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Omgevingsvisie 
in laatste fase
De Omgevingsvisie 2040 bepaalt straks de contouren van 
ons Hilversum van de toekomst. Er wordt al lang gewerkt 
aan deze Omgevingsvisie. De afgelopen jaren hebben wij 
onze leden geïnformeerd over het participatieproces. 
Onze vereniging heeft daar actief aan deelgenomen om 
te zorgen voor een duidelijk beeld van wensen en ideeën 
uit de Hilversumse samenleving. De gemeente heeft dat 
gebruikt in het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie.

Wij hebben u ook opgeroepen om zelf mee te doen 
aan deze participatie en gewezen op het platform 
Hilversumse Omgevingsvisie Participatie (HOP2040), 
waarin alle bewonersverenigingen en wijkverenigingen 
samenwerken. Het ontwerp is door de gemeenteraad 
goedgekeurd en komt nu beschikbaar voor officiële 
inspraak van belanghebbenden. En dat bent u ook 
als inwoner van Hilversum. Meer hierover vindt u op: 
https://www.bouwenaanhilversum.nl/hilversum2040/
agenda+2040/2393886.aspx

Na de inspraak (als men een zogenaamde “zienswijze” 
heeft ingediend) heeft men ook het recht om in beroep 
te gaan bij de Raad van State. Pas nadat eventuele 
beroepszaken zijn afgehandeld, kan de gemeente de 
Omgevingsvisie definitief vaststellen. 
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Huize Akkerzicht
Het oudste huis dat aan het Melkpad staat, is Huize 
Akkerzicht, op nummer 27. Het is een karakteristiek wit 
pand uit 1873. Dit jaar bestaat dit pand 150 jaar! 
De bewoner is recent lid geworden van onze 
bewonersvereniging, dus alle reden om eens een 
praatje te maken. We vroegen Richard Valkering dan 
ook hoe hij daar terecht was gekomen.

Wat voor huis is het? We wonen in Huize Akkerzicht, een karakteristiek 
wit huis met mansardedak uit 1873. Dit jaar vieren we dus het 150 jarig 
bestaan van ons huis! We hebben ondertussen het dak geïsoleerd, 
maar er moet nog wel meer gebeuren. Dat is ook een uitdaging, 
aangezien het een gemeentelijk monument is en dus een aantal 
standaard isolatiemaatregelen niet kunnen.

Waarom hier in deze buurt? We hebben op meerdere plekken in 
Hilversum gekeken. Deze plek sprak ons uiteindelijk het meeste aan 
omdat het station, de winkels en de restaurantjes op loopafstand zijn. 
We wilden graag een vrijstaand huis met een zekere klassieke charme, 
dus daar zijn we goed in geslaagd. De plek zelf is wat druk aan het 
Melkpad, zeker in de tuin in de zomer is het verkeerslawaai wel erg 
aanwezig.

Waarom ben je lid geworden van de bewonersvereniging en wat 
verwacht je daarvan? Wij werden erop gewezen door een van onze 
buren. Het is altijd goed als een bewonersvereniging actief bezig is 
met de leefomgeving. De bewoners weten tenslotte wat er speelt en 
kunnen daarmee de gemeente helpen om te wijzen op problemen 
of kritisch meelezen met plannen. Ik verwacht in ieder geval door de 
bewonersvereniging beter op de hoogte te zijn wat er speelt en een 
extra ingang te hebben om zaken bij de gemeente aan te kaarten.

