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De volgende
Kijk op jouw Wijk verschijnt
in juni 2022.
Sluitingsdatum kopij, foto’s
en ideeën 15 mei 2022.

or je
Heb jij een goed idee vo
straat of wijk?
ook een
Of wil je als vrijwilliger
in jouw
keer Kijk op jouw Wijk
buurt bezorgen?

en:
Laat het ons wet om
l.c
ai
gm
redactiekojw@

BEZORGER
IN
BEELD
Carola Pangemanan
Hoe lang woon je al in
Hilversum-Oost? Ik woon al 68
jaar in Hilversum-Oost, waarvan 44 jaar
met heel veel plezier in de Radiostraat.
Een straat met leuke, aardige en
betrokken mensen en vrolijke kinderen!

Hoe vaak heb je KojW
bezorgd? Al sinds de 1e uitgave van
december 2017. Daarna alle edities. Ik
doe de brievenbussen bij de appartementen middenin de Zenderstraat.
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Maart 2022
OPLAGE 10.000 EX.

Wat is er leuk aan wonen in
Oost? Heerlijk centraal, dichtbij bos,
hei en centrum. En niet te vergeten de
prachtige Dudok architectuur!
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• Collectieve inkoopactie
dakbeplanting

• Colofon
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Wat vind je van Kijk op jouw
Wijk? Heel informatief met goede verhalen en interesssante onderwerpen.
En een mooie vormgeving.

Deze Kijk op jouw Wijk verschilt van eerdere edities die op je deurmat
zijn gevallen. Met de verkiezingen in zicht leek het ons een goed idee om
de politiek voor een keer te laten spreken. Wij laten in dit nummer (aankomende) raadsleden aan het woord. Politici die zelf in Oost wonen en
zien hoe onze wijk verandert. Wij vroegen hen naar hun idealen en hoe
zij deze voor elkaar willen krijgen. Wat blijkt? Ook onze vertegenwoordigers zijn net mensen.

In deze Kijk op je Wijk lees je de
gesprekken van betrokken buurtbewoners die sommige ontwikkelingen met lede ogen aanzien, maar bij
wie altijd het optimisme overheerst.
Hoe zien onze raadsleden de toekomst? Over vier jaar is Oost groe-

ner, veiliger en duurzamer en zijn
er niet alleen woningen voor de rijken,
maar
voor
alle
Hilversummers. Een mooi vooruitzicht. Wij wachten af. Over vier
jaar spreken wij elkaar weer.

Tot ziens Pieter. Burgemeester neemt afscheid van Oost.

‘Leve het ongedeelde Hilversum’
Mijn oog viel dezer dagen op een
bericht dat stelt dat ‘1 op de 9
Hilversummers zich erg eenzaam
voelt.’ Dat is fors en ook verontrustend. Sinds het virus onder ons is alweer zo’n twee jaar en nog niet helemaal op de terugtocht - is eenzaamheid
een groot maatschappelijk probleem.
Het gemeentebestuur neemt de verontrustende signalen serieus en heeft extra
geld uit de Corona Herstelagenda vrijgemaakt om het verschijnsel aan te
pakken.

DOOR
PIETER BROERTJES

Ook de buurthuizen, wijkcentra en
andere sociale initiatieven in Oost
moeten nu in actie komen en ik weet
zeker dat ze dat al zijn. Het organiseren van activiteiten voor eenzame
buurtbewoners is hun core business.
Al jaren. Dankzij de inzet van vele
vrijwilligers zijn zij de dorpspomp in
Oost waar mensen graag naar toe
komen om zich te warmen aan de aandacht die ze daar krijgen. Chapeau
voor al degenen die zich belangeloos
Lees verder op pag. 2
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Vervolg van pag. 1

inzetten voor de kwetsbare medemens.
Hilversum Oost had in vroeger tijden
niet altijd een positieve
klank. Aan ‘de andere
kant van het spoor’ was
het beter toeven. Een
beetje het arme en het
rijke Hilversum; dat
gevoel. Dit college en het
vorige wilden eens en
voor altijd een einde maken aan die
tweedeling die Hilversum al te lang in
de greep houdt. In de raad werd die
ambitie gedeeld en zo werd Oost volop
betrokken bij de herinrichting van het

centrum. Vanaf dat moment ging het
over de verbinding tussen beide stadsharten. Soms schuurde het wat met de
inspraakprocedures in postcodes 1221
en 1223 en het verenigen van alle verschillende
belangen.
Uiteindelijk werd men
het eens over een fraaier,
veiliger en vooral groener
Hilversum Oost.

