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Gemeente blundert
bij tijdelijke huisvesting
asielzoekers
Begin september werd onze wijk opgeschrikt door
berichten over de huisvesting van asielzoekers in
De Schuilhof kerk aan de Dalweg. Bewoners aan de Dalweg
werden pas op het laatste moment door de gemeente
geïnformeerd en het was onduidelijk wat er aan de hand
was en hoe lang dit zou gaan duren.
Terecht hebben de bewoners dit ervaren als een overval.
De gemeente had afspraken gemaakt met het bestuur van
De Schuilhof over een tijdelijke opvang. Uiteraard lag de
verantwoordelijkheid voor overleg en communicatie met
omwonenden en wijkorganen bij de gemeente. En daar
ging het dus mis.
De te verwachten reactie van omwonenden hebt u in de
brievenbus gehad: een petitie tegen de onaangekondigde
opvang van asielzoekers. Uiteraard leverde dat, bij een
zo beladen onderwerp, een groot aantal reacties op van
bewoners, die daar -op deze manier- tegen waren.

Crisismanagement
Vervolgens is er van alles in beweging gekomen. Via een
app-groep werden vooral zorgen geuit, maar ook hulp
aangeboden aan de asielzoekers. Via de gemeente en
De Schuilhof kwam meer informatie, waaruit bleek dat
het ging om een groep die al opgevangen wordt in hotel
Gooiland, maar daar even niet terecht kon.
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Onze bewonersvereniging schakelde zichzelf via
de wethouder alsnog in om de communicatie te
kanaliseren; iets wat uiteraard vooraf door de
gemeente had moeten gebeuren en het bestuur van
De Schuilhof ging in gesprek met bewoners.
Het resultaat hiervan was dat het bestuur van
De Schuilhof aan de gemeente heeft laten weten
dat deze korte opvang eenmalig zou zijn en zij
hun gebouw daarvoor in de toekomst niet meer
beschikbaar zullen stellen.
>> lees verder op pagina 2
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IN DE BUURT

I N C O N TA C T M E T E L K A A R

Is het nog
te behappen met
het appen?

>> vervolg van pagina 1

Hoe ga je met je burgers om?
Ons als bestuur van de bewonersvereniging
wordt weleens gevraagd: “Wat doen jullie
eigenlijk als vereniging?” En dan is altijd een
van de antwoorden dat wij bewonersbelangen bespreken met de gemeente.
Bij diverse gelegenheden zijn wij door het
gemeentebestuur ook geprezen voor de
nuttige rol die de vereniging heeft gespeeld
in het afstemmen van belangen van de
overheid en de bewoners. Helaas hebben we
dan nu weer een schoolvoorbeeld gezien van
hoe het niet moet.
We wonen in een wijk met een actieve
bewonersvereniging met over het algemeen
zeer mondige bewoners, maar ook sociaal
betrokken bewoners. Een wijk waar een
genuanceerde dialoog tussen burgers en
overheid heel goed en zinvol te
organiseren is.
Opvang van vluchtelingen kan ook
in Hilversum, waar bijvoorbeeld
bewonersvereniging Trompenberg-zuid
een vitale rol heeft gespeeld in de opzet van
de vluchtelingenopvang aan de Heuvellaan
voor honderden Oekraïense asielzoekers.
Er kan heel veel, maar participatie van
burgers en goede communicatie moeten
dan wel beter verankerd worden in het
gedragspatroon van de overheid.

De Schuilhof goed verscholen

Gezellig om met elkaar in gesprek te gaan, maar hoe
organiseer je dat het best? Binnen onze wijk, raadhuis
en omgeving, hebben we al jarenlang de groepsapp
Raadhuiskwartier WABP. Dat staat voor whatsappgroep
buurtpreventie en hoort bij een landelijk initiatief van
preventie tegen inbraak, diefstal, geweld en ander
crimineel onheil. Verdachte situaties in de buurt kunnen
de deelnemers zo snel aan elkaar doorgeven. Het is
wel belangrijk dat deze app alleen voor onraad en
waarschuwing wordt gebruikt. Deelnemers moeten alert
blijven en de meldingen onmiddellijk willen zien.
De groep wordt beheerd door Rutger Mooij; aanmelden via
raadhuiskwartierhilversum@gmail.com.

