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VAN DE
VOORZITTER
Traditioneel praat ik op het eind van het jaar de leden
bij over het wel en wee van onze Bewonersvereniging.
Traditioneel kijken we dan ook liever vooruit dan achteruit.
Dit jaar wijk ik daar even van af. We hadden immers in 2018
ons 25-jarig jubileum. Daar is uitgebreid bij stilgestaan op
de speciale feestelijke jaarvergadering in het Raadhuis en
tijdens de zomerse buurtborrel in het Gebouw van Beeld
en Geluid. Veel positieve reacties en dus een inspiratie om
nog minstens 25 jaar door te gaan.
Ook kijken we terug op een hele succesvolle ‘soepdag’,
waar buurtbewoners, jong en oud, in een huiselijke sfeer
gezamenlijk van zelfgemaakt soep genoten. In 2019
(23 januari) wordt dit succes herhaald met een ‘ballendag’.
Gehaktballen, bitterballen, allerlei gerechten met
een ‘bal’ erin. Afgelopen jaar hebben we tevens
geconstateerd, dat er steeds meer jonge gezinnen zich in
onze wijk vestigen, dat is een hele positieve ontwikkeling.
Variatie in een wijk, doet die wijk immers ‘leven’! Daarnaast
is er een begin gemaakt met het opvullen van de z.g. ‘witte
vlekken’. Braakliggende terreinen worden bebouwd met
betaalbare woningen en bij de buurt passende villa’s en
ook de jongerenhuisvesting op de Borneolaan krijgt een
nieuw uiterlijk en wordt aangepast aan de eisen van deze
tijd. Allemaal ontwikkelingen die de nabuurschap
bevorderen. Dat doet ook de buurt What’s app (met dank
aan Rutger Mooy), die onze buurt weer wat veiliger maakt.
Voor 2019 kijken we met grote belangstelling uit naar de
herinrichting van het gebied ten zuiden van de
Koninginneweg. De buurtbewoners hebben inspraak
gehad. Het wordt even afzien, maar dan hebben we ook
daar nieuwe rioleringen, betere (led)verlichting, herstelde
laanstructuren en een vernieuwd wegdek. Zoals de plannen
nu zijn, moet daar in het voorjaar een begin mee gemaakt
worden. We kunnen niet wachten! Wilt u op de hoogte
blijven, wordt dan ook lid van de Bewonersvereniging.
Samen staan we immers sterk!
De bewonersvereniging wenst u voor het nieuwe jaar alle
goeds, vooral een goede gezondheid, zodat u kunt blijven
genieten van onze (steeds mooiere) wijk. Help elkaar, ga
eens op bezoek bij een oudere buur, denk aan de spelende
kinderen op straat en wees aardig.
Op deze manier onderschrijven we allemaal de 3
speerpunten van de Bewonersvereniging: veiligheid,
leefbaarheid en nabuurschap.
Fijne Feestdagen.
Jan Plouvier
voorzitter
plouvier@versatel.nl
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NIEUWBOUWPROJECT
‘DE RUYTER’
De bouwactiviteiten van de veertien twee-onder-één
kapwoningen op het terrein tussen de Hoge Naarderweg
en de ’s Gravelandseweg zijn door projectontwikkelaar
Mark Voerman gestart. De oplevering is verwacht najaar
2019. Alle woningen zijn verkocht.

DE WIJK IS
MIJN
KANTOOR
Sinds 4 juni jl. ben ik met veel zin aan de
slag gegaan als opbouwwerker voor de wijken
Centrum en Noordwest te Hilversum.
Een geweldige uitdaging waarin ik mij verder kan
ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk werk.
Maar nu vooral doorgaan met kennismaken met u, de
wijkbewoner. Ophalen wat u zou willen in uw wijk en waar
u mogelijk tegen aanloopt.
Ik ben namelijk geboren, getogen en woonachtig in
Zaanstad en ken Hilversum voornamelijk vanwege de
mediabedrijven. Ik ben nieuwsgierig naar uw verhalen over
Hilversum maar bovenal naar uw idee, activiteit en/of inzet
voor uw buurt en inwoner van deze mooie gemeente.
Ik heb mijn eerste opbouwwerkervaring opgedaan binnen
vier sociale wijkteams in Zaandam waar ik betrokken bewoners ondersteunde met onder andere activiteiten voor
de jeugd, ouders met kleine kinderen, een klusvoorziening
coördineerde en (voorlichtings) bijeenkomsten organiseerde. Maar ook was ik aanwezig tijdens koffieochtenden op
de donderdag in een dependance van het team in Zaandam
Zuid. Deze dependance had ik samen met de inwoners
gevonden en we hebben voor elkaar gekregen dat we deze
konden huren. Tevens hebben we een kwartaalmagazine
uitgebracht voor en door de bewoners uit de wijk.
Hoewel ik met veel plezier in Zaanstad heb gewerkt, kan ik
u nu al vertellen dat ik onder de indruk ben van Hilversum.
Zo zie ik uitdagingen om samen met de wijkbewoners nieuwe centrale ontmoetingsplekken te creëren en bestaande
activiteiten sterker te maken.
Het is mijn passie om mensen op hun plek te zetten waar
ze goed tot hun recht komen en zich gewaardeerd voelen.
Daarnaast wil ik echt verbindingen maken om de leefbaarheid te vergroten tussen verschillende gemeenschappen.
Door deze verbindingen groeit er meer. Mijn persoonlijke
drive is rechtvaardigheid en solidariteit waar dan ook!
Voor nu heb ik veel plezier in het werk wat ik voor de
inwoners in “mijn” twee wijken doe en ik ben er ook trots
op dat ik dit vanuit Versa mag doen.
Ik ben te bereiken via
lmartins@versawelzijn.nl
of 06 13965784

