Nieuw beleid
Het bestuur van de Stichting Hilversum, Pas Op!
(HPO) heeft in de afgelopen periode het beleid voor de
periode 2010-2020 besproken en onlangs vastgesteld.
De aanleiding het beleid te herzien waren de wijzigingen in het bestuur van de stichting, het gereedkomen
van het Laanstraatbuurtje en een veranderende rol ten
aanzien van de monumentenzorg in Hilversum. Hieronder een samenvatting van het voorgenomen beleid.
De doelstelling van de stichting is: het bevorderen en
in stand houden van onroerende zaken, hun omgeving en/of waardevolle gebieden, welke voorkomen of
zullen worden geplaatst op de lijst van beschermde
monumenten of behoren tot beschermd dorpsgezicht
of daarvoor in aanmerking zouden moeten komen
binnen de gemeente Hilversum. Hiermee wordt duidelijk dat het ensemble als geheel belangrijk is.
Er zijn verschillende acties en middelen waarmee onze
doelen kunnen worden nagestreefd. Zo zal HPO bevorderen dat waardevolle panden en gebieden worden aan-

gewezen als rijks-, provinciaal- of gemeentemonument
voor zover dit van historisch belang is. De stichting zal,
zo mogelijk, stimulerend optreden bij restauraties, dan
wel restauraties zelf ter hand nemen. Daarna zal worden
meegewerkt bij het vinden van een bestemming die past
binnen de doelstelling van HPO en van het gerestaureerde pand of panden. Bij de verwezenlijking van onze doelen staan, behalve de dienstbare wettige middelen, ook
de vele goed contacten ter beschikking.
Het bestuur wordt in de verschillende taken bijgestaan
door een viertal commissies. Deze commissies staan
telkens onder leiding van een bestuurslid, aangevuld
met adviseurs uit diverse groeperingen.
Commissie Waakzaam
Volgt de ontwikkelingen op historisch en/of architectonisch gebied in regelgeving en uitvoering. Vroegtijdige informatie schept de mogelijkheid om ontwikkelingen die afbreuk zouden kunnen betekenen aan
een monument tijdig te kunnen signaleren en zo mogelijk te begeleiden. Immers, de bedreigingen en kan-

Een van de laatste ongerestaureerde boerderijen in Hilversum: Langestraat 48.
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sen voor een monumentaal pand liggen vooral bij verbouwplannen, wijzigingsplannen voor de omgeving,
wijziging van bestemming en bij wisseling van eigenaar. Behalve de laatste zijn alle andere plannen goed
te volgen en te begeleiden. Als voorbeeld wordt hier
genoemd het voornemen van de gemeente tal van panden af te stoten. Dit proces wordt door de commissie
kritisch gevolgd en waar mogelijk zal en wordt er
overleg gepleegd en geadviseerd. De werkzaamheden
van deze commissie raken aan de taken van de Werkgroep Monumentenzorg van de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk. Er is daarom geregeld contact met deze commissie en de werkgroep.
Aanspreekpunt van deze commissie is de heer Pieter
van der Horst.

king en controle op naleving van de afspraken.
Een van de panden waar het bestuur en de commissie
binnenkort mee hopen te starten is het pand aan de
Langestraat 48: een van de laatste ongerestaureerde
boerderijen van Hilversum. Dit pand verdient beslist
een grondige restauratie voordat het te ver in verval is
geraakt. Maar er staan meer monumentale panden in
Hilversum waarvan de toekomst onzeker is. HPO zal,
gesteund door deze commissie, uiteindelijk op basis
van belangen en (financiële) mogelijkheden een keuze moeten maken.
Aanspreekpunt van deze commissie is de heer Ronald
Brons
Commissie Nazorg en Beheer
De uitgangspunten bij restauratie behoren overeind te
blijven en te worden gehandhaafd. Blijvend toezicht
op de naleving daarvan, bijvoorbeeld door middel van
een onderhoudsplan, is onontkoombaar om de oorspronkelijkheid van een monument te waarborgen.
Dit geldt niet in de laatste plaats voor de gemeente.
Handhaving van de regels en afspraken ten aanzien
van een monument of monumentaal gebied willen
door een complexe regelgeving, wijzigingen in beleid
en visie en bestuurlijke wisselingen nogal eens onder
druk komen te staan. Het is aan deze commissie om
daar, in samenspraak met de belangengroepen, tot
een goede en verantwoorde samenwerking te komen.
Vooralsnog is deze commissie door gebrek aan menskracht ingedeeld bij de commissie Waakzaam.

Commissie Public Relations
Deze commissie is als eerste verantwoordelijk voor de
werving en behoud van en contacten met de donateurs.
De wens is om het aantal donateurs de komende jaren
belangrijk te laten stijgen. Geregelde contacten, extra
activiteiten en speciale faciliteiten moeten het aantrekkelijk maken om donateur te worden, naast het belang
in het ondersteunen van de doelstelling van HPO.
De commissie PR onderhoudt de contacten met de
pers en met andere aan HPO gelieerde organisaties.
Zij verzorgt diverse publicaties waaronder de kalender, boekjes en publicaties in diverse bladen.
Ook de selectie en uitreiking van de Pas Op Trofee en
de Donateurdag ligt in handen van deze commissie.
De leden van deze commissie verzorgen voordrachten
en verlenen medewerking aan educatieve projecten
om op deze wijze de doelstelling van HPO uit te dragen en daarmee de belangstelling en behoud van monumenten op de lange termijn vorm te kunnen geven.
Het streven van de commissie PR is om nog dit jaar
een website te lanceren.
Aanspreekpunt van deze commissie is de heer Ed van
Mensch.

Samenstelling bestuur:
Ronald Brons (voorzitter HPO, commissie Planontwikkeling), Flos Wisse Smit-Kooman (secretaris), Silvio
Alberelli (penningmeester), Pieter van der Horst (commissie Waakzaam), Ed van Mensch (commissie PR).
Adviseurs:
Kees Brügemann, Ruth Hiltrop, Gerrit Langenbarg,
René Meijer, Theo Steinebach, Paul van Vliet.

Commissie Planontwikkeling
Het bestuur heeft om diverse redenen er voor gekozen
om wel aan planontwikkeling te doen maar niet aan
projectontwikkeling. Deze commissie komt in actie
als er een concreet project ontwikkeld gaat worden.
De taak van de commissie is dan begeleiding, bewa-

Contactadres, ook voor aanmelding als donateur:
Secretariaat HPO
Torenlaan 24a
1211 JB Hilversum
035 6241908
Email: floswis@xs4all.nl
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