Beste wijkbewoners,
Het bestuur van de Bewonersvereniging
Raadhuis en Omgeving heeft gekozen voor
een folder als communicatiemiddel om alle
wijkbewoners snel te kunnen informeren
over urgente ontwikkelingen.

Wij hebben u via een nieuwsbrief
eerder geïnformeerd over het feit dat
de gemeente Hilversum bezig is met
het ontwikkelen van een Omgevingsvisie. Het college van B en W wilde
eind 2019 aansluiting zoeken bij de
Metropool Regio Amsterdam (MRA).
Vanuit dit samenwerkingsorgaan
zouden financiële middelen
beschikbaar kunnen komen om
Hilversum op te stuwen in de vaart der
volkeren. Voorwaarde was de realisatie
van 10.000 nieuwe woningen.
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Plannen voor de toekomst
Door aan te sluiten bij MRA zou het karakter van Hilversum sterk veranderen.
We worden omsloten door natuurgebied, binnen de gemeentegrens is er
nauwelijks nog bouwgrond beschikbaar en de druk op de infrastructuur zou
fors toenemen, terwijl de binnen- en buitenring nu al vaak dichtslibben.
Als de gemeente het karakter van de leefomgeving ingrijpend wil wijzigen,
dan moet ze wel eerst vragen wat de inwoners ervan vinden, zoals de
nieuwe omgevingswet voorschrijft. Onze wijkvereniging was een van de
initiatiefnemers die handtekeningen hebben ingezameld, en B en W en
gemeenteraad wist te overtuigen dat aansluiting bij MRA onwenselijk is.
Er moet eerst een toekomstvisie worden opgesteld waarin alle aspecten van
de stedelijke ontwikkeling (klimaat, welzijn, wonen, voorzieningen, mobiliteit,
natuur, recreatie) helder worden geschetst.

Ontwikkeling van een visie samen met de bewoners
Dit proces, waarbij de inwoners van Hilversum betrokken kunnen zijn
bij het tot stand komen van een toekomstvisie, is in het voorjaar van start
gegaan en wordt begeleid door een onafhankelijk bureau.
38 bewonersverenigingen hebben zich inmiddels
aangesloten en worden vertegenwoordigd
in HOP2040, dat het participatieproces zal
blijven bewaken als toezichthouder.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Door praktische omstandigheden en omdat veel inwoners nog
onvoldoende waren geïnformeerd over de plannen, werden de reeds
geplande bijeenkomsten in de zomerperiode afgelast. Het hele proces
van inspraak en overleg krijgt een herstart. De komende weken zullen de
vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen, HOP2040, vaak overleg
voeren met de gemeenteraad. Kom daarom naar onze ledenvergadering!

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 9 september 2021
• 	Onze jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op donderdag
9 september in De Vorstin en bestaan uit twee delen. Aanvang 19:30 uur.
• 	Voor de pauze zult u worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen
	m.b.t. de toekomst van de gemeente Hilversum.
Iedereen, lid of geen lid, is van harte welkom.
Voor meer informatie verwijzen we u naar www.hop2040.nl
• 	Na de pauze is er het meer reguliere gedeelte van de jaarvergadering.
	Alle informatie hierover, de agenda, notulen, jaarstukken, etc.
vindt u op onze website www.raadhuisenomgeving.nl
	I.v.m. mogelijke beperkingen vanwege corona verzoeken wij u om uw intentie om de vergadering
bij te wonen per mail aan ons te bevestigen: info@raadhuisenomgeving.nl
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Wij willen de communicatie met u efficiënter
en goedkoper maken. Dat betekent dat wij
u in de toekomst met name online willen
benaderen. Hiervoor hebben we wel uw
e-mailadres nodig. Stuurt u ons alstublieft
een e-mail met vermelding van uw naam en
adres: info@raadhuisenomgeving.nl
Wij beloven u het e-mailadres uitsluitend te gebruiken
in onze contacten met u en nooit ter beschikking
te stellen aan derden.

Lid worden van onze vereniging voor
€ 18,50 per jaar, zou nog beter zijn.
Hoe groter onze achterban, hoe sterker we
staan als vertegenwoordiger van uw wijk!
Namens het bestuur,
Matthieu Niehe, voorzitter

INSPRAAK
HELPT!
Word lid van onze
bewonersvereniging
en deel uw mening

Voor de actuele stand van zaken nodigen we u van harte uit voor onze
ledenvergadering op 9 september 2021 om 19:30 uur in De Vorstin.
Check ook de volgende websites: www.hop2040.nl, www.hilversum2040.nl
en natuurlijk onze eigen website: www.raadhuisenomgeving.nl
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