
Beste bewoners 
van de wijk 
Raadhuis + omgeving

Van het Bestuur
De vreugde om voorlopig “weer alles te mogen” na 
de coronapandemie wordt overschaduwd door de 
verschrikkingen die de inwoners van Oekraïne moeten 
doormaken nu Rusland hun land is binnengevallen. 
Met de miljoenen mensen die nu, vluchtend voor de 
verschrikkingen van een oorlog, Oekraïne hebben 
verlaten, is het minste dat wij als inwoners van Hilversum 
kunnen doen een bijdrage leveren aan de humanitaire 
hulp die deze vluchtelingen zo hard nodig hebben. 

De gemeente heeft een groot aantal van hen 
ondergebracht in het voormalige VARA-pand aan de 
Heuvellaan, vlakbij onze wijk. Als u concreet iets kunt 
doen voor deze mensen, houd dan onze berichtgeving 
hierover (zie ook onze e-mails) in de gaten. Of breng een 
oriënterend bezoek aan Heuvellaan 50, waar vrijwilligers u 
bij de ingang te woord zullen staan.

Ondertussen draait het “gewone leven” voor ons óók door. 
Het is weer tijd om u over een aantal ontwikkelingen te 
informeren: de verkiezingsuitslag, het organiseren van 
buurt- en straatactiviteiten, en onze jaarvergadering die op 
korte termijn zal plaatsvinden. Een belangrijk agendapunt 
zal zijn het invullen van een aantal bestuursfuncties.

Over deze zaken treft u in afzonderlijke stukjes verdere 
informatie aan. Er valt voor ons veel aan u te melden en 
voor u dus om kennis van te nemen!

Namens het bestuur, Matthieu Niehe
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  Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3.  Goedkeuring notulen vorige 

ledenvergadering
 4.  Verslag lopende ontwikkelingen 

bewonersparticipatie
 5.	 	Behandeling	financiële	stukken	2021
	 	 	(balans	per	31.12.2021	en	winst-en	

verliesrekening	2021)
 6.  Verklaring Kascontrolecommissie
 7.	 	Voorstel	tot	goedkeuring	van	financiële	

verantwoordingen en decharge van het 
bestuur

 8.  Rooster van aan- en aftreden 
bestuursleden, bestuursvacatures

 9.	 	Voornemens	bestuur	voor	het	jaar	2022
 10.  W.v.t.t.k en rondvraag

Jaarvergadering 

Onze jaarlijkse ledenvergadering zal 
worden gehouden op woensdag 15 juni
in gebouw De Unie, aanvang 20:00 uur

Na	afloop	is	er	gelegenheid	om	met	
een drankje en een hapje nader met 
elkaar kennis te maken.



Buurtactiviteiten
Door corona zijn veel gezamenlijke activiteiten in 
onze wijk de afgelopen twee jaar niet doorgegaan. 
Nu ziet het ernaar uit dat we weer leuke dingen 
kunnen doen!

We hebben al een traditie met straatfeesten, buurt-
barbecues, kinderspeeldag, samen koken voor de 
buurt, etc. We hopen dat de initiatiefnemers van 
vroeger of nieuwe initiatiefnemers weer iets gaan 
bedenken en organiseren om met de buren samen 
te doen! Als de kosten een probleem zijn, is het goed 
om te weten dat de gemeente soms subsidie geeft. 
Zoek eens op de website van de gemeente Hilversum 
onder “wijkbudgetten”. Daar staat onder meer het 
volgende: 

U kunt een subsidie aanvragen voor initiatieven die 
de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijken 
en buurten vergroten. Voor elke wijk is een bedrag 
op basis van het aantal inwoners beschikbaar. Neem 
eerst contact op met uw buurtcoördinator die weet 
wat het budget is en kan u eventueel ook op weg 
helpen met uw idee.

 Voorwaarden:
•  De activiteit wordt zo doeltreffend en doelmatig 

mogelijk uitgevoerd.
•  De activiteit komt een beduidend deel van de wijk 

en/of buurt ten goede. De activiteit ontstijgt het 
straatniveau (met uitzondering van de nationale 
Buitenspeeldag).

•  De activiteit kan niet uit andere voor de hand 
liggende bronnen worden betaald.

