
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Raadhuis en Omgeving op 

22 oktober 2020 

Aanwezig: de dames Boyd en Kwantes en de heren Commandeur, Heuser, Kwantes, Niehe, Plouvier, 

Van Osch en Visser 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Plouvier, deelt mee dat de spreker (Frank Roodbeen) zijn inleiding graag op 

een volgende ALV wil houden. Voorts stelt hij vast dat de aanwezigen er geen bezwaar tegen hebben 

dat deze vergadering is verschoven van april naar oktober. Tenslotte meldt hij dat onze secretaris, 

Corrie Nypels, om gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. 

2. Ingekomen post 

Er is een uitgebreide communicatie geweest betreffende de MRA-zaak en het bewonersinitiatief en 

een mail van de heer Van Osch waar hij bij punt 4 van de agenda op zal terug komen. 

3. Notulen jaarvergadering 2019 

Er zijn geen vragen of opmerkingen, dus die worden goedgekeurd. 

4. Financieel verslag 

De penningmeester, de heer. Commandeur, licht enkele opvallende afwijkingen tussen budget en 

realisatie toe. De heer Van Osch bevestigt op vragen van de heer Niehe dat hij geen problemen heeft 

met de cijfers van 2019; het gaat hem niet over de cijfers, maar hij signaleert een bestuurlijk 

probleem. Zijns inziens had het bestuur moeten reageren op het advies van de kascommissie 

betreffende de financiele rapportage; hij meent dat de kascommissie een breder taak heeft dan het 

simpel controleren van de bonnetjes. De penningmeester stelt daar tegenover dat hij slechts een 

mail en spreadsheet van de heer Van Osch heeft ontvangen van een lid van de kascommissie met het 

verzoek daar nog eens naar te kijken. Hij heeft dat niet beschouwd als een advies van de 

kascommissie aan het bestuur en heeft daar verder geen vervolg aan gegeven. Hetgeen de heer  

Heuser de stelling ontlokt dat het bestuur altijd moet reageren op mails van leden. De (nog 

kandidaat-)voorzitter, de heer Niehe, zegt toe dat het nieuwe bestuur zeker aandacht zal besteden 

aan een betere en bredere taakstelling voor de kascommissie. Het Financieel verslag wordt 

goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd. 

De heer Plouvier zegt een toekomstig verzoek om in de kascommissie plaats te nemen in welwillende 

overweging te zullen nemen. 

5. Bestuurssamenstelling 

Mevr. Nypels en de heer Plouvier hebben aangegeven niet langer herkiesbaar te willen zijn. In hun 

plaats en in die van de al eerder uit het bestuur getreden mevr. Van den Adel worden drie kandidaat-

bestuursleden voorgesteld: mevr. Boyd, de heer Niehe en de heer Heuser. Zij stellen zich kort voor 

en worden bij acclamatie gekozen als nieuwe bestuursleden. De heer Niehe neemt het 

voorzitterschap van de vergadering over. Hij meldt dat hij en de heer Heuser al enkele maanden in 

het bestuur hebben meegedraaid en dat weliswaar de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur nog 

moet worden vastgesteld hij als voorzitter zal functioneren. Voorts wil hij graag een woord van dank 

en lof uitspreken voor Corrie Nypels die zoveel jaren met veel toewijding het secretariaat van onze 

vereniging heeft gevoerd. Het secretariaat is een veeleisende taak en zij heeft zich bovenmatig 

daarvoor ingespannen; heel begrijpelijk dat zij nu haar gezondheid belangrijker vindt. Uit overleg met 



haar echtgenoot is gebleken dat zij een afscheidscadeau het liefst zag in de vorm van een donatie 

aan de Hertenkamp. Het bestuur zal daar graag gevolg aan geven. De heer Kwantes spreekt 

vervolgens de heer Plouvier toe die zeker tien jaar de voorzitter van onze vereniging is geweest. Hij 

vindt dat Hilversum eigenlijk twee burgemeesters heeft: naast de heer Broertjes kennen we de heer 

Plouvier die als wijkburgemeester zich al die jaren heeft ingespannen voor het behoud van de woon- 

en leefkwaliteit van onze mooie wijk. Met zijn passie en gedrevenheid was het een plezier om met 

hem in het bestuur samen te werken. Hij heeft duidelijk aangegeven geen afscheidscadeau te willen 

ontvangen, maar –meent de heer Kwantes- een fles ‘bubbeltjes’ kan toch geen kwaad en voor de 

aardigheid gaat die vergezeld van een, niet nader omschreven, sportief kadootje. 

