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NIEUWJAARSWENS

De afgelopen jaren heb ik u vanaf deze plek telkens
weer al het goeds voor het nieuw jaar mogen toewensen.
Dit jaar zal het de laatste keer zijn. Op de aanstaande
ledenvergadering (donderdag 9 april 2020) stel ik mij niet meer
verkiesbaar. Ik heb in 2 perioden u in totaal 11 jaar mogen
vertegenwoordigen en dat samen met enorm toegewijde en
gemotiveerde medebestuursleden. Ik wil dan ook vanaf deze plek al mijn
medebestuursleden danken voor de uitermate plezierige samenwerking door de jaren
heen. Maar aan alles komt een eind en nieuw bloed is altijd goed. Ik ben daarom ook
heel gelukkig, dat er nieuwe bestuurtalenten zijn gevonden.
Toch nog even terugkijken op het afgelopen jaar. De laatste herinrichting werkzaamheden
zijn verricht en de wijk ligt er weer prachtig bij. Dat neemt niet weg dat er zo hier en daar
toch wel wat probleempjes zijn, die uw en onze aandacht nodig hebben. Zo is er, ondanks
de tijdelijke maatregelen, de aanhoudende drugsoverlast in het Dudokpark, wordt er op de
fietsstraat (Hoge Naarderweg) nog steeds te hard gereden door de automobilist en wordt
er hier en daar zonder vergunning verbouwd en gekapt. Regelmatig is hierover met de
buurt coördinator, de wethouder, met de diverse ambtenaren en met naburige
bewonersverenigingen overleg. Handhaving is in al deze gevallen het sleutelwoord.
Daarnaast wordt er achter de schermen in samenwerking met vele instanties hard
gewerkt aan de nieuwe omgevingswetgeving en natuurlijk aan de komende
energietransitie. Wat betekent dit voor onze wijk, wie gaat dit allemaal betalen, wat is
het tijdspad en wie gaat (moet) wat doen. In de komende jaren gaat u hierover veel meer
horen. En dan nu mijn allerlaatste welgemeende wens voor het nieuwe jaar. Ik wens u
een goede gezondheid en een prettige woonomgeving in onze mooie wijk. En ik hoop,
dat u allen deze mooie woonomgeving nog mooier wilt maken door bijvoorbeeld uw
alleenstaande buurman of de wat oudere buurvrouw te helpen met een klusje of door
ze een bezoekje te brengen. Als u dan ook nog het overhangende groen en de
verkeersveiligheid in de gaten wilt houden dan zijn we helemaal goed bezig.
Het gaat u goed!
Jan Plouvier
voorzitter

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Noteer vast in uw nieuwe agenda: Donderdag 9 april 2020, ALV Bewonersvereniging
“Raadhuis & Omgeving” in de Vorstin, Koninginneweg 44. De agenda wordt
nog bekendgemaakt.

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij een hartstochtelijke
oproep gedaan. Wij zochten nieuwe bestuursleden,
omdat om verschillende legitieme redenen 3
bestuursleden moesten opstappen. En die oproep heeft
gewerkt! Zoals de zaken er nu voorstaan, lijkt het erop,
dat er nieuw bloed aan zit te komen. Maar dat neemt niet
weg, dat ook u zich nog kan aanmelden, want we
zijn nog niet compleet!
Stuur een mailtje naar
onze secretaris Corrie Nypels:
hhimnypels@kpnmail.nl
Afgelopen najaar heeft de
Gemeente in samenwerking
met Versa Welzijn inspiratieen informatiemiddagen in de
bibliotheek georganiseerd. Zeer
informatief en drukbezocht! In
oktober was het onderwerp “Veilig
financieel oud worden”, in november
werd de cybercriminaliteit behandeld
en in december kwam de Brandweer
langs met hele handige tips
betreffende de brandveiligheid in
en rond het huis. Dit soort
informatiemiddagen worden ook in
het voorjaar 2020 georganiseerd.
Houd dus uw brievenbus in de gaten,
want de Gemeente zal huis-aan-huis
nieuwe informatie toesturen.

RAADHUISKWARTIER
IN EEN NIEUW JASJE
De afgelopen jaren is er hard gewerkt
in onze wijk. De bewoners hebben hier
en daar wel wat overlast ondervonden
van de (langdurig) opgebroken
straten, maar het leed is nu voor vele
jaren geleden. Hier en daar moet nog
een boom worden geplant om de
laanstructuur te herstellen, maar voor
de rest ziet onze wijk er weer prachtig
uit, zowel onder als boven de grond:

een nieuw wegdek, nieuwe stoepen, iedereen
zijn eigen riool aansluiting op het vernieuwde
rioolnetwerk, betere (led)verlichting en de
zieke en omgewaaide bomen zijn vervangen
door gezonde exemplaren. Nu zijn we zelf aan
bod! Hoe? Door het overhangende groen uit
onze voortuinen tijdig te snoeien, zodat wij
met onze kinderen (kinderwagens en – fietsjes)
en de ouderen met hun rollators weer
veilig op de stoep kunnen lopen.

GLUREN BIJ DE BUREN
Er staat een gloednieuwe editie van
huiskamerfestival Gluren bij de Buren
Hilversum voor de deur! Op zondag 9
februari 2020 worden huiskamers door
de hele gemeente omgetoverd tot
tijdelijke podia voor lokaal talent.
Het Perzisch tapijt wordt tot podium
gebombardeerd en de hoekbank tot
tribune.
Een op de drie Nederlanders houdt zich
wekelijks bezig met kunstbeoefening.
Of je nu rapper, dichter, balletdanser
of theatermaker bent. Jong en
onbeschreven of een ervaren rot in
het vak. Op jezelf aangewezen als singer-songwriter of onderdeel van
een 30-koppig koor. Wij zetten je
graag in de (huiskamer)spotlights.
Verberg je kunsten niet langer en
meld je aan! Laat zien hoe gezellig
jouw buurt is en doe mee!

