


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Bewonersvereniging
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De redactie houdt zich het recht voor ingezonden
artikelen in te korten of niet op te nemen. 
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VAN DE
VOORZITTER

Al meer dan 25 jaar zet de bewonersvereniging zich belangeloos in voor de bewoners 
van het Raadhuiskwartier. Verkeer, veiligheid, aandacht voor ouderen en alleenstaanden, 
overhangend groen, herinrichting van de straten en lanen, festiviteiten, straatfeesten, 
contact met Burgemeester, Wethouders, Politie en gemeente- ambtenaren, burenruzies, 
bouwactiviteiten, handhaving, drugsproblematiek, enzovoort, enzovoort.

Al dit soort zaken passeren regelmatig de revue tijdens de bestuur bijeenkomsten.
Maar dan moet er wel een bestuur zijn! En dat is momenteel een groot probleem.
Verschillende bestuursleden hebben al dan niet gedwongen (bijvoorbeeld Annemieke van 
de Adel i.v.m. haar nieuwe baan bij de Gemeente Hilversum en Sandra Nagtzaam,
die verhuisd is buiten de Gemeente Hilversum) besloten hun functie op te geven.
Ook ondergetekende heeft besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen. 

Nieuw bloed is dus zeer welkom en noodzakelijk. Veel tijd bent u er niet mee kwijt.
Per jaar zijn er ongeveer 10 bestuur bijeenkomsten en ook ongeveer 10 overlegmomenten 
met de Gemeente Hilversum (meestal s’avonds). Daarnaast verschijnen er jaarlijks 3 a 4
nieuwbrieven, waarin de leden op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in 
de wijk. Het belang van een goedfunctionerende bewonersvereniging is groot.
Dat heeft het verleden wel bewezen. Momenteel wonen wij in een mooie, rustige 
en veilige wijk en de bewonersvereniging kan er samen met haar leden
mede voor zorgen dat dat in de toekomst ook zo blijft.

Dus…Wacht niet en geef u op als bestuurslid
van de Bewonersvereniging
“Raadhuis en Omgeving”!

Gebruik hiervoor het volgende emailadres: 
plouvier@versatel.nl

HELP!



En dan vallen de blaadjes weer en komen de 
bladblazers uit de schuur. Deze apparaten zijn 
natuurlijk erg handig, maar maken ook een 
heleboel lawaai. Denk dus aan de buren en 
respecteer bijvoorbeeld hun zondagsrust. 

In de afgelopen jaren is onze wijk volledig heringericht.
Nieuwe rioleringen, beter asfalt, herstelde laanstructuren, 
betere verlichting geen losliggende tegels meer, enz.
Kortom onze wijk ligt er piekfijn bij en kan weer jaren mee.
En dat willen we graag zo houden. Dus mocht u iets zien wat 
niet in orde is, meld dat dan. U kunt hierbij onder andere
denken aan verzakte stoepen, (zwerf)afval, hondenpoep,
kapotte lantaarnpalen en verkeersborden, overhangend
groen en/of parkeeroverlast.

Het melden bij de Gemeente kan op 3 manieren:

1. Via Hilversum.nl/mor

2. Via tel. nummer 14 035

3. Via de gratis app BuitenBeter
  (www.buitenbeter.nl)

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

HET WORDT 
WEER HERFST

MELDING
OPENBARE 
RUIMTEN

Tip: Werken met een hark geeft 
veel meer lichaamsbeweging en 
minder gehoorbeschadigingen.

Sinds enige tijd moet mijn vrouw een rolstoel 
gebruiken. Dat belemmert weliswaar onze
bewegingsvrijheid enigszins, maar we genieten 
toch vaak van een wandeling door onze mooie 
buurt. Helaas worden we dan wel regelmatig 
geconfronteerd met twee veel voorkomende 
problemen: overhangend groen en rabat
parkeren en, het meest vervelende, een
combinatie van die twee.
Nu begrijp ik best dat je de haag veel vaker
vanuit huis bekijkt dan vanaf de straat en dat 
inparkeren soms niet zo goed lukt en dat je de 
rijbaan zoveel mogelijk vrij wil houden; en
uiteindelijk kan ik net zo goed op de straat
lopen als op het trottoir. Maar dat is toch niet 
zoals we het eigenlijk allemaal zouden willen 
hebben. Kortom, denk af en toe eens aan de
kinderwagens, rollators en rolstoelen die
bij u langs komen.

