
HILVERSUM PAS OP 

JAARVERSLAG 1988 HILVERSUM, PAS OP! 

Het jaar 1988 was voor de Stichting Hilversum Pas Op een drukjaar, waarin vele activi-
teiten ontplooid werden. In vogelvlucht levert dit het volgende overzicht op. 

De jaarvergadering met de donateurs werd op 16 april gehouden. Naast de onvermij-
delijke, maar ook niet onbelangrijke huishoudelijke zaken, stond deze bijeenkomst in 
het licht van de Boomberg-wijk. Het karakter en de sfeer die deze oude villawijk uit-
ademt is deels nog intact, deels al flink aangetast. Het motto 'Hilversum, Pas Op!' is 
hier zeker van toepassing. 

In het jaarverslag 1987 werd melding gemaakt van de afronding van de restauratie-
werkzaamheden door de Stichting Hilversum Pas Op aan de buitenkant van het Perk-
huis aan de 's-Gravelandseweg 41. In mei 1988 heeft de overdracht van het pand aan 
de nieuwe eigenaar plaatsgevonden. Deze heeft zich verplicht tot verdere restauratie 
en onderhoud aan het pand en tot restauratie van het achter het pand gelegen koets-
huis. De Stichting Hilversum Pas Op is heel verheugd dat dit pand en het koetshuis 
niet verloren zullen gaan. 

Behoud van het rijksmonument aan de Groest 102 bleek helaas niet mogelijk. De 
eigenaar die al langere tijd een sloopvergunning op zak had, is tegen de zomer van 
1988 tot slopen overgegaan. Wel heeft Pas Op de karakteristieke deur van het pand 
met de omlijsting kunnen redden. Te zijner tijd zal in een van de Pas Op-projecten zeker 
een passende plaats voor deze monumentale deur gevonden worden,. 

Ten aanzien van het rijksmonument aan de Langestraat hoek Zon en Maanstraat 
zijn betere berichten te melden. Na lange voorbereiding en zorgvuldige overwegingen 
heeft de Stichting Hilversum Pas Op dit pand, dat bekend staat onder de naam 'de 
boerderij van Houtman' in eigendom verworven. De verwachting is dat de restauratie 
van dit voor Pas Op grootse project dit jaar nog zal kunnen starten. Doordat er verschil-
lende subsidiemogelijkheden voor dit pand bestaan, gaat het bestuur ervan uit dat 
zij deze restauratie in betrekkelijk korte tijd tot een goed einde zal kunnen brengen, 
hoewel het zeker niet eenvoudig zal zijn. Ook Uw steun in de vorm van donaties en 
anderszins zal in de toekomst noodzakelijk blijven. 

Bij de restauratie van enige pandjes in de omgeving van de Laanstraat en eventuele 
aangepast nieuwbouw in dit gebied, ziet Pas Op het als haar taak als animator op te 
treden en de vinger aan de pols te houden. De Stichting Hilversum Pas Op heeft regel-
matig overleg met de gemeente over dit project. Momenteel zijn er contacten met een 
gerenommeerde restauratie-aannemer, die de mogelijkheden wil bestuderen dit voor 
Hilversum belangrijke project te gaan ontwikkelen. 

In 1988 werd Pas Op benaderd door verschillende buurtorganisaties c.q. wijk-
overleg-organen die actief waren om dreigende gevaren in hun woonomgeving te ke-
ren. De Stichting Hilversum Pas Op is er blij mee dat het onder de Hilversummers meer 
en meer gaat leven, dat de omgeving waarin wij wonen beslist de moeite van het be-
houden waard is. Daar de Stichting Hilversum Pas Op echter geen actiegroep is, maar 
binnen haar eigen doelstelling opereert (te weten het bevorderen van het in stand hou-
den van onroerende goederen, welke voorkomen of zullen worden geplaatst op de lijst 
van beschermde monumenten of behoren tot een beschermd dorpsgezicht binnen de 
gemeente Hilversum), kon aan geen van deze, op zich lovenswaardige initiatieven, 
directe ondersteuning worden gegeven. 

De adviseurs die zich in 1987 aansloten bij de Stichting Hilversum Pas Op hebben 



veel werk verzet in het kader van publiciteit, promotie en fundraising. Een concreet 
produkt van deze activiteiten is de Pas Op-kalender 1989. Het eerste exemplaar van 
deze kalender werd op 7 oktober aangeboden aan de Wethouder van Cultuur mevrouw 
Weijers-van Veen. De verkoop van de kalender, waarvoor enkele sponsors werden 
gevonden, verliep succesvol, zodat de Pas Op-kalender en daarmee de Stichting Hil-
versum Pas Op bij de nodige Hilversummers bekendheid heeft verkregen. Het is de 
bedoeling ook voor 1990 met een Pas Op-kalender te komen. 

In 1988 stonden wij met onze Pas Op-stand op de historische markt die op 27 augus-
tus gehouden werd ter gelegenheid van het gereedkomen van de permanente exposi-
tie van het Goois Museum. 

Niet onvermeld mag blijven dat de Stichting Hilversum Pas Op met de Hilversumse 
Historische Kring 'Albertus Perk' eind 1988 afspraken heeft kunnen maken over 'Pas 
Op'publicaties in en verspreiding van 'Eigen Perk' onder de 'Pas Op1donateurs. 

Zoals gebruikelijk in de afgelopen jaren heeft het bestuur maandelijks vergaderd. 
Bij de vergaderingen zijn doorgaans een of meer adviseurs aanwezig. Meermalen 
bleek het nodig met enkele bestuursleden bijeen te komen om bij de verschillende pro-
jecten adequaat te kunnen handelen en gesprekken met de gemeente te voeren. 

Uiteraard werden de onderlinge contacten op het informele vlak niet vergeten en 
werd een 'Salm-uitje' naar Amsterdam voor bestuursleden, adviseurs en partners ge-
organiseerd. De kosten van dit uitje werden door de deel nemers zelf gedragen. Even-
als in 1987 vonden in 1988 enige bestuursmutaties plaats. Hoewel de heer R. Meyer 
als voorzitter terugtrad, bleef hij gelukkig als bestuurslid. Als voorzitter werd hij opge-
volgd door de heer B. Schweers. 

De bestuurssamenstelling is thans als volgt: 
Voorzitter De heer Mr B.C. Schweers, Mozartlaan 9, Hilversum (035-47522) 
Vice Voorzitter De heer P. Messing, Sparrenlaan 9, Hilversum (035-11825) 
Secretaris Mevrouw Mr E.M.H. van Erp-Kuijer, Vrijheid 7, Loosdrecht 

(02158-6186) 
Penningmeester De heer H. Bakker, Diependaalsedrift 14, Hilversum (035-45892) 


