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Beste bewoners 
van de wijk Raadhuis 
& omgeving

Een beetje laat, maar daarom niet minder 
gemeend, beginnen wij met een wens:
een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 
2022 voor u allen. Wij hopen dat u – ondanks 
alle beperkingen – toch heeft kunnen genieten 
van de achter ons liggende feestdagen.

We wensen ook dat we elkaar 
dit jaar meer fysiek en minder 
digitaal op een normale 
afstand kunnen ontmoeten. 

Over echte ontmoetingen gesproken… Er zijn in 
onze wijk nogal wat ouderen, soms alleenstaand en 
vaak met allerlei vormen van lichamelijke klachten. 
Kleinkinderen zien ze nog maar weinig en hun 
wekelijkse clubjes zijn al heel lang geleden “on hold” 
gezet. Klagen zullen ze niet veel, maar het wordt er niet 
gemakkelijker op. 

Het doet goed te zien dat er in deze tijden vanuit 
de wijk, vanuit de straat waarin wonen, steeds meer 
mensen juist aan hen nabuurschap bieden. Even 
langs wippen voor een praatje, uitnodigen voor een 
kop koffie, een boodschap doen indien gewenst, 
een afspraak (digitaal) regelen, etc. En dat wordt 
ongelooflijk gewaardeerd!
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De toekomst van Hilversum gaat ons 
zeer aan het hart

Een voor ons als bestuur van de bewonersvereniging 
belangrijke ontwikkeling is het burgerparticipatie-
proces bij de realisering van een Omgevingsvisie voor 
Hilversum. Oftewel, hoe willen wij dat Hilversum er in 
de toekomst uit moet gaan zien. Als bewonersvereni-
ging hebben wij ons direct bij de start van dit proces 
aangesloten bij HOP2040. Deze organisatie is een 
koepel van alle bewonersverenigingen in Hilversum en 
heeft relevante kennis van en ervaring met dit soort 
ontwikkelingen. Om u op de hoogte te houden plaat-
sen wij navolgend een verslag van hun hand met de 
jongste ervaringen.

Foto: Helen Boyd

Matthieu Niehe, 
Voorzitter Bewoners-
vereniging Raadhuis 
& omgeving
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Het traject heeft veel energie 
gevergd van HOP2040 
Het begon in maart 2020 met de MRA-plannen van 
het college om 10.000 woningen in Hilversum te 
bouwen. De inwoners van Hilversum kwamen hier 
massaal tegen in opstand. De inwoners vonden 
dat zij hierover eerst hun mening moesten kunnen 
geven, voordat tot zoiets ingrijpends kan worden 
besloten. 37 Inwonersorganisaties zijn hiervoor een 
samenwerkingsverband aangegaan: HOP2040. Er is 
gestreden voor een participatietraject met een brede 
scope: hoe moet Hilversum er in 2040 uitzien?

Onlangs deden we hier verslag van onze ongerustheid 
en moedeloosheid over het participatietraject. In de 
klankbordgroep, waar HOP2040 deel vanuit maakt, 
benoemen we nog steeds de in onze ogen (te) sturende 
aanpak van de gemeente op het proces.

De eerste resultaten van de participatie bevestigen dat 
het aangaan van het samenwerkingsverband HOP2040 
zinvol is geweest. De Hilversummers, waarvan velen uit 
de achterban van HOP2040, hebben zich door middel van 
enquêtes, ideeën, straat- en wijksessies* uitgesproken 
over de toekomst van Hilversum. De eerste indruk van de 
opbrengst is dat inwoners géén hoogbouw willen, maar 
het dorpse karakter en natuur willen behouden. Maar er 
zijn nog veel meer onderwerpen aan de orde gekomen. 
Op de website van de gemeente www.hilversum2040.nl 
kan de opbrengst worden ingezien.

De opbrengsten van de participatie tot nu toe worden 
op dit moment door het geselecteerde onafhankelijke 
“Schrijfburo” uit Leeuwarden transparant geïnventari-
seerd en gerubriceerd naar een leesbare tussenstand 
van de participatie. We zien in dit traject geen sturing 

Floris Voorink, Wethouder 
Ruimtelijke Ordening 
in de video Wat wilt u 
voor de toekomst voor 
Hilversum?*

*https://hilversum2040.nl/nl-NL/

vanuit de gemeente. Leidend voor de inventarisa-
tie zijn de onderwerpen die de bewoners naar voren 
hebben gebracht. Deze uitkomsten worden vervolgens 
ingedeeld naar een bijpassend thema, zoals groen of 
verkeer. De tussenstand wordt in januari 2022 aan de 
raad aangeboden. Deze fase van de participatie heeft 
dus uitsluitend betrekking gehad op raadpleging van en 
contact met inwoners.

De overige doelgroepen en belanghebbenden, zoals 
de ondernemers, zijn door de gemeente ingepland in 
het eerste en tweede kwartaal van 2022 tijdens een 
verdiepingsfase. Ook de inwoners krijgen hier weer 
gelegenheid om zich nader uit te spreken. 
De thema’s die uit de afgeronde eerste stap zijn 
geïnventariseerd zullen hier een belangrijke rol spelen. 
Hoe deze vervolgstap verder precies vorm krijgt, moet 
nog uitgewerkt worden.
 
* De wijksessie d.d. 22/11/2021 met de inwoners van 
Noordwest Hilversum - waar wij deel van uitmaken 
en waaraan wij vanzelfsprekend actief hebben 
deelgenomen. Van deze bijeenkomst is een verslag 
gemaakt, opgenomen in deze nieuwsbrief en integraal te 
lezen op onze website www.raadhuisenomgeving.nl

https://hop2040.nl/
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Verslag online wijksessie
Hilversum Noordwest 
De bijeenkomst op 22 november 2021 vond, wegens 
de situatie rond corona, online plaats. Allereerst 
verduidelijkte Eric Bakker, gemeentelijk projectleider 
Omgevingsvisie, een aantal begrippen.

