Belangenbehartiging
Tegen de afwijzing, door het Rijk, om de villa’s
Peerlkamplaan 18-20 en Boomberglaan 4 op de
monumentenlijst te plaatsen zijn wij in beroep gegaan. Als vervolg hierop was er 8 augustus j.l. een
hoorzitting. Samen met afgevaardigden van de
Gemeente en de voorzitter van Hilversum Pas Op,
hebben wij onze zorgen, rond het behoud van deze panden, nogmaals duidelijk gemaakt. Zonder
resultaat. Op 8 januari j.l. ontvingen wij bericht dat
de aanvraag afgewezen is. De villa aan de Peerlkamplaan staat inmiddels, dankzij de voortvarendheid van de nieuwe eigenaar, in de steigers
en de restauratie zal binnen niet al te lange tijd afgerond zijn. De ontwikkelingen rond de villa

Boomberglaan zullen wij blijven volgen.
Het voorstel om het pad beginnende aan de
Vaartweg naar Jan van Ravenswaay te vernoemen heeft 4 december zijn beslag gekregen.
Onderwerpen die afgelopen jaar aan de orde
kwamen en nog niet afgerond zijn: de herinrichting van de villagebieden, bebouwing Langgewenst, behoud van de NSF schoorsteen en het
NSF omroepgebouw. ook hier zullen wij ons inzetten voor het behoud van het Hilversumse karakter
en ons industriële erfgoed. Wij blijven u informeren via onze bestuursmededelingen in Eigen
Perk.
Henk W. Lammers

STICHTING HILVERSUM, PAS OP!
De Stichting Hilversum, Pas Op! houdt op zaterdag 19 april a.s. haar jaarvergadering. Deze zal
plaats vinden in het LAAPERSHONK, Laapersveld 25. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.
De agenda is als volgt:
OPENING EN JAARREDE VOORZITTER
JAARVERSLAG SECRETARIS
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
MEDEDELINGEN
RONDVRAAG EN SLUITING
Na het officiële gedeelte zal de heer KAREL
LOEFF een DIAPRESENTATIE geven over een
onderwerp dat ons Hilversummers zeer ter harte
gaat.

Eigen Perk 1997/1

Daarna willen wij een wandeling maken door het
gerestaureerde park Laapersveld, waarbij onze
speciale aandacht zal uitgaan naar het gerestaureerde gemaalgebouwtje.
Ook alle leden van “Albertus Perk” worden bij deze van harte uitgenodigd!
Als u met de bus komt stapt u uit op de halte Station Hilversum Sportpark of op de Gijsbrecht van
Amstelstraat (halte Diependaalsedrift).
TOT ZIENS OP ONZE
JAARVERGADERING 19 APRIL!
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