Wat moet er beter in de buurt? Er zijn wel meerdere dingen die 
wij verbeterd zouden willen zien, zoals minder hard rijden op het 
Melkpad, minder zwerfafval en minder overlast van uitgaanspubliek. 
Ik moet regelmatig troep uit mijn tuin halen, zoals aangewaaid plastic, 
maar ook weleens bierflesjes of een wodkafles die in de tuin gegooid 
worden. Maar aan de andere kant, wij zijn bewust in het centrum aan 
een drukke doorgaande weg gaan wonen, dus dat hoort er helaas bij.
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Wekelijks koffieuurtje 
voor buurtbewoners 
in de Schuilhof

Als u het op prijs stelt om zo 
maar eens een praatje met 
buurtgenoten te maken, dan bent 
u van harte welkom tijdens het 
koffieuurtje van Versa Welzijn. 
Gezelligheid en een luisterend oor 
staan centraal, elke donderdag van 
10.00 tot 11.30 uur in de Schuilhof, 
Dalweg 8a.

Een keer in de maand is er een 
bijzondere themabijeenkomst 
met speciale gast(en). 
De koffie is gratis, aanmelden is 
niet nodig. Kijk of het wat voor u 
is, kan dus altijd!

Voor meer informatie, bel: 
Lilian Martins (Versa Welzijn) 
06 - 13 96 57 84

Dat kan met deze ontwerp-omgevingsvisie niet op 
de belangrijkste punten die door de Hilversumse 
samenleving zijn aangedragen. 

In de participatie is duidelijk gevraagd om:
• Behoud van het dorps karakter
• Beperkte groei
• Meer openbaar groen
•  Behoud van het illusielandschap 
 (geen hoogbouw zichtbaar vanaf de hei)
•  Beperking van bouwhoogtes 
  (niet de 45 meter en zelfs 50 meter die op sommige 

locaties is toegestaan).

Sommige van deze wensen wil HOP2040 ook vertaald 
zien in concrete grenzen of streefcijfers in deze 
omgevingsvisie. En dat kan. HOP2040 wil dat nogmaals 
onder de aandacht brengen. Ook de media hebben hier 
al aandacht aan gegeven. 

Kijk op: https://nhgooi.nl/nieuws/61800/hilversum-
se-bewonersclubs-zullen-stevig-geluid-moeten-la-
ten-horen-toekomstvisie-quotblijft-slap-verhaalquot 
Wilt u nog invloed uitoefenen op de toekomst van 
Hilversum, kijk dan op https://hop2040.nl/index.php/
aanmelden-inspraak/

Op donderdag 9 maart geeft de gemeente verdere 
informatie over de Omgevingsvisie in het Stadsgesprek, 
om 20:00 uur in de Regenboogkerk, Nassaulaan 2

HOP2040 heeft veel complimenten van de gemeente 
mogen ontvangen over de belangrijke bijdrage 
die zij heeft geleverd aan een goed participatieproces 
en duidelijke uitkomsten. De gemeente heeft 
een goed beeld gekregen van wat de Hilversumse 
samenleving wil.

Toch is HOP2040 zeer teleurgesteld over de ontwerp-
omgevingsvisie, die nu vrijgegeven is voor inspraak.
Ondanks de vele alinea’s die in de ontwerp-
omgevingsvisie worden gewijd aan de goede participatie 
van de Hilversummers en het duidelijke beeld voor de 
toekomst dat uit de participatie naar voren komt, is dit 
nergens terug te vinden in controleerbare doelen of 
streefcijfers. 

Het blijft bij mooie volzinnen over de goede 
bedoelingen. Het enige duidelijke getal waar de 
gemeente zich aan committeert, is het bouwen van 
minstens zesduizend woningen vóór 2040, herkenbaar 
uit de discussie over de metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Het ging toen om tienduizend woningen en dat 
blijft nog steeds mogelijk.

Meer dan zesduizend woningen zou kunnen betekenen 
hoger bouwen, minder openbaar groen en een steeds 
verder dichtslibbende infrastructuur. De nieuwe 
omgevingsvisie laat dat allemaal toe, want nergens 
worden streefcijfers of grenzen gesteld. De bedoeling 
van een omgevingsvisie is volgens HOP2040 dat 
wel kaders worden gesteld waaraan toekomstige 
uitvoeringsplannen getoetst kunnen worden.