Graag tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Lilian Martins
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CELEBESLAAN 1
SEPTEMBER 2018
Vlak voor de vakantie een brief en formulier in de bus bij alle Celebeslaan
bewoners want na 20 jaar was het toch echt wel weer tijd voor een Laanfeest.
Verreweg de meeste bewoners woonden hier nog niet eens, tijd om kennis
te maken met elkaar. Na drie weken regelen was het zover, en het werd een
groot succes. In de loop van de dag waren partytenten, marktkramen, tafel,
stoelen en lampjes op hun plek gezet.

Net na 16:00 uur was een openingstoost waarbij iedereen welkom was.
De bewonersvereniging, gemeente en Versa welzijn waren ook aanwezig
bij de borrel.

Voor de kinderen was er divers speelgoed geregeld en er was een tekenwedstrijd. Het waren echte kunststukjes geworden van abstract tot katten,
huizen, bijen en hele landschappen.

Rond een uur of zes waren de barbecues warm en stonden de marktkramen vol met brood, salades en sausjes.
Tijd om lekker wat te eten, ook voor de vegetariërs was een keurig pakket geregeld. Met het invallen van het duister
was het tijd voor de marshmallows voor de kinderen en meer gesprekken. Heel mooi was het om te merken dat het
gevoel van saamhorigheid er zeker ook was toen het tijd werd om op te ruimen. Iedereen stak even de handen uit
de mouwen en alles was snel opgeruimd. Bedankt buren! Voor deze super gezellige avond ook onze dank aan
de bijdragen van de bewonersvereniging en de gemeente. Het was zeker voor herhaling vatbaar.

SPEEDDATE
GEMEENTERAAD
De gemeente heeft op 20 september jl. een goed bezochte
speeddate avond georganiseerd voor kennismaking tussen
raadsleden en maatschappelijke organisaties, waaronder
de wijkverenging Raadhuis e.o. Leden van ons bestuur
hebben kennisgemaakt met meerdere leden van de raad.
Het speeddaten duurde in totaal drie uur. Tussen 19.00 en
22.00 uur kwamen de raads- en commissieleden langs voor
een korte kennismaking. Het rouleren langs de tafels werd
vrijgelaten.

De politici bepaalden zelf bij wie ze aanschoven. De
gesprekken duurden maximaal tien minuten. Onderbroken
door een koffiepauze hadden belangstellenden tien dates
met de politici.
Contacten zijn gelegd en aandacht is gevraagd voor o.a.
parkeren, veiligheid, beheersing evenementen Dudokpark
en behoud karakter van de woonomgeving.

Parkeren, veiligheid,

VEILIG VERKEER
IN HET RAADHUISKWARTIER
Een voor iedereen veilige wijk is het streven van Gemeente
en Bewonersvereniging. Over het algemeen is er weinig
te klagen in onze 30km zones, maar toch zijn er een paar
knelpunten, die tijdens de jaarlijkse fietstocht met de
nieuwe wethouder (Jan Kastje) door onze wijk wederom
bespreekbaar zijn gemaakt. Zo is er de fietsstraat
(Hoge Naarderweg), waar nog steeds veel te hard wordt
gereden door de ‘gasten’ (lees: auto’s). Meer en een betere
handhaving is onze grootste wens. Voorts is er het onoverzichtelijke kruispunt Melkpad/Noordse Bosje. Fietsers
komen van links de helling af racen en de auto’s, die van
rechts komen, zijn moeilijk zichtbaar.
Er zijn al wat kleine aanpassingen gedaan,
maar dat is niet voldoende. Binnenkort
gaan we, op initiatief van buurtbewoner
dhr. Senden, weer in overleg en zullen
we de Gemeente concrete verbeteringsvoorstellen doen. Tenslotte is er de
overlast in het Dudokpark. De proef met
het blow/scooterverbod bevalt goed en
er zijn plannen deze proef met een half
jaar te verlengen. Constateert u een
onveilige verkeerssituatie in de wijk?
Geef het door en we nemen actie!
plouvier@versatel.nl

beheersing
evenementen
Dudokpark.
Behoud karakter de
woonomgeving

WIJKWETHOUDER
ZEGT U?