Wat is een Omgevingsvisie precies? 
En hoe verhoudt het bestaande bestemmingsplan zich 
tot de Omgevingsvisie? 
Een Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie 
voor de hele gemeente en gaat over de fysieke 
leefomgeving op hoofdlijnen - over alles wat zich onder 
de grond, op de grond en boven de grond bevindt. Dat 
doen we in Hilversum met elkaar.

De Omgevingsvisie is tevens het hoogste kaderdocu-
ment, waarin de gemeenteraad met zichzelf afspreekt 
om daar voor de eerstvolgende tien jaar aan vast te 
houden. De wet bepaalt dat er iedere tien jaar een 
nieuwe Omgevingsvisie moet komen. In dit geval wil 
Hilversum dus langer vooruitkijken: tot 2040. Zaken 
als verkeer, energie, wonen, klimaat en sociaal domein 
komen aan de orde. Wat moeten we versterken en wat 
moet richting 2040 anders en beter? Nu heeft Hilversum 
een structuurvisie uit 2013 en bestemmingsplannen. Met 
de nieuwe Omgevingswet verandert dat in een Omge-
vingsvisie en een Omgevingsplan. De verhoudingen 
blijven hetzelfde, waarbij het Omgevingsplan straks het 
juridisch bindende kader is.

Wat was het nut en de status van deze avond? 
Om tot een breed gedragen Omgevingsvisie te komen 
wil de gemeente met zoveel mogelijk mensen spreken, 
zowel in de wijken als daarbuiten, bijvoorbeeld met 
sportverenigingen en cultuurclubs, maar ook met de 

buurgemeenten en de provincie. Verder kan iedereen 
via www.hilversum2040.nl nog steeds een enquête 
invullen. Op die website zijn ook de verslagen van alle 
wijksessies terug te vinden. Al die inbreng plus het 
resultaat uit de enquêtes en veel meer stadsgesprekken 
op allerlei niveaus worden door een onafhankelijk 
schrijfbureau gebundeld en verwerkt tot een of meer 
denkrichtingen voor een Ontwerp Omgevingsvisie, 
waarover de inwoners zich zullen kunnen uitspreken. 
Daarna stelt de gemeenteraad uiteindelijk een nieuwe 
Omgevingsvisie vast.

Desgevraagd bleek dat:
•  onze inbreng ook echt als participatie gebruikt werd. 

Alle meningen/opvattingen werden ongefilterd aan de 
raad ter kennis gebracht en in denkrichtingen ver-
werkt. Elk onderwerp kon worden aangevoerd;

•  in principe de bestaande status van aangewezen 
stads-of dorpsgezicht een gegeven is. Indien nodig 
kan er echter per wijk een eigen visie worden ontwik-
keld, hoewel dat geen uitgangspunt is.

De bewoners werden vervolgens in zes groepjes 
ingedeeld om o.l.v. een gemeentelijk gespreksleider 
antwoord te geven op de volgende vragen:

De uitkomsten voor onze wijk vindt u integraal op onze 
website: www.raadhuisenomgeving.nl

In het voorjaar van 2022 wordt doorgepraat over 
de thema’s, waarbij de vraag zal zijn hoe die 
uitgewerkt moeten worden naar de toekomst, waar 
de dilemma’s liggen en hoe die op te lossen. 

Meije Gildemacher, 
Interprovinciaal Overleg 
in de video Wat wilt u 
voor de toekomst voor 
Hilversum?*

• Wat vindt u typisch Hilversums? 
• Kunt u vijf kwaliteiten aangeven?
• Wat gaat er goed in Hilversum?
• Wat zijn verbeterpunten voor Hilversum 2040?

*https://hop2040.nl/index.php/2021/10/19/bekijk-het-filmoproep/
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INSPRAAK HELPT!

Word lid van onze 
bewonersvereniging 
en deel uw mening

We zijn een vereniging die de (woon)kwaliteit en 
veiligheid van onze prachtige wijk bewaakt en 
bevordert, nu en voor de toekomst. Juist in deze 
tijd waarin de gemeente Hilversum stappen zet 
om Hilversum vorm te geven voor die toekomst is 
het belangrijk hierbij betrokken te zijn. 

De bewonersvereniging Raadhuis & omgeving 
informeert, raadpleegt en vertegenwoordigt 
u in de relatie naar overheden, met name de 
gemeente. Meer leden betekent ook een sterkere 
positie als uw vertegenwoordiger in dat overleg. 

Aangezien wij geen subsidie ontvangen is het ook 
daarom voor ons belangrijk dat u lid wordt. 
De contributie bedraagt € 18,50 euro per jaar. 
Lid worden kan via info@raadhuisenomgeving.nl

Bij voorbaat onze dank! 
Matthieu Niehe, voorzitter

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Bewonersvereniging Raadhuis & omgeving

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

Bestuur:
Matthieu Niehe, voorzitter
Alex Commandeur, penningmeester
Frans Kwantes, ruimtelijke ordening en omgeving
Rob Heuser, secretaris
Helen Boyd, ledenadministratie en ledenwerving

Irene de Kok, bewoner 
van een huis op Anna’s 
Hoeve in de video Wat 
wilt u voor de toekomst 
voor Hilversum?*

Aernoud Olde, 
Werkgroep 
Energietransitie 
Hilversum100 
in de video Wat 
wilt u voor de 
toekomst voor 
Hilversum?*
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*https://hop2040.nl/index.php/2021/10/19/bekijk-het-filmoproep/