6. MRA, BIV, participatietraject Hilversum 2040 

De heer Kwantes geeft een overzicht van de stand van zaken. B&W had Hilversum bij de Metropool 

Regio Amsterdam (MRA) aangemeld asl een sleutelgebied waar 6.000 a 10.000 woningen zouden 

kunnen worden gebouwd. Dat leidde tot veel onrust en tegenzin bij de bewoners van Hilversum en 

uiteindelijk tot een samenwerking van alle bewonersorganisaties die een Burger Initiatief Voorstel 

(BIV) indienden. De kern daarvan was: de bewoners willen ook wat te zeggen hebben over de 

toekomst van Hilversum. Het resultaat was dat B&W hun voorstel introkken en toezegden met de 

bewonersorganisaties een participatietraject te ontwikkelen. Na een moeizaam ambtelijk overleg is 

nu de raad en de wethouder om en kan straks een participatie proces starten waardoor –ook van 

onder op- een Omgevingsvisie 2040 gemaakt kan worden. Zo’n Omgevingsvisie moet een breed 

beeld gaan geven waarin niet alleen bouwen en wonen, maar ook verkeer en milieu etc. een plaats 

krijgen.  

De heer Van Osch vraagt of de MRA-plannen ook effect hebben voor onze wijk. Antwoord: 

waarschijnlijk niet direct maar zeker zullen we ook hier de gevolgen ondervinden. Volgens de heer 

Plouvier blijft toch nog steeds de vraag boven de markt hangen of B&W van Hilversum nu een 

grootstedelijk gebied willen maken of toch juist het ‘dorpse’ karakter willen behouden. 

7. Website 

De heer Heuser meldt dat de website ondertussen weer levend en actueel en leesbaar is. Hij kan nu 

echt gebruikt worden om “een geinformeerde bevolking te mobiliseren”. Op termijn wil hij de 

website meer interactief maken en ook bestaat de mogelijkheid om een afgescheiden deel te maken 

dat uitsluitend voor leden toegankelijk is. Tenslotte benadrukt hij nog het belang om van al onze 

leden een e-mailadres te krijgen zodat een veel beter en vooral snellere communicatie met de leden 

mogelijk wordt. 

8. Plannen 2020/2021 

Voor de komende periode noemt de voorzitter drie speerpunten: verbetering van de communicatie 

met de leden, bijdragen aan het participatieproces en een duidelijke taakomschrijving van de 

kascontrolecommissie. 

9. Rondvraag 

De heer Visser vraagt hoe we in deze wijk van het gas afgaan. De heer Kwantes zegt dat de gemeente 

wil beginnen met enkele pilots, maar daarvoor komen Kerkelanden of De Meent als eerste in 

aanmerking. In onze wijk zal het nog wel even duren. De energietransitie zal overigens zeker ook in 

het op te starten participatieproces aan de orde komen. 



De heer Plouvier vraagt het bestuur na te denken over mogelijkheden om de Hertenkamp te 

steunen. Die ligt weliswaar niet in onze wijk, maar is toch een voorziening waar veel wijkbewoners 

gebruik van maken. De voorzitter steunt in alle opzichten deze oproep, maar ziet ook niet direct een 

passend antwoord. 

Tenslotte wijst de heer Van Osch nog op een omissie: er is nog geen besluit genomen over de 

contributieheffing. De vergadering gaat er mee akkoord dat de bijdrage voor 2020 ongewijzigd wordt 

vastgesteld op € 18,50. 

De voorzitter sluit hierna de vergadering 

 

Alex Commandeur 

Secretaris ad interim 

 