Wijk 01 Noordwestelijke villawijk
Buurt 01 Raadhuiskwartier

De gemeente Hilversum werkt met wijkwethouders.
Wethouder Jan Kastje is wijkwethouder voor het Noord Westelijk villagebied.
Hij houdt zich als wethouder onder meer bezig met duurzaamheid, wonen,
monumenten. Maar wat is zijn rol als wijkwethouder?
“Eigenlijk simpel”, geeft Kastje aan en vervolgt: “een wijkwethouder is de
brug tussen de wijk en buurt en het grote gele Raadhuis.” Het gemeentebestuur
van Hilversum vindt het belangrijk om meer buurtgericht te werken, waarbij initiatieven
van inwoners centraal staan. De gemeente stimuleert en ondersteunt hen hierbij.
Hiermee wil de gemeente de leefbaarheid en vitaliteit in de wijken en buurten
vergroten en meer ruimte te laten voor eigen initiatieven van inwoners.
“De wijkwethouder is hierbij een belangrijk aanspreekpunt.
Ook als het even niet lekker loopt in de wijk en inwoners er
even niet meer uitkomen. Dan kan het helpen als de wijkwethouder
daar aandacht aan geeft en bij collega’s zaken aankaart,”
vertelt Jan Kastje. “Ik vind het vooral leuk om op
een andere manier contact te hebben met inwoners.
Ik heb afgelopen maand met verschillende
buurtverenigingen

STRAATFEEST
JAVALAAN EN
OMGEVING
Zaterdag 22 september hebben de bewoners
van de Javalaan de traditie van een jaarlijks
straatfeest voortgezet. Dit jaar zelfs uitgebreider, want ook de Serdanglaan, Dalweg en
Delilaan waren uitgenodigd. Een groots spektakel, dat ondanks de regen, maar dankzij de
gratis geleende tenten van de Groen van Prinstererschool, een groot succes is geworden. De
financiële bijdragen van de Bewonersvereniging
en de Gemeente, en vooral het organisatietalent van enkele straatbewoners, hebben ervoor
gezorgd, dat jong en oud een fantastische
avond hebben beleefd. Voor herhaling vatbaar,
maar dan met droog weer!

HET MELKHUISJE

Tennisvereniging ’t Melkhuisje is op zoek naar
meer verbinding met de buurt. Dit omdat ’t
Melkhuisje mooie faciliteiten heeft maar haar
leden hier niet het hele jaar gebruik van hoeven
te maken. Dit betekent dat de ruimte in bepaalde
periodes leeg staat wat uiteraard zonde is. Zij
zouden dan ook graag in contact met jullie willen
komen om te kijken of er bepaalde ideeën gefaciliteerd kunnen worden. Mocht hier interesse voor
zijn, dan kun je contact opnemen met Thyn Vogel,
bestuurslid van ’t Melhuisje.
bestuur@melkhuisje.com

Verder gaat ’t Melkhuisje deze winter van start
met het organiseren van bootcamps voor jongeren en ouderen. Het mooie van deze bootcamps
is dat er specifiek gekeken wordt naar het niveau
van de deelnemers zodat voor iedereen een
evenwichtig programma wordt aangeboden.
Verder bent u altijd welkom om een kopje koffie
te komen drinken of om een bezoek te brengen
aan ons park. Zij hopen u dan ook snel te mogen
verwelkomen op H.L.T.C. ’t Melkhuisje.

INDEPENDER
Sinds een jaar is verzekeraar Independer nu de bewoner van het voormalige
TROS-gebouw. Met de bewonersvereniging zijn onder andere afspraken gemaakt over
het parkeerbeleid. Daarbij is gebleken dat Independer een goede buur wil zijn in onze wijk.
Dat blijkt ook uit het feit dat de buurtkinderen op de binnenplaats mogen spelen.
Een veilige omgeving met onder andere een tafeltennistafel en diverse speeltoestellen.
Met veel plezier wordt daar gebruik van gemaakt!