‘Chapeau voor
al degenen die zich
belangeloos
inzetten’

Eind goed al goed. Maar
de eerste schop moet
nog wel in de grond. Het eindresultaat
laat nog even op zich wachten, maar
het komt goed. Vanuit mijn perspectief, meer veiligheid, zijn alle plannen
bemoedigend.

En zo bouwen we aan het nieuwe Oost
dat langs het spoor ligt, maar niet ‘over
het spoor’. Die tijd ligt straks voorgoed achter ons. Hulde. Leve het ene,
ongedeelde Hilversum. Dat is mijn
Kijk op uw Wijk. Na tien jaar buffelen,
ben ik een tevreden mens en wens ik u
allen veel succes met het bouwen aan
een vreedzaam en leefbaar Hilversum.
Tot ziens,
Pieter Broertjes
Burgemeester
van Hilversum
(2011 - 2022)

Buurtbewoners Rolf en Nathan willen de buurt verder vergroenen

Collectieve inkoopactie dakbeplanting 1221

Meer vogels en insecten, een leuker uitzicht en minder heet in de zomer;
een groendak heeft veel voordelen. Hoe goed zou het zijn als buurtbewoners gezamenlijk de plantcassettes voor het dak inkopen? Het levert
korting op en als het nodig is, kun je elkaar helpen. Buurtbewoners Rolf
en Nathan willen met een collectieve inkoopactie voor dakbeplanting de
buurt verder vergroenen.
Rolf is een jaar geleden aan de Verbindingslaan komen wonen en heeft op
kleine schaal al ervaring met collectief inkopen. “Ik wilde graag het platte
dak van mijn schuur vergroenen en gooide in de
straat het proefballonnetje op of meer mensen dat
zouden willen”, vertelt hij. “Samen sta je sterker dan
alleen bij een leverancier.” Zijn initiatief viel in
goede aarde, want van de 41 huishoudens deden er
meer dan twintig mee. “Samen hebben wij ongeveer 150 m2 vergroend en
kregen ruim 30 procent korting op de inkoopprijs van de plantjes”, klinkt het
tevreden.

Constructeur
Zelf aanleggen is natuurlijk nog voordeliger en waarom ook niet? Volgens
Nathan is dat niet alleen financieel gunstig, maar brengt het ook gezelligheid
en levendigheid met zich mee in de buurt. “Het kost kracht om de pakketten
naar boven te brengen, maar als je dat met een paar mensen doet is het te
overzien”, stelt hij.
Vooral platte daken lenen zich om te vergroenen en het dak moet sterk
genoeg zijn om de plantpakketten te kunnen dragen. Nathan: “Daarom is het
belangrijk dat een constructeur checkt of het dak geschikt is. Ook dan biedt
samenwerking voordelen. Stel dat vijftig huishoudens meedoen, dan kan een specialist in een keer al
die daken controleren.”

‘Samen sta je sterker dan alleen
bij een leverancier’

Inkoopkorting
Nathan woont in de Geuzenbuurt en loopt al langer rond met het idee om
voor 1221 een collectieve inkoopactie voor groene daken op te zetten. Via
bewonersinitiatief De Groene Loper kwamen de twee buurtbewoners in contact met elkaar. “Hoe meer bewoners aansluiten, hoe meer korting we kunnen bedingen”, legt hij uit. “Daarnaast zijn er ook nog subsidiemogelijkheden van het waterschap en misschien wel de gemeente.”
De marktprijs van een plantcassette kan oplopen tot 100 euro per vierkante
meter. Als genoeg bewoners meedoen, kan dit bedrag met korting zeker
omlaag naar 60 euro per vierkante meter inclusief aanleg en misschien wel
meer, verwacht het tweetal.

Plantcassettes
De twee initiatiefnemers zullen kritisch kijken naar het aanbod van leveranciers. Rolf: “Er zijn plantcassettes op de markt die 200 kilo per vierkante
meter wegen, maar ook veel lichtere van rond de 70 kilo per vierkante
meter. Die laatste zijn geschikter voor schuurdaken. Ik stel mij zo voor dat
wij twee of drie verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld cassettes met
meer of minder bloemen, gaan aanbieden in deze collectieve inkoopactie.”

