Stichting ‘Hilversum Pas op!’

Open Dag TVE en Hilversum, Pas Op! op 22 september in Hilversum
Jaarlijks organiseert de Stichting Tussen Vecht en
Eem een Open Dag in één van de gemeenten in deze
regio. Dit jaar wordt deze dag gehouden in Hilversum,
ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van de
Stichting ‘Hilversum, Pas Op!’
Niet alleen de donateurs van de beide stichtingen zijn
uitgenodigd maar ook de leden van de historische
kring en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
De dag staat in het teken van de waarde van het behoud van historische bebouwing. In drie lezingen
wordt ingegaan op verschillende aspecten rond dit
onderwerp, waarna in een forum-discussie de vraag
zal worden behandeld hoe de participatie van de burgers bij het behoud van historische bebouwing kan
worden bevorderd.
Het programma ziet er als volgt uit:
9.30 uur Ontvangst met koffie in de burgerzaal van
het Raadhuis te Hilversum

10.00 uur Opening door de voorzitter van TVE,
dr. H.C.M. Michielse en welkomstwoord
door de loco-burgemeester van Hilversum,
mevrouw H.M.A. Borstlap-v.d. Bosch.
Hierna volgen drie inleidingen:
– ir. E.H. van Tuyll van Serooskerken, dijkgraaf
Hoogheemraadschap Rijnland en voorzitter Bond
Heemschut over De waarde van het behoud van historische bebouwing,
– mw. drs. Lydia Lansink, docent architectuurgeschiedenis, kroonlid Raad voor Cultuur en lid van
diverse monumentencommissies over Hoe kunnen
particulier initiatief en overheid samenwerken,
– Maarten Min, architect en onder meer oud-lid van
de welstandscommissie van Hilversum over Het behoud van historische bebouwing in Hilversum.
12.30 uur Aperitief en lunch
14.00 uur Start van de wandelexcursie door Hilversum
waarbij toelichting wordt gegeven bij de monumenten en wordt ingegaan op de eenheid
van monument en omgeving, het particulier
initiatief bij het behoud van historische gebouwen en de plannen die hiertoe bestaan.
16.00 uur Afsluiting met muziek in De Hof aan de
Oude Torenstraat.

De kosten voor deze dag bedragen ƒ25,–.
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de
heren F.H. Bos (tel. 035-6941382) of
H.C.M. Michielse (tel. 035-6944091). De
deelnameprijs kunt u overmaken op girorekeningnummer 3892084 t.n.v. Penningmeester Tussen Vecht en Eem, Bussum.
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