VAN HET BESTUUR
Verslag van de secretaris
Op 16 september kwam het bestuur voor de eerste
maal na de zomervacantie bijeen. Naast de vaste
agendapunten als ledenavonden, Eigen Perk, de
financiën en de ingekomen post was deze avond
grotendeels gevuld met het inventariseren van de
lopende activiteiten. De besluiten over de ledenavonden vindt u onder de rubriek Agenda terug in
dit nummer. De inkomsten en uitgaven volgen het
budget en vooral een penningmeester vindt zoiets
erg prettig. Tijdens de zomervakantie was er nogal
wat post binnengekomen. Wij telden tachtig poststukken, waarvan de inhoud varieerde van adviezen bij het bestrijden van (thuisloze) duiven op gebouwen, krantenknipsels over burgemeester Gülcher tot verslagen van het “Project toekomstvisie
Hilversum 2015”. Door de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord Holland werd ons toegezonden een “Handleiding historisch huizenonderzoek”. Voor geïnteresseerden ligt dit boek de komende ledenavonden ter inzage op de boekentafel. Het boek kan besteld worden bij de bovengenoemde Stichting, telefoonnummer (023) 531 84
36. De kosten zijn ƒ15,– (excl. verzendkosten).
Een geheel ander onderwerp betrof de samenstelling van het bestuur. Mevrouw Loes Westermann kondigde aan haar lidmaatschap van het
bestuur te willen beëindigen. Zij had ook al een
datum in haar hoofd: 1 januari 1998. Een bestuur
kan niet anders doen dan zo’n besluit te respecteren. Op de vele verdiensten van Loes Westermann
komen wij in het volgende nummer terug.
Naar aanleiding van onze oproep in een voorgaand nummer van Eigen Perk, hebben de dames L. du Bois en I. Kok zich bereid verklaard om
tijdens de ledenavonden de zorg over, en de organisatie rond de boekentafel op zich te nemen. Alle
trouwe bezoekers van onze ledenavonden zullen
hier heel blij mee zijn.
Van één van onze leden ontvingen wij een serie
“glasdia’s”. De dia’s vertonen de beelden van het
wonen (interieurs) en het bouwen (woonhuizen) in
Hilversum gedurende de periode van 1902 tot
1919. Het gaat om de huizen die in beheer waren
bij de woningbouwvereniging “Ons Ideaal”.
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Twee punten uit de agenda van die bestuursvergadering verdienen hier bijzondere vermelding,
de verkiezing van de gemeenteraad en het komende lustrum van onze vereniging.
De gemeenteraadsverkiezingen van 1998
Voorafgaand aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen is door ons toen, samen met de Stichting Hilversum, Pas Op! een forum georganiseerd
met de lijsttrekkers van alle politieke partijen die in
Hilversum meededen. De lijsttrekkers hebben vragen uit de zaal beantwoord die betrekking hadden op het gemeentelijk monumentenbeleid, de
rol van beeldkwaliteitsplannen, etc. De politieke reacties op die vragen bleven toen tamelijk vrijblijvend. Vandaar dit jaar een andere opzet. Wij denken aan persoonlijke interviews met de diverse
lijsttrekkers afzonderlijk. Uitgangspunt voor elk gesprek wordt een aantal door ons opgestelde stellingen over beeldkwaliteitsplannen, historisch onderwijs op de basisscholen en het beschermen
van het historisch-ruimtelijk karakter van Hilversum. De stellingen zijn beschreven en toegelicht in
een door ons uit te geven brochure met als titel
“Help, het dorp verzuipt!”. Het bestuur hoopt en
verwacht dat de stellingen door onze leden breed
gedragen worden. Ingesloten in dit nummer treft u
een exemplaar van de brochure aan.
Ons vijfde lustrum in het jaar 2000.
De viering van het vierde lustrum, met als onderwerp “Hilversum en de Omroep”, ligt nog vers in
ons geheugen. We weten echter ook dat aan een
lustrumviering veel voorbereidingen vooraf gaan.
Alle reden dus om de plannen voor het volgende
lustrum reeds nu te gaan maken. De belangrijkste,
nog niet beantwoorde vraag is natuurlijk: wat nemen wij als motief of onderwerp? In het volgende
nummer van Eigen Perk komen we hier op terug.
HWL