HERINRICHTING
RAADHUISKWARTIER

WORD OOK LID!
WERVING NIEUWE LEDEN
De Bewonersvereniging “Raadhuis & Omgeving” komt op voor het gezamenlijk belang van haar leden in het Raadhuiskwartier. Veiligheid, leefbaarheid en nabuurschap staan daarbij hoog in het vaandel. Momenteel spelen
er geen grote issues, maar dat wil niet zeggen dat de Vereniging stilzit. In
tegendeel. Er is intensief contact met andere bewonersverenigingen, met
de Gemeente, de Wijk coördinatrice, Politie en Brandweer. Misstanden
worden geconstateerd en direct met de desbetreffende personen en/of instanties bespreekbaar gemaakt en veranderingen worden kritisch gevolgd. Er wordt tegenwoordig
rekening gehouden met de Vereniging, ook door
commerciële bedrijven als Talpa (House of Talents)
en Independer.
Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Wordt
dus ook lid. Het kost slechts euro 18,50 per jaar.
Geef naam, adres en emailadres door aan onze
secretaris hhimnypels@kpnmail.nl en u wordt
opgenomen in het ledenbestand.
in onze mooie wijk gingen u voor!
Ruim 200 huishoudens zijn u voorgegaan.

Begin januari 2019 start eindelijk de laatste fase van de herinrichting van onze prachtige wijk. Het gebied ten zuiden van
de Koninginneweg wordt dan gefaseerd aangepakt. Nieuwe
riolering, nieuw wegdek, herplaatsing bomen en lantaarnpalen,
enz., enz. Het wordt even afzien, maar dan hebben we een
volledig gerenoveerde wijk, die er weer voor jaren mooi bijligt.
Rond november moet een en ander dan helemaal klaar zijn.
Als laatste wordt de Koninginneweg zelf aangepakt. De start is
rond de zomervakantie en deze werkzaamheden moeten dan
begin december klaar zijn.
Met de betreffende bewoners is veel overleg geweest en er zal
zoveel mogelijk met hun wensen rekening gehouden worden.
Van de overige bewoners wordt begrip gevraagd, want de
parkeerdruk zal in deze periode wat hoger liggen, met name in
de aanpalende straten.

23 JAN. 2019
BALLENDAG
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WAAR
VIND IK NOG
EEN BRIEVENBUS
Onlangs heeft KPN-Post besloten het aantal brievenbussen drastisch
te verminderen. Er worden immers steeds minder brieven, vooral door
particulieren, verstuurd. In de Raadhuiswijk blijft 1 brievenbus bestaan en wel
op de Borneolaan voor het Hospice “Kazan”. Natuurlijk kunt u ook altijd terecht op
het Postagentschap in de binnenstad (Schoutenstraat 2B).
Via postnl.nl/locatiewijzer vindt u snel een
brievenbus bij u in de buurt.

ALLE BALLEN VERZAMELEN
Na het succes van vorig jaar wordt de gratis “soepdag” herhaald op woensdag 23
januari 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur. Dit keer geen soep, maar ‘ballen’ (gehaktballen, bitterballen, groenteballen, enz.). Iedereen is welkom, maar wel even vooraf
aanmelden. Begin Januari wordt er huis-aan-huis een informatiefolder verspreid
met de diverse locaties en de wijze van aanmelden.

KAKELVERS

MISSIE TEGEN
EENZAAMHEID

IJZERSTERKE KEUKEN-CREW
Sinterklaas is al weer voorbij. De kerst staat weer voor de deur,
en dan hebben we het allemaal druk met werk, kerstinkopen
doen voor de kinderen en vrienden. We vergeten hierbij helaas
vaak de ouderen. Velen van hen zitten iedere kerst weer alleen
thuis.
Eén op de vier ouderen in Nederland voelt zich eenzaam.
Ook tijdens deze feestmaand. Van hen zijn 200.000 extreem
eenzaam, zij hebben slechts een keer in de maand een sociaal
contact. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. 75-plussers
voelen zich sneller eenzaam, mede door het verlies van
mobiliteit en zelfstandigheid. In Hilversum heeft 20% van de
75-plussers geen contact met de buren. Reden des te meer om
uw oudere naaste(n) een warm hart toe te dragen tijdens de
kerstdagen.

Een prima gemeentelijk initiatief met
veel hulp van vrijwilligers uit uw buurt.
Kom ook en maak op een informele wijze
kennis met je mede-wijkbewoners.
(je weet nooit waar het goed voor is!)

Samen doen
Samen gaat dit gemakkelijker. Daarom vragen wij eenieder
hun steentje bij te dragen. Misschien kunt u iemand die
eenzaam is, uitnodigen om samen ‘iets’ te gaan ondernemen.
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om: samen koffie drinken,
een wandeling maken, samen naar de film, bij elkaar eten.
De verwachting is dat er na de eerste keer, meer afspraken
volgen.

Bestrijden van de eenzaamheid is een versterking van de samenleving. Eenzaamheid is niet
altijd op te lossen,wél te doorbreken.
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MISSIE TEGEN
EENZAAMHEID

