
Donateurdag 2011
Op zaterdagmorgen 11 juni wordt voor de donateurs
van Stichting Hilversum Pas Op! de jaarlijkse dona-
teurdag gehouden. We beginnen als gast van op de lo-
catie van De Gooi- en Eemlander en de Woonbode. Daar zal
de voorzitter van HPO de aanwezigen informeren over
de stand van zaken en beleid en plannen voor het ko-
mende periode toelichten. Tevens zal de prijs worden
uitgereikt aan de winnaars van de fotowedstrijd ‘her-
ken de plek’ van afgelopen december, georganiseerd
in samenwerking met De Woonbode.
Vervolgens zal een bezoek worden gebracht aan het
nabijgelegen Service Station aan de Larenseweg, waar
een toelichting op de restauratie van dit bijzondere ge-
bouw gegeven wordt en het pand uiteraard bekeken
kan worden.
Belangstellenden kunnen voor een klein bedrag dona-
teur worden en deze ochtend bijwonen. Aanmelden
bij het secretariaat: Torenlaan 24a, 1211 JB Hilversum
of floswis@xs4all.nl o.v.v. donateurdag HPO.

Verslag over het jaar 2010
De doelstelling van stichting Hilversum, Pas Op!
(HPO) is volgens de statuten: het bevorderen en in stand
houden van onroerende zaken, hun omgeving en/of waarde-
volle gebieden, welke voorkomen of zullen worden geplaatst op
de lijst van beschermde monumenten of behoren tot beschermd
dorpsgezicht of daarvoor in aanmerking zouden moeten ko-
men binnen de gemeente Hilversum. 

Vanuit deze doelstelling heeft het bestuur zich in het
afgelopen jaar gebogen over enerzijds meer algemene
ontwikkelingen binnen Hilversum en anderzijds over
panden welke extra aandacht verdienen.
Dit volgen op het gebied van de monumentenzorg ge-
schiedt in eerste instantie vanuit de Werkgroep Waak-
zaam die het bestuur adviseert. Vervolgens wordt, in-
dien daar aanleiding toe is, met het bestuur een stra-
tegie bedacht om betreffende panden beter te be-
schermen of te behouden. Waar nodig wordt tevens
overleg of samenwerking met de Hilversumse Histori-
sche Kring ‘Albertus Perk’ gezocht. 
Aandacht werd besteed aan het pand Langestraat 48,
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een van de laatste en helaas ernstig verwaarloosde
stadsboerderijen. In overleg met de eigenaar, de ge-
meente Hilversum, doet HPO onderzoek naar de ver-
schillende ontwikkelingsmogelijkheden, uitgaande
van behoud en restauratie van dit gemeentelijk monu-
mentale pand. 
Met betrekking tot het Laanstraatbuurtje heeft HPO
binnen haar mogelijkheden getracht de restauratie
van de laatste twee panden uit de 2a-fase conform de
gezamenlijke afspraken met de gemeente uit te laten
voeren. HPO betreurt dat de gemeente ondanks pro-
testen van HPO gemeend heeft bij bouwaanvragen af
te kunnen wijken van de geldende bouwbepalingen in
zowel het betreffende bestemmingsplan en als ook
het voor dit buurtje ontwikkelde inrichtingsplan. 
Zorgen heeft HPO richting gemeente uitgesproken
over onder andere de toekomst van de aula van de Al-
gemene Begraafplaats aan de Bosdrift. HPO is van
mening dat dit rijksmonument behouden dient te
worden als onderdeel en ten behoeve van de begraaf-
plaats. Daarnaast dient restauratie op een verantwoor-
de wijze plaats te vinden. 
Veel van de panden welke in de afgelopen periode aan-
dacht kregen, werden opgenomen in de Pas Op-ka-
lender 2011. Gelukkig kon HPO ook meerdere keren
haar instemming met ontwikkelingen betuigen met
als voorbeelden hiervan de renovatie van het Zwaluw-
plein, de rk Vituskerk en de Van Reesbank. 

