
Op 21 maart vond in de Grote Kerk aan de Kerkbrink een 
bijeenkomst plaats van de Stichting Hilversum, Pas Op. 
Begunstigers en genodigden werden welkom geheten door de 
nieuwe voorzitter van de stichting, Mr. R.J.W.J. Meyer. 

In zijn toespraak memoreerde de heer Meyer de goede en 
de teleurstellende zaken van het afgelopen jaar. De teleur-
stelling van de afbraak van het historisch belangwekkende 
bijgebouw aan de Groest 104-108, waar de NSF eens begon. 
Ondanks pogingen van de stichting om sloop te voorkomen, 
mocht dit niet lukken. 

Een identieke zaak speelde aan het eind van 1986. Pas Op 
was benaderd door de Stichting Landgoed de Hoorneboeg om 
eventuele restauratie van op dit landgoed voorkomende 
bouwwerken te onderzoeken. Nog tijdens het overleg werd 
plotseling het meest interessante onderdeel van het 
complex, een landhuis met een karakteristieke belvedère, 
afgebroken. En dat terwijl er door de stichting interes-
sante mogelijkheden ter tafel waren gebracht voor restaura-
tie en exploitatie. Het gebouw, opgenomen in het gemeente-
lijk architectuurrapport en gebouwd rond 1830, was er 
bouwkundig bepaald niet zo slecht aan toe als de gemeente 
het bij monde van wethouder Van Dam deed voorkomen. 

Bij dit soort zaken wreekt het zich dat de Monumenten-
commissie nog steeds niet is benoemd. De heer Meyer deed 
dan ook een klemmend beroep op de aanwezige en verantwoor-
delijke wethouder, mevrouw Weijers, om met spoed de commis-
sie te installeren. Mevrouw E.L. Weijers - van Veen 
beloofde ter plekke de zaak te bespoedigen! 

Het goede nieuws betrof de restauratie van het pand 's-
Gravelandseweg 41, het zogenaamde Perk-huis, die op het 
schilderwerk na is voltooid. Met hulp van gemeente, 
donaties en een krediet van een bankinstelling kon het werk 
worden betaald. 

Nieuwe projecten die op stapel staan betreffen o.m. de 
zogenaamde Witte Boerderij aan de Zon en Maanstraat. Deze 
zal het veld moeten ruimen voor nieuwbouw jrond de Kerk-
brink. Gezocht wordt naar een mogelijkheid dit interessante 
bouwwerk te verplaatsen. 

Ook probeert de stichting het pand Groest 102 te redden. 
Voor dit gebouw is een ruime restauratie-subsidie voorhan-
den, maar problemen tussen gemeente en eigenaar staan een 



oplossing vooralsnog in de weg. De stichting probeert te 
bemiddelen. 

Tot slot vertelde de heer Meyer dat steeds meer particu-
lieren de stichting benaderen om hun bezorgdheid te uiten 
over het dreigende verlies van oudere bouwwerken, maar ook 
met verzoeken om advies bij restauratie of onderhoud en 
inlichtingen over subsidies. 

Vla^QJiln m wandeling 

De aanwezigen werden vervolgens vergast op een korte 
diaserie over plaatselijke monumenten en oude dorpsgezich-
ten, samengesteld en gepresenteerd door de heren Bakker en 
Van Mensch. 

De middag werd besloten met een wandeling langs belang-
wekkende monumenten. De wandelaars, onder wie leden van de 
grootste fracties van de politieke partijen in de gemeente-
raad, werden in drie groepjes verdeeld die elk met een 
deskundige gids een soort achtbaan door de kern van het 
dorp maakten. Geen vrolijke aanblik bij tijd en wijle. En 
de regen maakte het er op deze eerste lentedag niet beter 
op. Maar terug in de Grote Kerk en onder het genot van een 
kopje koffie kon de balans worden opgemaakt: een nuttige en 
geslaagde middag. 

J.E.L. 