Enigszins verborgen aan de Dalweg staat een kerkgebouw
met de toepasselijke naam De Schuilhof. Deze kerk maakt
deel uit van de CGKV De Verbinding, een gereformeerde
kerk met circa 1.000 leden verdeeld in twee wijkgemeenten. Meer over het kerkgenootschap vindt u op
www.deverbindinghilversum.nl
Het kerkgenootschap wil er ook zijn voor degenen die niet
snel voor zichzelf kunnen opkomen: daklozen, eenzamen,
vluchtelingen, ouderen enz. In lijn daarmee heeft De
Schuilhof begin van dit jaar voor Oekraïense vluchtelingen
een vorm van dagbesteding aangeboden, met taalles
en knutselen voor kinderen. Ook heeft De Schuilhof in
september gedurende een week circa 60 asielzoekers in
het gebouw aan de Dalweg opgevangen, toen de Gemeente
Hilversum dringend verlegen zat om noodopvang voor die
week.

Om in een behoefte te voorzien om andere informatie
binnen de wijk met elkaar uit te wisselen is de appgroep
Raadhuiskwartier EXTRA aangemaakt. Deze wordt door
Naomi beheerd; aanmelden kan via de bovenstaande
QR-code. Deze appgroep is bedoeld om bijvoorbeeld
buurtnieuws, een zoekgeraakt huisdier of verloren spullen
te melden. We zien er ook verzoeken om hulp bij een klusje
of vragen over praktische onderwerpen voorbijkomen. Waar
deze groep uitdrukkelijk niet voor bedoeld is, is het voeren
van discussies. Daarvoor kunnen specifieke appgroepen
worden aangemaakt. Een goed voorbeeld daarvan was de
appgroep over vluchtelingenopvang in De Schuilhof. Als
bewonersvereniging zijn we blij met al deze mogelijkheden.

De Schuilhof kan van toegevoegde waarde zijn voor
bewoners van het Raadhuiskwartier. Versa Welzijn
organiseert er iedere donderdagochtend (10:00 – 11:30 uur)
een inloopkoffieuurtje. Iedereen is welkom voor een gratis
kopje koffie of thee en een praatje met buurtbewoners.
Daar gaat nu ook een Versa Welzijn spreekuur bijkomen op
de donderdagmiddag voor vragen over de ondersteuning
die Versa Welzijn kan bieden. Denk dan aan het buurzoekt-buur-project, jongerenwerk, thuis blijven wonen met
ondersteuning, sport- en spelactiviteiten, etc.

Niettemin willen wij voor de communicatie met onze leden
(ook één op één) vooral gebruik maken van e-mail, waar wij
ook langere teksten en grotere bestanden makkelijker kwijt
kunnen. Wij ontvangen graag uw e-mailadres op
info@raadhuisenomgeving.nl

Contactpersoon voor De Schuilhof is de koster,
Edwin Zwart. Hij is te bereiken op 06 - 53 64 07 11
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Graag stel ik mij voor als
de wijkregisseur van
de prachtige wijk Noordwest
Mijn naam is Anneke La Rose en ik ben
al jaren werkzaam voor de gemeente
Hilversum. Met veel plezier heb ik bij diverse
afdelingen in de gemeente Hilversum
gewerkt met als laatste functie adviseur
Openbare orde en veiligheid (tot 15
september). Het is ontzettend fijn om voor
de gemeente Hilversum te kunnen en
mogen werken.
Ik ben geboren en getogen Hilversummer,
oorspronkelijk uit Hilversum-Zuid.
Ik ben getrouwd, heb twee zonen en
twee schoondochters en twee lieve
kleindochtertjes.
Maandag tot en met donderdag zijn mijn
vaste werkdagen. Mijn e-mailadres is
a.larose@hilversum.nl
Mocht ik er niet zijn, dan kunt u mailen naar
buurten@hilversum.nl
Hopelijk tot ziens in de wijk!
Anneke La Rose, Wijkregisseur Noordwest
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BUURTFEESTEN

Straatfeesten
kunnen weer!