Aanmelden collectieve inkoopactie groene daken
Woon je in 1221 en wil je meer weten over
de inkoopactie voor groene daken? Ga naar
groeneloper1221.nl en vul het aanmeldformulier in.
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Verantwoording

WIJKAGENDA OOST 1221/1223

Wij hebben ervoor gekozen om
partijen die twee zetels of meer
in de raad hebben aan het
woord te laten.

Alle activiteiten zijn conform
de RIVM-richtlijnen.

‘Waarom organiseren wij
geen buurtspelen, zodat
buurtbewoners elkaar vinden
in spel, sport en beweging?’

‘Onze ambitie is dat
Hilversum in 2030
de verkiezing ‘Fietsstad
van Nederland’ wint.’

Wie? Gerben van Voorden (Kamerlingh Onnesweg)
Partij: CDA

Wie? Bas Nanninga (Professor de Jongstraat)
Partij: ChristenUnie

Oost is een prachtig deel van Hilversum, stelt Gerben. “Ik
ben blij dat ik hier woon en zie de wijk veranderen. Zo
zijn er meer jonge gezinnen hiernaartoe gekomen. Zelf ben
ik lid van de PrOOST-WhatsAppgroep. Dit past ook bij
mijn partij: een samenleving die zichzelf organiseert en
opzoekt.”

Hij werkt in Den Haag en Delft en dan is het fijn om zowel
dicht bij het station als het centrum te wonen, zegt Bas.
“Toen ik tien jaar geleden mijn huis kocht, waren enkele
vrienden kritisch. ‘Over ’t spoor’ was toch de mindere
kant van Hilversum. Eerlijk gezegd kan ik me daar nog
steeds niets bij voorstellen: het bruist behoorlijk in Oost.”

Ontmoeten
Gerben is ervan overtuigd dat mooie horeca aan de rand van
de hei de wijk sterker maakt. “Ik kan hier op zaterdagmiddag
nergens naartoe, maar dat geldt ook voor andere ontmoetingsplekken”, legt hij uit. “Ik zie nu een tweedeling: ook in Oost
zijn veel mensen eenzaam of zij leven in armoede. Wij leven
te veel langs elkaar heen. Vanuit de politiek is een integrale
benadering nodig om dit te veranderen. Voor mij is ‘wij’
belangrijker dan ‘ik’.”

Villa Industria
Villa Industria, de verbouw van de Melkfabriek, de komst van
Vonk; Bas ziet dat Oost vernieuwt en verandert. “Het gaat de
goede kant op, maar er zijn nog veel meer plekken die we
beter kunnen benutten. De parkeergarage van Villa Industria
staat voor 90% leeg. Als bewoners daar hun auto’s parkeren en
een stukje willen lopen, komt er ruimte vrij om te vergroenen.
Ook voor de Lorenzschool is een parkeerterrein, waarvan ik
mij afvraag waarvoor het dient. Er staat een keer per week een
broodkraam.”

Buurtspelen
Hij heeft na vragen van buurtgenoten nog een keer in de raad
geprobeerd om van het strandje in Anna’s Hoeve een officiële
zwemvijver te maken, nadat dit eerder was afgewezen.
Vanwege de natuurwaarde is dit niet gelukt. Gerben ziet wel
kansen voor ‘nieuwe’ buurthuizen. “Dit zijn de huizen van de
buurt, waar nog meer kan gebeuren”, klinkt het enthousiast.
“Waarom organiseren wij hier geen buurtspelen?
Buurtbewoners die elkaar vinden in spel, sport en beweging.
Ik vind dat daarvoor ruimte moet zijn in de begroting.”
Ook ziet de CDA’er het consultatiebureau en Jeugd en Gezin
graag naar een centralere plek in de wijk verhuizen. Samen
met bijvoorbeeld de vrijwilligerscentrale.
Fietsers
Het verkeer in de wijk neemt toe. Fietsers en voetgangers
komen daardoor in de verdrukking, constateert Gerben.
“Langs de Jan van der Heijdenstraat, de Lorenzweg en bij het
station is het voor hen niet veilig. Het CDA is voor een infrastructuur die wel veilig is voor fietsers.”
Naast verkeersveiligheid vergroot ook meer groen de leefbaarheid, is zijn vervolg. “De hei met het coulisselandschap van
waaruit je alleen de Vituskerk en de televisietoren ziet, is
uniek. Ook in de wijk moeten wij op versteende plekken meer
vergroenen.”
Betrokkenheid
Bewoners zijn kritisch op de politiek en Gerben begrijpt dat.
“Het betrekken van bewoners moet echt beter. Tot nu toe is er
vooral teleurstelling. Wat zijn de kaders en waar is de ruimte?
Dat is nu onduidelijk. Ik vind niet dat het aantal woningen in
Hilversum extreem moet groeien. Bij de woningbouwplannen
bij het Oosterspoorplein moeten wij niet alleen de hoogte in.
Er moet ook plek zijn in Oost voor grondgebonden woningen.” Het liefst ziet hij dat er gebouwd wordt voor
Hilversummers en voor mensen met cruciale beroepen en
gezinnen. “Het voorzieningenniveau, winkels, ontmoetingsplekken en horeca, moet dan ook verder omhoog.”
Duurzaamheid
Voor bestaande woningen is het belangrijk dat bewoners kunnen verduurzamen, besluit het raadslid. “De afgelopen jaren
heeft de gemeente te weinig sturing gegeven in het duurzaamheidsbeleid. Het is belangrijk dat de gemeente nu de regie
neemt en alternatieven aanbiedt als zonnepanelen - bijvoorbeeld door een beschermd dorpsgezicht - niet mogelijk zijn.