HOP2040 
teleurgesteld
over 
omgevingsvisie 
zonder houvast
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Keramiste 
Annelies Martinot 
in haar atelier

Ik ken niet zo veel pottenbakkers. Hoe ben je in dit 
mooie vak terecht gekomen? Mijn eerste kennismaking 
met pottenbakken was alweer een jaar of zeven 
geleden. Ik werk als vrijwilligster bij de botanische tuin; 
het ‘Pinetum’ in Hilversum en het viel me op dat ik daar 
altijd uit zulke leuke, mooie mokken koffie geschonken 
kreeg. Hans, de beheerder van het Pinetum en de maker 
van al dat mooie keramiek vertelde mij toen dat hij op 
een pottenbakclub zat. 

Ik raakte meteen geïnteresseerd. En geïnspireerd. 
Toen Hans op vakantie ging, mocht ik tijdelijk zijn plek 
overnemen bij deze club, en ik was eigenlijk meteen 
verkocht. Geweldig vond ik het, en al helemaal toen ik 
bij de club mocht blijven. Na zeven jaar kom ik er nog 
steeds elke week voor mijn lessen.

Wat bracht die pottenbakclub je? Vooral interesse en 
heel veel nieuwsgierigheid. Wat zou ik daar allemaal 
kunnen leren en uiteindelijk zelf kunnen gaan maken? 
Kan ik het wel? Heb ik het talent? Ik heb daar mijn 
eerste stappen gezet. Ik heb ervan scratch af leren 
draaien. Mijn eerste potje gedraaid. Zo leuk! En nog 
steeds leer ik. Elke dag weer. Ik werd zo enthousiast 
dat ik mijzelf verder wilde ontwikkelen en daarom 
tussendoor drie seizoenen bij de Kleiacademie in 
Amsterdam professionele cursussen ben gaan volgen. 
Daar leer je hoe het écht moet. Van het draaien van 
verschillende vormen tot het werken en maken van 
verschillende glazuren.

En nu? Waar sta je nu? Sinds 2019 heb ik mijn eigen 
studio, ‘DeKleistudio’. Achter in onze tuin heb ik een 
eigen atelier, met draaischijf en oven. Ik ben er eigenlijk 
iedere dag te vinden. Het is heerlijk om met klei te 
werken. Je bent met een natuurlijk product bezig, dus 
je weet nooit hoe het precies uitpakt. Klei kan je blijven 
recyclen, als iets mislukt begin je gewoon opnieuw. Je 
kunt je creativiteit helemaal laten gaan. Alles mag, niks 
hoeft… Inmiddels maak ik serviezen, schalen, potten, 
koppen in alle kleuren en formaten. Het mooie van 
pottenbakken is dat elk stuk dat je maakt, uniek is. Het 
is en blijft handwerk. Glazuur is ook ‘eigenwijs’, Het laat 
zich niet echt bepalen. Je kunt van plan zijn een groene 

B E W O N E R S  I N  D E  W I J K 

schaal te maken, maar er kan iets met een blauwtint 
uit de oven komen. De dikte waarmee je het aanbrengt 
op de klei en bijvoorbeeld de stooktemperatuur zijn 
bepalend voor de kleur, de glans van het eindresultaat. 
Ik heb in de loop der jaren mijn eigen stijl ontwikkeld. 
Ik zou het willen noemen ‘ongedwongen sjiek’, met een 
natuurlijk tintje. Zo verwerk ik soms IJslands zand in 
mijn creaties, of ik voeg echt goud toe om een bord of 
schaal een mooi accent mee te geven.