Alex Commandeur

RUIMTE



VERS BLOED

Deze nieuwsbrief die al enige tijd van mijn hand komt opende met een 
oproep van onze voorzitter. Een oproep voor vers bloed.
In een tijd waarin het moeilijk is om mensen tot iets zinnigs te bewegen
(orgaandonor, minder vlees eten, de auto wat vaker laten staan) alle-
maal dingen die de wereld een stukje mooier maken, is het bijna een 
illusie om mensen op te roepen tot een stukje maatschappelijke
vrijwillige inzet. In dit geval een ieniemienie bijdrage leveren aan hun 
buurt. Een buurt die veel terug geeft:
Een geweldig leefklimaat, mooie scholen, prachtig veel groen,
veiligheid. Een kleine groep vrijwilligers zet zich daar ieder jaar
voor in om dit te waarborgen middels een vereniging die
daadkracht toont en invloed heeft op belangrijke beslissingen.

Je mist pas iets als het te laat is.
Als u tegen een probleem aanloopt in uw buurt; hangjongeren,
poep, te veel bladblazers, te veel overhangend groen, slechte
zichtbaarheid, wild parkeren in de straat, de bouw van bedrijven
die tot veel overlast leiden. En als er geen orgaan is waar je daarmee 
terecht kunt. Natuurlijk u kunt de gemeente rechtstreeks benaderen, 
maar voor hen bent u natuurlijk en terecht 1 van de 90.621 inwoners.

Een officiële instantie praat graag met een officiële vertegenwoordiger.
25 jaar heb ik met heel veel plezier gewoond in het 1217
postcodegebied. Vorig jaar ben ik verhuisd naar Loosdrecht.
Met heel veel plezier heb ik deze nieuwsbrief gemaakt vanuit het
bestuur en ook meegedacht over andere belangrijke bestuurszaken.

Natuurlijk kost het tijd, maar anders zou het ook van weinig belang zijn.
Maar de tijd is verwaarloosbaar ten opzichte van de voldoening om een 
bijdrage te kunnen leveren aan iets groters, wat tegelijkertijd heel klein 
en dichtbij is; namelijk je eigen buurt.

Het heeft mij verbaasd met hoeveel kwaliteit en inzet het huidige
bestuur steeds te werk gaat en hoe ver de invloed gaat.
Die inzet en kwaliteit wil u ook gewaarborgd hebben voor de toekomst 
om nog maar niet te spreken van de invloed. Nu er drie bestuursleden 
vertrekken is er dringender dan ooit vers bloed nodig.

Geloof me u kijkt met andere ogen naar uw buurt als u concreet
een bijdrage levert aan de kwaliteit ervan.
Eigenlijk is het dan ook helemaal niet zo gek om dan te denken:

WAAROM OOK NIET?
IK GEEF ME OP ALS BESTUURSLID!



NOTE:
De picknicktafels en de heerlijke hamburgers zijn 
mogelijk gemaakt door de bewonersvereniging 
Raadhuis & Omgeving

STRAATSPEELDAG ‘19
Zaterdag 15 juni vond de nationale straatspeeldag 
plaats. Ook dit jaar deden de Borneolaan,
de Sumatralaan en Celebeslaan weer mee.
De straten worden afgezet zodat er lekker
gespeeld kan worden.
 
Vanaf 12:00 werden de straten afgezet en konden 
de kinderen lekker op straat spelen. Op de kruising 
van de Borneolaan en de Sumatralaan wordt alles 
opgezet. Dit jaar was er een groot springkussen 
geregeld. Er werd gevoetbald, gefietst, gekrijt,
geschminkt, maar vooral veel met de
waterballonnen gespeeld. 

De volwassenen konden zitten en kletsen aan de 
picknicktafels die we hadden gehuurd. Heerlijk 
om een dag niet op het verkeer te hoeven letten. 
Iedereen nam iets te drinken en hapjes mee. Voor 
de kinderen waren er broodjes knakworst dit jaar 
en de broodjes hamburger vonden gretig aftrek bij 
de vaders en moeders. 