Help, het dorp verzuipt!
Bij het uitkomen van dit nummer heeft de gemeenteraad net (op woensdag 26 november) een
paar belangrijke besluiten genomen. Wat was na181

melijk het geval? Het uit 1992 daterende Plan voor
de Binnenstad moest hier en daar opnieuw besproken. Nu is het beslist niet onverstandig om
met de practijk van vijf jaren uitvoering nog eens te
bezien waar je eigenlijk heen wilde en na te gaan
wat meeviel of tegen is gevallen. Toch brengt zo’n
herbezinning op een omvangrijk project ook risico’s met zich mee. Risico’s van makkelijke en snelle bijstellingen waar we later spijt van krijgen. Met
name het risico van een verdere afbraak van Hilversums dorpse elementen, die we zo broodnodig
hebben om een beetje sfeer, stijl en gezelligheid in
de binnenstad te behouden. Het bestuur van uw
vereniging heeft zijn visie op die binnenstad nog
een opgeschreven. Ingesloten treft u deze visie
aan. Half november hebben alle raadsleden en
vele beleidsmakers binnen en buiten het stadhuis
de brochure toegezonden gekregen.
Hieronder zijn de voorstellen die ‘Albertus Perk’
doet kort weergegeven. Het varieert van aandachtspunten tot concrete bouwprojecten.

den bij nieuwbouw;
– zijsteegje aan de Groest (‘achterzijde’ rug-aanrugwoningen) openbaar houden/maken.

Kerkbrink
– de driehoeksvorm van de oude brink (samenkomst wegen) in de inrichting duidelijker tot uiting brengen (bestrating, groenbeplanting, begeleiding, boomgroepering);
– meer aandacht voor de toegang tot de Oude
Begraafplaats (helling behouden, geen trap),
de vormgeving van de aangrenzende zijkant
van het nieuwbouwplan aan de Oude Torenstraat;
– de oude begraafplaats rond de Grote Kerk respecteren en niet onder de geplande ‘loper’
brengen omwille van de eenheid.
Laanstraat/Kruissteeg
– terughoudendheid bij restauratie, herbouw en
‘historiserende’ inrichting;
– plaatsing nieuwe panden op basis van onderzoek naar oorspronkelijk weefsel;
– bebouwing in verlengde van de Kruissteeg terugbrengen;
– de nog aanwezige oude bebouwing langs de
zuidzijde Herenstraat behouden; overzijde
aangepast bebouwen;
– verstoring straatbeeld door introvert bouwblok
synagoge verminderen.

Algemeen
– herstel boerderij Langestraat 48 (kap achterzijde);
– kop van de Groest: bebouwing in aangepaste
hoogte, d.w.z. maximaal vijf bouwlagen met architectonisch accent;
– stimuleren herstel waardevolle gevels en winkelpuien in oorspronkelijke toestand;
– Naarderstraat 19a behouden als laatste voorbeeld van een groter fabrieksgebouw;
– behoud van panden die een ontwikkeling laten
zien (bv. boerderij/woonhuis Langestraat 108116 en 118-122, opgetrokken winkelpui Kerkstraat 54-56);
– bij nieuwbouw binnen grotere bouwblokken
waar mogelijk opdelen in kleinere projecten:
geen lange gevelwanden, aandacht voor gefragmenteerd bouwen en informele tussenruimtes.
– meer aandacht voor waarde van bestaande
panden die géén monument zijn; geen sloop
van deze panden voor bijvoorbeeld verkeer (rijden, parkeren);
– andere inrichting van het dwarsprofiel van de
ruimte van de binnenring;
– groen houden voormalige R.K. begraafplaats
aan de Schapenkamp; herstel groenstructuur;
– hoogbouw beperken tot de zone tussen de lo-

Biersteeg
– boom op pleintje Biersteeg/Kampstraat behou182

Langestraat-Noord
– bestrating en inrichting aansluiten bij omgeving;
– bestaande bebouwing handhaven;
– zijsteegje handhaven én openbaar houden; kleinschalige bedrijvigheid mogelijk maken/houden.
Veerstraat/Groest-Zuid
– bebouwing Veerstraat tweezijdig handhaven
en waar nodig herstel stimuleren;
– verstoring bebouwing Fabrikeursstraat verminderen;
– fabrikeurscomplex Groest 104-108 behouden
en herstellen (herbouw gebouw ‘108’) en een
economische functie geven als bedrijfsverzamelcomplex;
– inrichting busroute over terrein (vm.) Groest
102 zeer ingetogen houden.
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catie Schapenkamp/Prins Bernhardstraat en
het Langgewenst; geen woontoren hoek Neuweg/Langestraat;.
– karakteristieke panden (oud en nieuw) in de
schijnwerpers zetten.
Deze maatregelen volgen uit de integrale visie die
in deze brochure wordt uitgewerkt.
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