Vergroencoaches
Initiatieven als de Groene Loper juicht het raadslid toe, hoewel
bewoners naar zijn mening nog meer uitgedaagd kunnen worden. “Er bestaan al energiecoaches die advies geven over
woningverduurzaming. Waarom zijn er geen ‘vergroencoaches’? Zelf heb ik vrienden geholpen met het plaatsen van
infiltratiekratten in de tuin die je via de gemeente kunt aanvragen. Als meer bewoners dit zouden doen, voorkomen we
samen de wateroverlast in bijvoorbeeld de Beatrixtunnel.”
Wonen
Om meer groen te kunnen realiseren in Oost, is hoger bouwen
richting het centrum wel nodig, stelt Bas. “Er zijn nu lange
wachtlijsten en voor die mensen moeten er woningen komen,
zowel in het sociale als het middensegment. Een goede mix is
belangrijk.”
Buurtverenigingen
Vanzelfsprekend is het belangrijk om bewoners mee te nemen
bij ontwikkelingen in de buurt, maar het organiseren van
inspraak is lastig, is zijn vervolg. “Er zijn veel buurtverenigingen in Oost met een uitgesproken mening. De vraag is of alle
bewoners in de wijk zich bij deze verenigingen betrokken voelen. We moeten mensen op een nieuwe manier betrekken bij
de plannen, zodat ook bewoners die minder vooraan staan van
zich kunnen laten horen.”
Hilversum fietsstad in 2030
Bas verwacht dat door het sluiten van de Kleine Spoorbomen
voor snelverkeer het aantal auto’s in de wijk afneemt. “Dat
neemt niet weg dat ontsluitingswegen als de Kleine Drift en de
Jan van der Heijdenstraat aandacht verdienen”, zegt hij om
daaraan toe te voegen dat de ChristenUnie de ambitie heeft dat
Hilversum in 2030 de verkiezing ‘Fietsstad van Nederland’
wint. “Wij vinden dat fietsers en voetgangers voorrang moeten
krijgen. Zo is het een gemiste kans, dat er destijds bij
Seinhorst geen vrije fietspaden zijn aangelegd.”
Zonne-energie
Een ‘fietsstad’ is ook een ‘klimaatneutrale’ stad, vindt Bas.
“Binnen Hilversum liggen de grootste kansen op het dak.
Daarom willen wij de welstandscommissie uitdagen om te
komen met slimme oplossingen, waardoor zon-op-dak in een
beschermd dorpsgezicht mogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld
aan zonnepanelen uit het zicht plaatsen, in andere kleuren of
geïntegreerd in dakpannen.”
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ACTIVITEITEN IN
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47.
Open / op afspraak 09.00-16.30 uur.
stjosephhilversum.nl
Vrijwillige Thuishulp Versa
Welzijn
Deborah Erwich, 0645 232 415
derwich@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, 0649 377 171
abijleveld@versawelzijn.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767
Preventielijn Zelfmoord
0800 113
Hulp en steun geeft
Zorg & WelzijnNetwerk 1223
Elke woensdag 12.00-13.00 uur is het
team aanwezig op afspraak, voor bewoners met vraag of aanbod van hulp.
Tukkie Tuk 0613 786 776
ttuk@versawelzijn.nl
ACTIVITEITEN IN 'De Geus'
Diverse activiteiten.
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl
Hulp en steun geeft
Zorg&WelzijnNetwerk 1221
Wekelijkse inloop dinsdag
van 12.00-14.00 uur voor vragen van
buurtbewoners.