Nog tot laat in de avond was iedereen heerlijk aan 
het spelen omdat we geluk hadden dat de
gemeente de hekken pas laat kwam ophalen.
Het was een hele leuke dag en gelukkig met prima 
weer net zoals eerdere jaren. Op naar 2020 net 
hopelijk nog meer buurtbewoners.



Precies op de plek waar het voormalig GAK gebouw stond 
wordt nu druk gewerkt aan een nieuwe fietsenstalling. In 

totaal komen zo’n 1100 parkeerrekken voor fietsen, waarvan 
138 plekken worden vrijgemaakt voor scooters en bakfietsen. 
Dinsdag 1 oktober kan de stalling al gebruikt worden voor zo’n 
400 fietsen. Verwacht wordt dat in november alle fietsenrekken 
zijn geplaatst. De gratis fietsenstalling wordt ‘aangekleedt’ met 

groenvoorziening. Meer informatie vindt u op 

          www.hilversum.nl/nieuws

STATIONS-
PLEIN KRIJGT 

NIEUWE 
FIETSENSTALLING

‘BOUWWOEDE’ IN ONZE WIJK
De grote vraag naar nieuwe woningen vult nu ook de laatste 
‘gaten’ in onze wijk en omgeving. Zo zijn er recentelijk 17 koop-
woningen in gebruik genomen naast de Vituskerk aan het P.A. 
Weeldenburgpad, in aanbouw zijn 14 koopwoningen tegenover 
het Raadhuis aan de Hoge Naarderweg en plannen zijn in de 
maak voor de sloop van het kantoor op het terrein
van het AVRO-complex aan de Hoge Naarderweg met
bouw van 16 (middeldure) huurappartementen.

25 augustus 2019 



23 JAN. 2020 
BALLENDAG

Illustratie: Miguel Visser



MISSIE TEGEN
EENZAAMHEID 

Bestrijden van de eenzaamheid is een verster-
king van de samenleving. Eenzaamheid is niet 
altijd op te lossen,wél te doorbreken.
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WAAR HANGT EEN AED?
(Automatische Externe Defibrillator)

Op verzoek van een van onze leden is het bestuur begonnen met 
het in kaart brengen van de diverse locaties waar een levensred-
dende AED hangt. 

Onbegrijpelijk, maar waar. Geen enkele officiële instantie kan 
deze informatie leveren. Niet de Gemeente, niet het Rode Kruis, 
niet de Hartstichting en ook de GG & GD niet. Soms is deze infor-
matie niet beschikbaar en soms kan de informatie niet gedeeld 
worden in verband met de Privacywetgeving. En als er informatie 
wel gedeeld kan worden, dan is het meestal niet volledig.

Dus op de fiets gestapt en zelf maar eens in de wijk rondgekeken 
en rondgevraagd. Dat heeft de volgende lijst opgeleverd:

RAADHUIS, DUDOKPARK 1

STADSKANTOOR GEMEENTE HILVERSUM, OUDE ENGHWEG 23

MEDISCH CENTRUM DUDOKPARK, HOGE NAARDERWEG 3

HOTEL TULIP INN, KONINGINNEWEG 30

CAFÉ, RESTAURANT “DE JONGE HAAN”, ’S-GRAVELANDSEWEG 62

SOCIËTEIT “DE UNIE”, ’S-GRAVELANDSEWEG 57

BIBLIOTHEEK HILVERSUM, ’S-GRAVELANDSEWEG, 55

KANTOOR UNIVÉ, LANGGEWEST 7

FYSIO LAGE NAARDERWEG, LAGE NAARDERWEG 19

BEELD EN GELUID, MEDIAPARK BOULEVARD 1

RTL- NEDERLAND, BAREND EN VAN DORPWEG 2 (MEDIA PARK)

UNITED4ALL, FRITS SPITSSTRAAT 3 (MEDIA PARK)

NOS-VIDEOCENTRUM, JOURNAALPLEIN 1 (MEDIA PARK)

OMROEP MAX, MEDIA PARK

STATION HILVERSUM, STATIONSPLEIN 7 

RENV ENGENERING, BORNEOLAAN 27




