheid.

Onze werkwijze: het vertegenwoordigen van de
wijk bij visie- en planvorming bij de gemeente
en andere overheden, het geven van
voorlichting via e-mails, het schrijven van
nieuwsbrieven, het onderhouden van de
website voor leden/wijkbewoners, participeren
in en ondersteunen van werkgroepen van
bewoners en het bevorderen van nabuurschap
tussen de wijkbewoners.

Actueel is nu de vaststelling van een visie voor
Hilversum richting het jaar 2040. Om twee
uitersten te noemen: moet Hilversum een
tuinstad blijven of moeten er 8.000 a 10.000
woningen worden bijgebouwd? Beide opties
kennen hun voor- en nadelen. Moet Hilversum
flink groeien om haar voorzieningenniveau te
verstevigen of wordt er gekozen voor een
bescheiden groei maar met behoud van haar
huidige karakter. Tezamen met andere
bewonersverenigingen hebben wij de
gemeente ervan weten te overtuigen dat het
vaststellen van een dergelijke visie niet kan
zonder dat de inwoners hierbij van meet af aan
zijn betrokken. Een team van “bekwame”
bewoners (HOP2040) is samengesteld en de
voorbereidingen van de inspraakprocedure zijn
rond. Het proces van meedenken en meepraten
komt naderbij! Wij kijken uit naar uw feedback
op onze ideeën , uw deelname aan onze
enquêtes , uw participatie in werkgroepen, etc.
Bovendien geldt dat hoe groter onze achterban
is, hoe meer gewicht wij in de schaal kunnen
leggen.
Het is om die reden dat wij u dringend
verzoeken lid te worden van onze vereniging ,
dit kan als u zich per e-mail aanmeldt
(info@raadhuisenomgeving.nl) onder
vermelding van uw naam, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres. De lidmaatschaps-
kosten bedragen 18,50 euro per jaar.

Kijkend uit het raam van ons tijdelijke
thuiskantoor zijn de Zoom-calls, presentaties
en analyses soms wat veel (IT Consultant &
Account Manager). Een lunch in de tuin of
wandelingetje naar het Heksenweitje maakt
dan alles goed.

Door COVID-19 hebben we helaas nog geen
welkomstborrel kunnen organiseren. We
kijken er naar uit dit zodra het weer kan
alsnog te doen. In de tussentijd blijven we
achter Louis en zijn bal aan rennen en hopen
we jullie zo vast beter te leren kennen. Mede
dankzij het warme welkom van alle buren
voelt de Javalaan al als thuis!
We hopen dat er voor ons en alle buren nog
vele mooie jaren op de Javalaan mogen
komen.

Hartelijke groet van Bart, Anne, Louis en Roos.

Redactie:
Het huis van de familie is in 1926 ontworpen
door de architect H. van der Schaar, die in
1927 ook de eerste bewoner was. Deze
architect heeft in de jaren 20 en 30 van de
vorige eeuw meerdere villa’s ontworpen in de
Raadhuisbuurt; o.a. op de Dalweg, Hoge
Naarderweg, Celebeslaan, Borneolaan en
veel villa’s aan de Burg. Gulcherlaan.

Uit overlevering weten we dat de 2e bewoners
expats waren uit het voormalige Nederlands
Indië, die op de Javalaan 3 een gezin
stichtten. De echtgenoot was werkzaam bij
Shell en dus veelal voor zaken in het
buitenland verkerend. Na zijn overlijden heeft
de weduwe daar nog jarenlang gewoond om
in 2001 “ kleiner te gaan wonen” in Hilversum.
De 3e bewoners zijn er na een renovatie in
2002 komen wonen en hebben daar dus tot in
2020 gewoond.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Bewonersvereniging
Raadhuis & Omgeving

Postadres:
Sumatralaan 14, 1217 GR Hilversum
E-mail: info@raadhuisenomgeving.nl
www.raadhuisenomgeving.nl
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