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT
WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900 88 44.
Wijkagent postcode 1223:
Sander Pardieck
sander.pardieck@politie.nl
0900 88 44.
MEE-UGV
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
voor postcode 1221 en 1223.
Harold Vernhout
0614 579 924
avernhout@mee-ugv.nl
VERSA WELZIJN
Maatschappelijk werk
035 623 11 00.
Postcode 1221:
Esther van Wonderen
ewonderen@versawelzijn.nl
035 623 11 00.
Postcode 1223:
Roselien Ramkhelawan
rramkhelawan@versawelzijn.nl
035 623 11 00.
Opbouwwerkers
Postcode 1221:
Els Köse-Vollmuller
ekose@versawelzijn.nl
0610 334 243
Postcode 1223:
Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776.
Tiener- en Jongerenwerk
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030.
Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769.
Mert Kilickaya
mkilickaya@versawelzijn.nl
0630 256 840.
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‘Verticaal groen langs de gevels is naast
groen in de straat ook een manier om
te verduurzamen’.
Wie? Pim van den Brink (Boerhaavestraat),
Viviënne Wesselink (Oostereind)
Partij: D66
De woning van Viviënne grenst aan de bouwplaats van de tunnel,
maar de overlast is beperkt zegt ze. “Ik denk dat ik meer hinder had
van het verkeer dat hier eerder langs reed”, klinkt het opgewekt. Pim
woont op de grens van Electro- en Kleine Driftbuurt. Een prima plek,
waar hij zich echt thuis voelt. “Nee, zelf ben ik niet opgegroeid in
Hilversum, maar ik heb een band met de stad”, zegt hij lachend.
“Mijn oma woonde wel in Oost”
Binnenstedelijk bouwen
De woningbouwlocaties in Oost bieden een kans op meer groen en meer
woningen in de wijk, stelt Pim. “Kijk maar naar het Lucentterrein. Daar is
het nu veel groener geworden.” Deze nieuwe woonbuurt bewijst volgens
hem dat binnenstedelijk bouwen kansen biedt. “Ons uitgangspunt is dat
wij voor elke ontwikkellocatie de Woonvisie volgen die in de raad is vastgesteld: een mix van in ieder geval een derde sociale huurwoningen en
voor de helft woningen in het middensegment.”
Parkeernorm
Meer mensen die komen wonen in Oost, betekent ook meer verkeer in de
wijk en auto’s op straat, bevestigt Viviënne. “Tot op zekere hoogte is dat
niet te voorkomen. Op sommige ontwikkellocaties die dicht bij het station
liggen zoals de Korte Noorderweg, kunnen we misschien de parkeernorm
aanpassen.” Zelf is zij enthousiast over een Amsterdams project in de
Frans Halsstraat. “Zij hebben daar een ondergrondse parkeergarage
gebouwd om auto’s van de straat te halen. Duur natuurlijk, maar ik hou het
in mijn achterhoofd.”
Inspraak
Inspraak van bewoners bij projecten is superbelangrijk, zegt Pim die de
betrokkenheid van bewoners langs het Hunkermöllerterrein als voorbeeld
noemt. “Het groen was daar eerst aan de spoorkant gepland”, legt hij uit.
“Door de inzet van bewoners komt de groenstrook nu langs de
Liebergerweg. Een goede verbetering. Voor mij is de essentie van groen
dat bewoners ervan kunnen genieten.”
Verticaal groen
Viviënne begrijpt dat bewoners in de Geuzenbuurt een groenere leefomgeving willen. “Of we het plan voor een Central Park een-op-een kunnen
overnemen, durf ik niet te zeggen, maar we omarmen het startpunt. Maar
er zijn meer manieren om te verduurzamen. Wat denk je van verticaal
groen langs de gevels van de woningen die gepland zijn op het
Oosterspoorplein?”
Buurthuizen
Naast groen is sociale samenhang ook belangrijk, benadrukt Pim. “Wij
willen de kansengelijkheid vergroten, onder andere met activiteiten in de
wijk. Een mooi initiatief was bijvoorbeeld het nachtvoetbaltoernooi tijdens
Ramadan dat BalliBalli035 heeft georganiseerd. Buurthuizen kunnen hier
ook een belangrijke rol in hebben. ”
Verduurzaming
Als het gaat om mogelijkheden om de woning te verduurzamen is niet elk
geval hetzelfde, zegt hij tot slot. “Het moet mogelijk zijn om flexibeler om
te gaan met welstandsnormen. In lijn daarmee hebben wij in de gemeenteraad ook al eerder mondelinge vragen gesteld over de gang van zaken rond
de Siriusstraat. Bewoners moeten kunnen verduurzamen zonder dat de historische kwaliteit van een gebouw verloren gaat.”