Verkoop je je werk ook? Ja. Omdat het fijn is om een 
doel te hebben en omdat ik niet eindeloos ruimte kan 
maken voor mijn spullen, plaats ik mijn creaties vaak op 
Facebook en Instagram onder de naam van mijn atelier;
‘DeKleistudio’. Ik ben best trots op wat ik maak en dan 
is het leuk om dat aan anderen te laten zien. Gelukkig 
heb ik inmiddels een grote groep mensen die mij volgen 
en vaak enthousiaste reacties geven. Of mijn spulletjes 
kopen. Vaak stuur ik het (heel goed ingepakt!) op. Soms 
komen ze uit het hele land naar Hilversum omdat ze 
willen zien waar en hoe ik werk. Erg leuk vind ik dat. 

Werk je ook in opdracht? Als mensen iets moois hebben 
gezien op mijn Facebook of Instagram account krijg ik 
regelmatig opdrachten om iets voor ze te maken. Vaak 
zijn dat dan grotere series van iets wat ik al eerder 
heb gemaakt. Mensen vragen dan bijvoorbeeld om zes 

ontbijtborden met bijbehorende theekoppen, of acht 
pastaborden. Dat vind ik geen probleem. Maar wat ik 
niet doe, is een opdracht aannemen waarbij mensen 
al een plaatje hebben met hoe iets vormgegeven moet 
worden, en dan ook nog met de kleur erbij. Ik merk 
dat dat niet mijn ‘ding’ is. Dat gaat ten koste van mijn 
creativiteit. Het voelt dan meer als productiewerk. En 
zodra het een beetje van het voorbeeld afwijkt is men 
teleurgesteld. Dan denk ik wel eens; bij de Blokker 
hebben ze precies wat u zoekt.

Je maakt nu al prachtig werk. Hoe wil je je verder 
ontwikkelen? Ik wil me laten inspireren. Elke dag 
weer. Daarom volg ik ook internet cursussen bij 
toonaangevende kunstenaars. En ik heb een flinke 
stapel boeken over pottenbakken verzameld. Dan zie je 
dat er nog veel te winnen is, oneindig veel. Leuk is dat 
ik tegenwoordig steeds vaker ook op fairs, op markten 
word uitgenodigd met mijn keramiek. Dan sta ik in direct 
contact met mijn klanten. Dat is leerzaam. De laatste 
was de Kerstmarkt bij het Pinetum. Erg leuk en vooral 
ook gezellig om te doen!

Wat wil je de lezer tot slot nog meegeven? Kom eens 
langs als je benieuwd bent geworden naar wat ik maak. 
Plaats een bericht op mijn facebookaccount en ik leg 
het contact met je! De koffie staat klaar in mijn atelier.

In Hilversum werkt pottenbakster Annelies 
Martinot vanuit haar eigen atelier in de achtertuin 
van haar gezellige huis in de Sumatralaan. 
Wij zochten haar op met een aantal vragen op zak. 
Ze ontving ons op een zonnige winterochtend met 
haar kleischort aan en koffie en koekjes op een 
van haar zelfgemaakte schalen.
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Kom eens langs 
als je benieuwd 
bent naar wat 
ik maak, de koffie 
staat klaar in 
mijn atelier!
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Toelichting op de jaarrekening 2022
Voor het eerst in vele jaren moest de rekening worden 
afgesloten met een negatief resultaat. De belangrijkste oorzaak 
daarvan is de overschrijding van de post Nieuwsbrief. Daarbij 
spelen de volgende elementen een rol:

•  In de begroting voor 2022 was voorzien in het verschijnen van 
twee Nieuwsbrieven die de jaren daarvoor ca. € 400 kostten.

•  De werkelijke gang van zaken was geheel anders. Er ver-
schenen drie Nieuwsbrieven die samen € 1.742,40 vergden; 
één daarvan kreeg een oplage van 1.000 stuks en een ander 
had acht i.p.v. vier pagina’s. Een ‘standaard’ Nieuwsbrief gaat 
ca. € 500 kosten en omdat we in dit lopende jaar weer drie 
Nieuwsbrieven willen laten verschijnen is een kostenraming 
van € 1.500 opgenomen.