Op zaterdag 10 september was het
buurtfeest 2022 voor alle bewoners van de
Javalaan, Dalweg, Delilaan en Serdanglaan.
Gelukkig was het die middag en avond
zonnig weer en vanaf 17.00 uur startte de
borrel. Buurtbewoners namen heerlijke
gerechten mee om met elkaar te delen.
Op de barbecue werden hamburgers en
sateetjes bereid. De kinderen konden zich
met elkaar vermaken op het springkussen
en met diverse andere spelletjes. Na de
barbecue meldden de eerst vrijwilligers
zich voor de karaoke en dit was net als
voorgaande jaren een groot succes. Tot
laat in de avond hebben jong en oud met
elkaar gezongen en gefeest.

Als bewonersvereniging proberen we steeds om de
bewoners in onze wijk met elkaar te verbinden en
samen op te laten trekken. De leukste manier om dat
te doen is om samen een feestje te organiseren.
In de Graaf Florislaan en ook in de JavalaanDalweg-Serdanglaan-Delilaan bestaat allang de
traditie van zo’n straatfeest en gelukkig zijn de
organisatiecomités daar er weer in geslaagd om dat
ook dit jaar te doen.
Eerst was het de beurt aan de Graaf Florislaan
op zaterdag 3 september. Dit keer was het motto:
Flower Power, Rock and Roll, the Swinging Sixties.
De straat werd die middag versierd met kleurrijke
vlaggenlijnen terwijl de tafels, marktkraampjes,
biertap en muziekinstallatie werden opgebouwd.
Vanaf 17.00 uur verschenen de buren in hippe
outfits, met hun favoriete langspeelplaten onder de
arm. Er werd door jong en oud gedanst, gespeeld
en geproefd van verschillende gerechten. Voor
de kleintjes werd op straat friet gebakken en zelf
konden ze hun favoriete pizza’s bereiden en afbakken
in de houtgestookte pizza-oven. Zelfs de honden
in de straat hadden die avond hun eigen feestje. Af
en toe leek het Little Woodstock daar in de Graaf
Florislaan. Er werd gedanst tot in de late uurtjes!
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BEWONERS IN DE WIJK

Makelaar in barokmuziek
In deze rubriek vragen wij bewoners van onze
wijk, die iets bijzonders doen, iets over zichzelf
te vertellen. Dit keer vroegen we dit aan Henk
van Zonneveld, die onder meer bekend is van de
huisconcerten en tuinconcerten die hij organiseert
aan de Javalaan.
Mijn naam is Henk van Zonneveld, ik ben ‘makelaar
in barokmuziek’ en woon sinds 1981 met mijn vrouw
aan de Javalaan. Eigenlijk klopt dat niet helemaal,
want mijn ouders hebben hier ook gewoond van
1970-1978. In die periode maakte ik de overstap van
middelbare scholier naar conservatoriumstudent in
Utrecht. Toen zijn aan de Javalaan ook de Huisconcerten gestart om de komst van een fraai klavecimbel te vieren.

Nog meer gezelligheid?
Wil je nu ook iets leuks organiseren voor
jouw straat of buurt, informeer dan eens
naar de mogelijkheden voor subsidie.
De gemeente heeft een potje om activiteiten
te steunen die de sociale cohesie in de wijk
versterken. Ook onze bewonersvereniging
geeft vaak een bijdrage als onze
leden betrokken zijn bij zo’n activiteit.
Kleinschalige activiteiten zoals samen koken
voor de buren of meedoen aan de nationale
buitenspeeldag, nationale burendag enz.
kunnen daar bijhoren.

Meer weten?
Kijk op www.raadhuisenomgeving.nl
of stuur een mailtje naar
info@raadhuisenomgeving.nl

Behalve in mijn lespraktijk voor toetsinstrumenten
(orgel, klavecimbel en piano), het dirigeren van een
aantal regionale koren en werkzaamheden bij tal
van professionele orkesten als continuo speler, heb
ik veel energie gestoken in het organiseren van de
Huisconcerten en af en toe een Tuinconcert als het
weer dat toeliet. De eerste concerten waren meestal
met medestudenten, vervolgens met collega’s van
radio-orkesten en op den duur steeds meer met
zangers en spelers uit de oudemuziek-wereld.
Daarnaast was ik een van de initiators en programmamakers van de Raadhuisconcerten van 1994 tot
2000. In dat jaar begon ik ook op te treden met
mijn nieuwe ensemble Cappella Maria Barbara,
een barokorkest waarmee ik o.a. alle grote koor-

