In het onderstaande willen wij U op de hoogte
stellen van de verrichtingen van de Stichting Hilversum
Pas Op gedurende het jaar 1982 en de eerste maanden
van 1983. Het was een tijd waarin veel voorbereidend
werk werd gedaan.
Zoals U weet werd op 6 mei 1982 de opstal van het
huisje Pas Op aan de Laanstraat gratis verkregen
van de familie Roost op voorwaarde

dat het zou

worden afgebroken en de grond zou worden geëgaliseerd. Samen met deze familie werd nog tot het
uiterste getracht een oplossing te vinden om tot een
voor de Stichting financieel aannemelijke restauratie
ter plekke te komen maar in dat geval had de Stichting

buiten de restauratiekosten (die begroot werden op
ƒ 240.000,- ) ook nog f 300.000.- voor de grond moeten
betalen hetgeen onmogelijk was.
In maart 1983 werd het huisje dan ook afgebroken en
werden de materialen opgeslagen in een gemeentelijk
pand. Tevoren was het huisje gedetailleerd opgemeten
en op tekening gebracht door leerlingen van de Gooische
M.T.S. onder leiding van hun leraar bouwkunde, de Heer
J.L.C. Dekker.
Omdat het de bedoeling is het herbouwde huisje weer een
woonbestemming te geven werd in april 1983 contact
opgenomen met een Woningbouwvereniging omdat via zo'n
vereniging gebruik kan worden gemaakt van de subsidies
op grond van de HAT-regeling. Deze Woningbouwvereniging
reageerde uiterst enthousiast en de plannen tot de
herbouw worden thans reeds uitgevoerd.
De herbouw zal hoogstwaarschijnlijk plaats vinden
elders aan de Laanstraat.
De projecten waarmee thans een aanvang is gemaakt
zullen naar verwacht een totaal bedrag van ƒ 440.000.vereisen waarvan ongeveer de helft uit gemeentelijkeen rijkssubsidies zal worden verkregen. Voor de andere
helft is de Stichting aangewezen op haar vrienden, begunstigers en donateurs.
Mocht U nadere inlichtingen willen hebben over de
Stichting "Hilversum, Pas Op" dan zal onze secretaris
Mr. R.J.W.J. Meyer, Rembrandtlaan 61, Naarden, tel.
02159-42061 deze gaarne verstrekken.