•  Tevens is in het afgelopen jaar een flyer met een oproep tot 
participatie verspreid en zijn er 1.000 kaarten ‘Hallo Buren’ 
gemaakt voor de ledenwerving. Die kostten samen € 580,45. 
De -nog gedeeltelijke- verspreiding van de flyer heeft ook 
enkele nieuwe leden opgeleverd.

•  Tenslotte is er een nieuw ontwerp voor een logo en een 
nieuwe opmaak voor de website tot stand gekomen; de 
kosten voor het ontwerp daarvan bedroegen € 605; deze zijn 
opgenomen bij de post Website (onderhoud/beheer).

Een tweede grote afwijking van de begroting betreft de kosten 
voor het beheer en onderhoud van onze website; die zijn in 2022 
flink gestegen. Omdat, zoals hiervoor reeds vermeld, de site 
is aangepast om hem leesbaar te maken op een smartphone 
moest ook ons abonnement worden gewijzigd i.c. verhoogd. 
Aan de Inkomstenzijde valt nog op dat er meer contributie is 
ontvangen dan geraamd. Dit wordt verklaard door enerzijds 
enkele nabetalingen van contributie over het jaar 2021 en 
anderzijds door betalingen van niet voorziene nieuwe leden.

Jaarrekening 2022
1. Opening 
2. Ingekomen stukken  
3.  Notulen vorige ledenvergadering 
4.  Verslag lopende ontwikkeling bewonersparticipatie 
5.  Jaarstukken 2022 van de vereniging  
 - Balans per ultimo 2022
 - Staat van baten en lasten
6. Verklaring Kascontrolecommissie
7.  Voorstel tot goedkeuring van de jaarstukken 2022 en 

decharge van het bestuur 
8. Begroting 2023 
 - Toelichting en vaststelling contributie
 - Accordering begroting
9.  Rooster van af- en aantreden bestuursleden en vacatures
10.  Verkiezing, introductie en benoeming nieuw bestuurslid
11. W.v.t.t.k. en rondvraag 
12. Sluiting
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Kandidaat-bestuurslid 
Nils Lamme stelt zich voor
Sinds 2015 woon ik met mijn gezin aan de 
Javalaan. We genieten van de charme van ons 
100 jaar oude huis, de mooie buurt en de na-
bijheid van zowel het centrum als de omlig-
gende natuur. Dit waren voor ons een aantal 
belangrijke redenen om vanuit Amsterdam 
te verhuizen naar Hilversum. Ook hadden we 
meer ruimte nodig, want twee kleine jongens 
in één kamer in een appartementje drie hoog 
werd toch wel spannend.

Voor mij was Hilversum al bekend terrein. 
Ik ben er in 1978 geboren en in mijn jeugd 
woonde ik in Loosdrecht en Hollandsche 
Rading. Dus dat betekende veel fietsen naar 
het Albertink Thijm College, naar volleybal-
vereniging Gemini of voor een afspraak met 
vrienden in Hilversum. Sinds 1674 (zover be-
kend) komen alle tien generaties Lamme uit 
deze omgeving, we zijn dus nogal honkvast.

Toch ben ik bijna 20 jaar het Gooi uit geweest 
om Planologie en Bestuurskunde te studeren 
aan de Universiteit van Amsterdam. Dit bleek 
een ideale combinatie omdat voor mij de 
ruimtelijke planning en bestuur en besluit-
vorming bij elkaar kwam. Sinds 2002 werk 
ik voor de gemeente Haarlemmermeer, een 
immer groeiende gemeente met circa 155.000 
inwoners en veel werkgelegenheid door on-
der andere luchthaven Schiphol. Als beleids-
adviseur en als projectmanager heb ik veel 
samengewerkt met bewonersorganisaties en 
ondernemersorganisaties. Ook politiek heb 
ik ervaring opgedaan als raadslid voor de 
VVD, eerst 4 jaar in stadsdeel Westerpark en 
daarna 4 jaar in stadsdeel West.