GLUREN BIJ DE BUREN
ZONDAG 9 FEBRUARI 2020
12.00 - 17.00 UUR

In alle wijken van Hilversum
Gratis entree (vrijwillige bijdrage gewenst)
www.glurenbijdeburen.nl/hilversum

VERGADERING WIJKWETHOUDER MET DE WIJKBESTUREN.
Op 6 november j.l. vergaderde wijkwethouder Jan Kastje met de wijkbesturen van het
1217 postcodegebied. Belangrijkste punt van de vergadering was de energie-transitie.
Het streven van de gemeente Hilversum is om over 20 jaar van het gas af te zijn.
Overschakelen naar een schone energiebron kost veel tijd. Om nu al iets aan
energiebesparing te doen is bekeken wat er op korte termijn mogelijk is.
Uit onderzoek blijkt dat in Hilversum 75% van het gas wordt verbruikt in de woningen.
Het aantal grote, vaak minder goed geïsoleerde woningen is hiervan mede de oorzaak.
Met het verbeteren van de isolatie is er veel te winnen.
Per 1 januari 2020 opent de gemeente een loket, een dienstverleningspunt, waar
informatie kan worden verkregen over isolatie, energiebesparing en het overstappen
van gas naar een andere energiebron. De gemeente zelf streeft ernaar dat het
Raadhuis in 2022 volledig CO2 neutraal en aardgas-vrij is.
Omdat het Raadhuis een monument is, stuit isolatie op problemen.
Er gelden hiervoor aparte regels. Zo mag er bijvoorbeeld geen
dubbel glas worden gebruikt. De ervaringen die hier worden
opgedaan om voor deze regels een oplossing te vinden,
kunnen later elders worden gebruikt. In Hilversum is
het 1217 postcodegebied als pilot-gebied aangewezen.

Op woensdag 22 januari 2020 gaan we weer
met z’n allen uit eten bij buurtgenoten thuis!
Dit jaar is het thema ‘Italiaans’. Vorig jaar
hebben meer dan 100 1217-buurtgenoten
op een van de locaties een fantastische
avond gehad. De gastvrouwen en mannen
hadden culinair gekookt en de gasten
hebben op een informele wijze onder het
genot van een drankje kunnen kennismaken
met elkaar.
Hou de uitnodigingsmailing daarom in de
gaten, welke begin januari 2020 huis aan
huis verspreid gaat worden. Hierin zal staan
hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten
zijn (euro 5,00 per persoon).
Let wel: Vol is vol, dus wees er snel bij.
Mocht u geen vervoer hebben, dan kan daar
in bepaalde gevallen voor worden gezorgd.

VEILIG FINANCIEEL OUDER WORDEN
Onder deze titel werd op 15 oktober j.l. In de bibliotheek
een bijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden.
Hiervoor werd door de gemeente huis aan huis een
uitnodiging verstuurd aan de bewoners van het 1217
postcodegebied. Belangrijkste onderwerpen waren: hoe
kan men zo lang mogelijk zelfstandig blijven, hoe kan men
zelf de regie in eigen handen houden en hoe wilt u dat uw
belangen worden behartigd als u dat zelf niet meer kunt.
In de volle theaterzaal kwamen deze vragen aan bod.
Er werd uitgebreid informatie gegeven over het
levenstestament, een testament waarin kan worden
vastgelegd wat uw wensen bij leven zijn op het gebied
van financieel beheer en medisch handelen.
Het levenstestament geeft bevoegdheden,
géén verplichtingen. Verder werden adviezen gegeven
om fraude te beperken bij overdragen van financiële
handelingen aan derden.
Na afloop was er een hapje en drankje.

OMGEVINGSPLAN NOORDWESTELIJK
In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in.
Alle gemeenten zijn dan verplicht om een
Omgevingsvisie te maken. Ook Hilversum moet beleid
maken over hoe Hilversum in 2040 eruit moet gaan zien.
De Omgevingsvisie is belangrijk omdat deze later wordt
uitgewerkt naar een Omgevingsplan, de opvolger van het
huidige bestemmingsplan. Een eerste openbare bijeenkomst
vindt plaats op 21 januari 2020 in de avond waar iedereen
mee kan denken over de Omgevingsvisie.
Tegelijk wordt voor het Noordwestelijk Villagebied, waar
onze wijk deel van uitmaakt, als experiment nu al opgestart
met het voorbereiden van een Omgevingsplan. De gemeente
pakt hiermee de draad van 2017 op om samen met bewoners
en wijkorganisaties een nieuw Omgevingsplan op te stellen.
Uw wijkvereniging is hierbij actief betrokken en zet zich in om
wijkbewoners nauwgezet te informeren en inhoudelijk
te betrekken. Nadere informatie volgt.
Frans Kwantes

VOETNOOT:
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten
veelal thuis en verliezen gaandeweg het contact
met anderen, met de maatschappij, met het leven.
Nu de winter zich zoetjes aan laat gelden is het
goed om de ouderen in de buurt, die het nodig
hebben te helpen de deur uit te gaan, maar ze
vooral gezelligheid en vriendschap te bieden.