Nieuwjaarsborrel
Het bestuur gaat de mogelijkheid
onderzoeken om voor onze leden een
nieuwjaarsborrel te organiseren in januari.
Het contact tussen buren is in de
zomermaanden meestal intensiever dan
in de wintermaanden, omdat je elkaar op
straat spreekt. Wij hopen elkaar ook in de
winter vaker te kunnen ontmoeten.
Als we hier meer over kunnen melden,
doen we dat allereerst via e-mail. Hebben
wij uw e-mailadres nog niet? Mail ons:
info@raadhuisenomgeving.nl
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en orkestwerken van J.S. Bach heb uitgevoerd. Als
solist maakte ik intussen radio-, televisie- en ook
CD-opnamen, waarvan de meeste in eigen beheer.
Die CD’s moet u beluisteren ‘als ge musicus zijt of
als ge iets anders zijt’!
Het openbare muziekleven gedurende de zomermaanden wordt vooral ingevuld met de jaarlijkse
serie van zeven orgelconcerten in de St. Vituskerk
aan de Emmastraat. Sinds de coronatijd (zomer
2020) is daar een serie tuinconcerten bij gekomen,
aanvankelijk als noodoplossing ter compensatie
van alle verboden optredens. Maar dankzij de
grote belangstelling lijken de Tuinconcerten nu een
traditie te worden. En dat is maar goed ook, want
de traditionele Huisconcerten zijn bijna onmogelijk
geworden door de uitbreiding van mijn instrumentarium: drie orgels, vier klavecimbels en een piano
zijn lastig op elkaar te stapelen; bovendien moeten
de instrumenten regelmatig bespeeld kunnen worden door mijn leerlingen.
Wanneer ik geen muziek maak, lesgeef of dirigeer,
ben ik soms bezig als amateur-musicoloog, vrijwel
altijd met mijn favoriete componist J.S. Bach. De zo
opgedane kennis kan ik weer kwijt in lezingen over
bv. de grote oratoria, de Canon-code in de Kunst
der Fuge, of mijn reconstructie van de 1-korige versie van de Matthäus-Passion.
Voor meer info en concertagenda zie
www.henkvanzonneveld.nl
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P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E

Hallo
buren!
Welkom bij de
Bewonersvereniging
Raadhuis + omgeving

Meedoen in een fijne wijk
Onze bewonersvereniging is al vele jaren actief om
bewoners bij elkaar te brengen en werkt aan een
fijne woonomgeving. Zo hebben we een belangrijke
bijdrage geleverd aan de participatie in de door
de gemeente op te stellen Omgevingsvisie over de
toekomst van Hilversum. Dat blijft ook de komende
maanden een thema waar we bovenop zitten.

Tijd voor actie vinden we! Als bestuur raken
we deze kandidaat-leden kennelijk te weinig
persoonlijk om ze over de streep te trekken. In het
verleden is gebleken dat buren vaak wel in staat
zijn om elkaar dat laatste duwtje te geven om zich
daadwerkelijk als lid te melden. Daarom hebben
we wervingskaartjes laten maken. Deze kaartjes
zullen we binnenkort zelf verspreiden op adressen
van bewoners die nog geen lid zijn. Wij hopen dat
vooral onze leden het eens met hun buren over
de vereniging hebben. Je kunt bij ons wat kaartjes
aanvragen via info@raadhuisenomgeving.nl.
Als je de buren zo’n kaartje geeft, is alles bij de
hand om die aanmelding direct rond te maken.
En zo blijven wij een sterke vereniging.

I N S P R A A K H E L PT !
Word lid van onze
bewonersvereniging
en deel uw mening

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

Ontwerp: PHontwerp.nl

Gelukkig hebben we een flink aantal huishoudens
die het belang van een vereniging zien en ons
steunen door lid te zijn. Het ledental is al jarenlang
stabiel, ondanks dat er veel nieuwe (jonge) gezinnen in onze wijk komen wonen. De vereniging wordt
vooral gedragen door bewoners die hier al lang
wonen. Vergrijzing ligt dus op de loer. Uit gesprekken die we met bewoners in de wijk voeren, horen
we vaak dat het werk van de bewonersvereniging
wordt gewaardeerd en dat men overweegt om lid te
worden. Dat laatste gebeurt dan meestal toch niet.
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