Komt uw initiatief niet in aanmerking voor gemeen-
tesubsidie of is het te kleinschalig, dan kunt u ook 
contact opnemen met het bestuur van Raadhuis en 
Omgeving. Ook wij hebben een subsidiepotje om 
zulke activiteiten te ondersteunen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 

Het leek ons leuk om eens te kijken hoe de bewoners 
van onze wijk hebben gestemd bij de gemeenteraads-
verkiezingen. We hebben de stemmen bekeken die zijn 
uitgebracht bij stembureau 1 in het raadhuis.

Er zijn enkele opvallende verschillen te zien tussen 
de uitslagen voor heel Hilversum en voor onze wijk. In 
Hilversum was Hart voor Hilversum nipt de winnaar, 
zij	versloegen	D66	met	18%	tegen	17%.	In	onze	wijk	
kwam	HvH	echter	niet	verder	dan	11%	van	de	stemmen,	
evenveel als Groen Links. De VVD daarentegen, die in 
heel	Hilversum	op	11%	uitkwam	behaalde	in	onze	wijk	
21%	van	de	stemmen	en	ook	D66	deed	het	in	onze	wijk	
beter	met	22%	van	de	stemmen.

De lokale verrassing bij de verkiezingen, Democraten 
Hilversum, heeft ook in onze wijk goed gescoord. Zij 
behaalden	in	Hilversum	7%	van	de	stemmen	en	in	
onze	wijk	8%.	De	grootste	partijen	hebben	de	volgende	
resultaten gehaald:

 % Hilversum  % Raadhuis + omgeving

Hart 
voor 
Hilversum

D66 VVD Groen 
Links

CDA PvdA Demo-
craten 
Hilversum

Jaarrekening 2021
Bewonersvereniging 
Raadhuis en omgeving

18 17 14 11 9 7 711 22 21 11 9 6 8

Balans 2019 2020 2021

ACTIVA
Liquide middelen
ING	Spaarrekeningen	 	13.000		 	13.000		 	13.000
ING	Rekening	Courrant	 	2.237		 	2.440		 	4.002

Totaal Activa  15.237  15.440   17.002

PASSIVA  
Voorziening	jur.	procedures	 13.000	 13.000	 13.000
Vrije	Reserve	 	1.494		 2.237	 2.440
Resultaat boekjaar 744	 203		 1.562

Eigen Vermogen op 31/12 2.238  2.440   4.002

Totaal Passiva  15.237   15.440   17.002



Al bijna 30 jaar zet onze bewonersvereniging zich 
belangeloos in voor de bewoners van het Raadhuis-
kwartier. De nieuwe Omgevingsvisie 2040, waar we 
ons ingezet hebben voor meer burgerparticipatie, 
veiligheid, aandacht voor ouderen en alleenstaan-
den, gezellige festiviteiten, straatfeesten, contact 
met Burgemeester en Wethouders, politie en ge-
meenteambtenaren, buurtcoördinator en buurtwerk, 
het aan de orde stellen van verkeers- en parkeerpro-
blemen. Vaak vormen we de brug tussen overheid 
en inwoners, tussen instanties en onze leden en we 
houden in de gaten welke plannen onze leefomge-
ving kunnen beïnvloeden.

Al dit soort zaken passeren regelmatig de revue 
tijdens de bestuursbijeenkomsten. Maar dan moet er 
wel een bestuur zijn! En dat wordt een groot pro-
bleem. Twee bestuursleden hebben, om persoonlijke 
redenen, besloten hun functie op te geven. Tijd voor 
een paar bewoners van deze mooie wijk om de hand-
schoen op te pakken en ons te helpen met verbin-
ding en versterking van onze leefomgeving.

Veel tijd bent u er niet mee kwijt. Per jaar zijn er 
ongeveer 6 bestuursbijeenkomsten en de ledenver-
gadering, dit is meestal ’s avonds. Daarnaast zijn 
er enkele overlegmomenten met functionarissen 
van de gemeente, andere instanties of collega’s van 

andere wijkverenigingen. Dat is dan alleen met de 
bestuursleden die bij het onderwerp betrokken zijn. 
Daarnaast verschijnen er jaarlijks enkele nieuwsbrie-
ven, waarin de leden op de hoogte worden gehouden 
van de ontwikkelingen in de wijk, de bestuursleden 
leveren hiervoor ideeën aan. Het belang van een 
goed functionerende bewonersvereniging is groot, 
dat heeft het verleden wel bewezen.

