
Verkiezingen in Hilversum 
Het bestuur van Albertus Perk heeft mij ge-
vraagd, mede naar aanleiding van de onlangs, 
op 1 februari gehouden discussieavond, een 
soort resumé te geven van wat de verschillende 
verkiezingsprogramma's te bieden hebben in 
het kader van het behoud van historische waar-
den. Dit laatste kan in Hilversum immers zo lang-
zamerhand gerangschikt worden onder de noe-
mer 'problematiek' en zou voor de leden van de 
Historische Kring reden kunnen zijn om wel of 
niet op een bepaalde partij te stemmen. Duide-
lijkheid, voor zover mogelijk, is dus gewenst. Eén 
en ander is natuurlijk slechts een bepaalde in-
valshoek om tot een keuze te komen. Er spelen 
in Hilversum ook andere zaken. We willen hier 
dan ook niet zover gaan om een stemadvies te 
geven. Wel geeft het hier gebodene enige stof tot 
nadenken als het op kiezen aankomt. 

Verantwoording 
Het valt niet mee er achter te komen wat de ver-
schillende politieke partijen in Hilversum de ko-
mende vier jaar van plan zijn om de historische 
waarden te behouden. Dit is immers een zeer al-
gemene term die we in geen enkel verkiezings-
programma terug zullen vinden. Ik heb dus een 
aantal factoren gezocht die de term behoud his-
torische waarden kunnen garanderen. Daarbij 
ben ik uitgegaan van de 'hete hangijzers' zoals 
die op de bovengenoemde discussieavond 
naar voren zijn gebracht. Ik mag niet verhelen 
dat ik een skepticus ben wat politieke partijen 
aangaat, zeker wat de Hilversumse politiek be-
treft. Ik ben dus alleen uitgegaan van wat de ver-
schillende programma's werkelijk vermelden. 
Aan mondelinge toezeggingen hebben we uit-
eindelijk niets. Voorbeeldje. Klein Rechts (SGP/ 
GPV/RPF) heeft op de discussieavond nu wel 
gezegd dat ze tegen de aanleg van de binnen-
ring zijn, maar in hun verkiezingsprogramma 
vinden we dat niet terug. Daar staat alleen dat 
ze het doorgaande autoverkeer in het centrum 
willen tegengaan, maar dat ze aan de andere 
hand winkelgebieden goed bereikbaar willen 
houden. Hiermee kunnen ze later dus nog alle 
kanten op als het tot stemming over de binnen-
ring komt. En de PvdA komt in haar programma 

voor wat betreft monumentenzorg niet verder 
dan het voorstel om congiërges aan de stellen op 
alle gemeentescholen om vandalisme tegen te 
gaan (vaak Dudokscholen, maar toch). 

Wat betreft de programma's zijn hier alle partij-
en opgenomen in het schema, met uitzondering 
van de Socialistische Partij. Deze heeft mij, on-
danks toezeggingen, geen programma toe-
gestuurd en is dus niet in het schema opgeno-
men. 

Onderwerpen 
Zoalsgezegd heb ikhet onderwerp naar verschil-
lende factoren uitgesplitst. De meesten daarvan 
spreken voor zich, maar enkele verdienen nade-
re uitleg: 

Centrum/Kerkbrink: dit punt heb ik opgeno-
men, omdat grootschalige veranderingen in het 
centrum niet anders dan ten koste zullen gaan 
van de laatste historische panden aldaar. Boven-
dien is het centrum (niet voor niets ook wel 'het 
dorp' genoemd) het oudste gebied binnen Hil-
versum, zodat er zorgvuldig mee omgegaan 
moet worden. 

Markt: dit is van belang i.v.m. verplaatsing. Vol-
gens de inzichten binnen Albertus Perk en de 
Stichting Pas Op zal een verplaatsing van de 
markt ten koste gaan van de waarde van het his-
torische buurtje rond de Biersteeg/Kampstraat. 

Kantoorbouw: is opgenomen omdat een aan-
tal van die kantoren in het centrum terecht zullen 
komen, zodat weer grootschaligheid op zal tre-
den. Dit laatste zal ook gebeuren als men tracht 
de centrumfunctie (Hilversum als centrum van 
de regio) toe te laten nemen. 

KNP: Alle programma's gaan ervan uit dat de 
omliggende natuurgebieden niet verder aange-
tast mogen worden. Nergens komt echter naar 
voren of het nieuwe kantoor van de Kon. Ned. 
Papierfabriek er nu wel of niet moet komen. 

Tot slot: zelden ben ik zulk wazig woordge-
bruik tegengekomen als in de bekeken verkie-
zingsprogramma's. Daar waar ik met de beste 
wil van de wereld er niets meer uit kon destille-
ren, komt u in onderstaand schema een vraagte-
ken tegen. Desalniettemin hoop ik dat het de kie-
zer zal helpen zijn/haar keus te maken. 

E.P. 
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