Goede contacten bestaan tussen de stichting en de
verschillende woningcorporaties. Maar ook met parti-
culieren wordt, waar gewenst, contact gezocht. 
In september werd voor de achtste keer de Pas Op-tro-
fee uitgereikt en wel aan de heer Marnix Kaart en me-
vrouw Marjon Keller voor de wijze waarop zij met veel
durf en enthousiasme de bunker aan de Catharina van
Renneslaan 5 hebben weten te behouden, gerestau-
reerd en met behoud van de kenmerken tot woning
hebben gemetamorfoseerd. 
Voor de contacten en om verantwoording aan haar do-
nateurs af te leggen organiseert Pas Op! jaarlijks een
donateurdag. Op zaterdag 22 mei 2010 vond deze dag
plaats, waarbij we te gast waren bij de Zusters Augus-
tinessen van Sint Monica in hun klooster De Stad
Gods op de Monnikenberg. Aan de vele aanwezigen
werd verantwoording over het beleid van de stichting
afgelegd. Vervolgens werd door Zuster Mul de ge-
schiedenis van deze nog jonge wereldlijke orde toege-
licht en het klooster bezocht. Tijdens deze bijeen-
komst vond tevens de uitreiking plaats van de foto-
wedstrijd ‘Herken het hek’ welke rond de jaarwisse-
ling samen met De Woonbode georganiseerd werd. De
heer G. Peet kreeg hierbij als winnaar van deze wed-
strijd een aquarel van zijn woning aangeboden.
In het najaar is de Pas Op-kalender 2011 uitgebracht.
De verschillende maanden in de kalender waren ge-
wijd aan panden welke om aandacht en bescherming
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van ons allen vragen, maar ook krijgen panden aan-
dacht vanwege de bijzondere wijze waarop ze door
hun eigenaren werden behouden en gerestaureerd.
Dankbaar maakt HPO ook in 2010 weer gebruik van
de aangeboden ruimte in het Hilversums Historisch Tijd-
schrift Eigen Perk van de HHK Albertus Perk om op deze
wijze belangstellenden te informeren over wat speelt
binnen de stichting.

Toekomst
HPO heeft zich voor 2011 een aantal doelen gesteld.
Aandacht zal gegeven worden aan verdere ontwikke-
ling van plannen ter restauratie van het gemeentelijk
monument de boerderij Langestraat 48. Maar ook de
ontwikkelingen rond onder meer de aula van de be-
graafplaats aan de Bosdrift en het voormalig mole-
naarshuisje aan de ’s-Gravelandseweg zullen evenals
het bewaken van het Laanstraatbuurtje alle aandacht
krijgen. Eerdere zorgen over het Service Station aan
het Den Uylplein zijn inmiddels verleden tijd, rehabi-

litatie van dit unieke pand bij het entree van Hilversum
zal binnenkort worden afgerond.
Met betrekking tot de interne doelstellingen zal de
website van HPO nog dit jaar gerealiseerd worden.
Als draagvlak voor de realisatie van de doelstellingen
zijn de donateurs van essentieel belang. Groei van het
aantal donateurs is dan ook noodzakelijk. Aan het einde
van het boekjaar 2010 telde de stichting 187 donateurs.

Bestuur
Het bestuur kwam vijf maal in vergadering bijeen.
Daarnaast vonden voorbereidende werkgroep over-
leggen naast vele informele overleggen plaats. Het be-
stuur wordt in haar verschillende taken bijgestaan
door een viertal commissies, te weten de commissies
waakzaam, public relations, planontwikkeling en na-
zorg & beheer.
Naast de goede contacten welke met de HHK Albertus
Perk bestaan, wordt ook met regelmaat overleg ge-
pleegd met woningcorporaties en wethouders. HPO
werd in het bestuur van Stichting De Hof en in het Al-
gemeen Bestuur van de Stichting Tussen Vecht en
Eem vertegenwoordigd door mevrouw F.M.G. Wisse
Smit-Kooman.
Financieel werd het jaar afgesloten met een positief
resultaat van € 7.161,00, dit bedrag zal worden toege-
voegd aan de restauratiereserve van de Stichting. 

Bestuur en adviseurs
Bestuur:
drs. R. Brons, voorzitter
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris
Mr. S.C.G. Alberelli, penningmeester
P.J. van der Horst
Ing. E.E. van Mensch

Adviseurs:
C.J. Brügemann
R. Hiltrop-Maan
G. Langenbarg
Mr. R.J.W.J. Meyer
Ir. Th. Steinebach
Ing. P.D. van Vliet

Flos Wisse Smit
maart 2011
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