Graag zet ik mijn kennis en kunde in om 
het bestuur van de bewonersvereniging te 
versterken. Tijdens de komende algemene 
ledenvergadering zal ik mij daarom 
kandideren als bestuurslid gericht op 
omgeving en ruimtelijk beleid.
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2020 2020 2021 2021 2022 2022 2022 2023

Inkomsten Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie Verschil Begroting

Contributies 3.450 2.764 3.400 3.183 3.180 3.380 200 3.182

Rente 0

Totaal Inkomsten 3.450 2.764 3.400 3.183 3.180 3.380 200 3.182

Uitgaven

COMMUNICATIE

Nieuwsbrief 1.150 1.728 1.500 796 800 1.742 -942 1.500

Flyers, kaarten 580 -580

Website (onderhoud/beheer) 130 145 150 167 150 880 -730 250

Verenigingskosten 0 0

Algemene Leden Vergadering 600 272 500 367 500 396 104 400

Straatactiviteiten 500 0 500 100 500 300 200 500

Kantoor + Secretariaat 100 0 100 18 100 29 71 100

Bestuurskosten 100 148 150 100 100 0 100

Bankkosten 175 160 175 174 180 238 -58 250

Diversen/onvoorzien 200 108 200 200 2 198 100

Totaal Uitgaven 2.955 2.561 3.275 1.621 2.530 4.268 -1.738 3.200

Resultaat 495 203 125 1.562 650 -888 1.538 -18

Balans 2020 2021 2022

Activa

LIQUIDE MIDDELEN

ING Spaarrekeningen  13.000  13.000 13.000

ING Rekening Courant  2.440  4.002 3.114

Totaal Activa 16.114 17.002 16.114

Passiva

Vrije Reserve 2.237 2.440 4.001

Resultaat boekjaar  203  1.562 -887

Eigen Vermogen op 31/12  2.440  4.002 3.114

Totaal Passiva 15.440 17.002 16.114



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
Rob Heuser, secretaris
Nils Lamme, kandidaat-bestuurslid
Vacature: ledenadministratie en ledenwerving O
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P R A K T I S C H E  I N F O R M AT I E

INSPRAAK HELPT!

Word lid van onze 
bewonersvereniging 
en deel uw mening

Uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering

Eindelijk weer eens op tijd, was mijn eerste 
gedachte toen we als bestuur de locatie en de 
datum van deze vergadering konden vaststellen. 
Vanwege Corona hebben we in de afgelopen jaren 
steeds een datum moeten vaststellen tussen 
perioden van lock-downs en contactverboden 
voor groepen en kwamen dan meestal in de 
zomermaanden terecht! Nu nog een stevige 
opkomst en iedereen is weer tevreden.

Alhoewel tevreden? Een belangrijk deel van 
deze avond zal in het teken staan van het 
participatie traject bij de totstandkoming van de 
Omgevingsvisie voor onze stad. En dan met name 
het participatietraject wat daaraan verbonden 
was voor de inwoners. U kunt hier weer uitgebreid 
kennis van nemen in deze Nieuwsbrief en zien, 
dat wij als bestuur daarover niet tevreden zijn. 

Voorts graag ook uw aandacht voor de introductie 
van Nils Lamme, die door ons wordt voorgedragen 
als kandidaat-bestuurslid. Enfin, we hopen op een 
“stevige” opkomst, een constructieve vergadering 
en een gezellige nazit met drankje en hapje.

Woensdag 29 maart 2023 om 20.00 uur 
in de Schuilhof, Dalweg 8a, Hilversum

Met een vriendelijke groet, 
namens het bestuur, Matthieu Niehe

P.S. Geïnteresseerd, maar nog geen lid, 
ook dan bent u van harte welkom!

KOM NAAR 
ONZE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 
WOENSDAGAVOND 
29 MAART 20.00 UUR 
IN DE SCHUILHOF 
DALWEG 8A
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