Zoals in elke vereniging is er een voorzitter, een se-
cretaris en een penningmeester. De bestuurders die 
deze functies nu bekleden, zijn herkiesbaar. Echter, 
bij een nieuwe bestuurssamenstelling kan daar ook 
mee geschoven worden. Wij roepen in het bijzonder 
vrouwen op om te solliciteren in verband met de 
samenstelling van het huidige bestuur, maar mannen 
zijn uiteraard ook welkom. We willen graag uitbreiden 
naar zes bestuurders, ook om genoeg oren en ogen 
in het hele raadhuiskwartier te hebben.

Momenteel wonen wij in een mooie rustige wijk. 
Maar als er iets gebeurt wat aan ons woongenot 
raakt, is de bewonersvereniging een krachtige belan-
genbehartiger. Wil je iets doen voor je eigen buurt? 
Bel eens vrijblijvend met de secretaris Rob Heuser 
op 06 - 50 66 65 37 of met de voorzitter 
Matthieu Niehe 06 - 11 33 18 45 of stuur een e-mail: 
info@raadhuisenomgeving.nl

Succesvolle vereniging zonder bestuur?

Resutatenrekening Begroting 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2021

INKOMSTEN  budget realisatie budget realisatie budget realisatie verschil

Contributies	 3.450	 3.431	 3.450	 2.764	 3.400	 3.183	 -217	
Rente 5 0 0   

Totaal Inkomsten 3.455 3.431 3.450 2.764 3.400 3.183 -217

UITGAVEN 
Nieuwsbrief	 750	 1.148	 1.150	 1.728	 1.500	 796	 -704
Website	 120	 131	 130	 145	 150	 167	 17
verenigingskosten    0   0
Alg.	Leden	Vergadering	 600	 605	 600	 272	 500	 367	 -133
Straatactiviteiten	 500	 200	 500	 0	 500	 100	 -400
Kantoor	+	Secretariaat	 100	 49	 100	 0	 100	 18	 -82
Bestuurskosten	 100	 378	 100	 148	 150	 	 -150
Bankkosten	 150	 176	 175	 160	 175	 174	 -1
Diversen/Onvoorzien		 100	 0	 200	 108	 200	 	 -200

Totaal Uitgaven 2.420 2.687 2.955 2.561 3.275 1.621 -1.654
Resultaat 1.035	 744	 495	 203	 125	 1.562	 1.437

 2022

172	leden	 3.180
   

   
 3.180
   
    
Twee	nieuwsbrieven	 800
Beheer/onderhoud	 150
   
Zaalhuur/consumpties 500
Straatfeest Gr.Florislaan 500
Papier/etiketten	 100
	 100
	 180
	 200

 2.530  
 650



INSPRAAK HELPT!

Word lid van onze 
bewonersvereniging 
en deel uw mening

Bestuurssamenstelling 
en vacatures
Van het huidige bestuur, bestaande uit
Matthieu Niehe (voorzitter), Rob Heuser 
(secretaris), Alex Commandeur (penningmeester), 
Frans Kwantes (ruimtelijke ordening) en Helen 
Boyd (ledenadministratie), hebben de twee 
laatstgenoemden aangegeven het bestuur te 
willen verlaten. Helen geeft aan dat een nieuwe 
job in de UK niet valt te combineren met haar 
bestuurswerkzaamheden en voor Frans geldt dat 
na een lange periode als bestuurder de combinatie 
werk en privé een nieuwe balans verdient.

Hoewel nog maar kort als bestuurder bij ons 
actief heeft Helen zich succesvol ingezet om de 
communicatie met de leden en de bewoners in 
onze wijk te vernieuwen en te optimaliseren.
Frans is al jarenlang als bestuurder aan onze 
vereniging verbonden. Met zijn achtergrond als 
sociaal geograaf en zijn ervaring in de ruimtelijke 
ordening is Frans van grote waarde geweest voor 
ons bestuur en onze vereniging.

Voor hun inzet en betrokkenheid zijn wij hen 
beiden veel dank verschuldigd!

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
Vacature: ruimtelijke ordening en omgeving
Vacature: ledenadministratie en ledenwerving O
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Melding openbare ruimte 

Als u in uw buurt iets ziet dat kapot 
of vuil is, niet werkt of overlast geeft, 
dan kunt u daar een melding van 
maken (voor kapotte lantaarnpalen 
is op de website van de gemeente een 
aparte knop). 

Kijk op: www.hilversum.nl/Home/
Inwoner/Openbare_ruimte_en_
Milieu/Melding_doen