Verkiezing
‘Mijn droom is voor alle bewoners in Oost
een groen pleintje op elke straathoek’.
Wie? Sebastiaan Hexspoor (Geuzenbuurt)
Partij: GroenLinks
“Oost is in de afgelopen jaren gaan bloeien”, zegt Sebastiaan die hier
al tien jaar woont. “Er zijn meer nieuwe huizen gekomen en daardoor
ook meer bewoners met verschillende achtergronden, onder wie veel
jonge gezinnen. Tegelijkertijd is de gezelligheid gebleven. In mijn
buurt zegt iedereen elkaar gedag.”
Groene pleintjes
Die jonge gezinnen, maar ook andere bewoners willen meer groen in de
wijk. “Samen met buurtbewoners willen wij de wijk dan ook verder vergroenen”, zegt Sebastiaan. “Dat is goed tegen de hitte in de zomer, want
steen houdt warmte langer vast, en voor de natuur.” Een Centralpark langs
de Larenseweg wordt lastig, vreest hij. “De realiteit is dat dit terrein de
komende tijd een busremise blijft en daarnaast is het niet van de gemeente.
Ik denk dat meer verschillende plekken groen in Oost een mooi alternatief
is. Mijn droom is dat elk kind en elke volwassene alleen maar de straat uit
hoeft te lopen om een groen pleintje te vinden.”
Ontmoeting
Daarnaast wenst hij voor elke wijk een eigen ontmoetingsplek. “De Geus,
de Buurtkamer op het Lucentterrein, St. Joseph en Vonk zijn nodig voor de
sociale samenhang en moeten wij als gemeente blijven ondersteunen.”
Duurzaam
Verder is het ook belangrijk dat we werken aan een toekomstbestendig
Oost, benadrukt Sebastiaan. “Wij vinden dat niets bewoners in de weg
mag staan om duurzaam te leven. Bewoners in de Siriusstraat bijvoorbeeld
moeten gewoon zonder beletsel hun huis kunnen verduurzamen. Ook mensen met minder geld moeten klimaatneutraal kunnen leven. Gelukkig zijn
er voor hen nu meer mogelijkheden dan eerder.” Wel moet er meer haast
gemaakt worden met het aanleggen van laadpalen voor elektrische auto’s
volgens hem. “We gingen goed van start, maar nu moeten we doorpakken
en niet de rem erop zetten.”
Woningen
Als het gaat om woningbouw is het uitgangspunt van GroenLinks dat plannenmakers niet knabbelen aan de randen van Hilversum. “Geen woningen
op de hei betekent dat we meer de hoogte in moeten op de juiste plekken,
bijvoorbeeld het centrum”, legt Sebastiaan uit die daarom een mogelijkheid ziet voor veel woningen rond het Oosterspoorplein. “Op die manier
kunnen we de woningbouw aan de randen van Hilversum lager houden.”
Verkeer
Om Oost bereikbaar te houden denkt Sebastiaan aan een versterkt openbaar vervoer, transferia en deelvervoer. “Voor de fietsers willen wij zoveel
mogelijk vrij liggende fietspaden. Ik denk ook dat door het sluiten van de
Kleine Spoorbomen het aantal auto’s in de wijk vermindert, waardoor het
ook veiliger wordt.”
Betrokken bewoners
Hoewel het altijd beter kan, ziet Sebastiaan dat de gemeente veel doet om
de mensen mee te nemen. “Er zijn gebiedstafels, werkgroepen en enquêtes
waaraan bewoners meedoen. Als het gaat om woningbouwlocaties vinden
wij doorstroming op de woningmarkt belangrijk. Per locatie kan het wat
verschillen, maar voor het totaalplaatje willen wij dat er een derde sociale
huurwoningen bijkomen en dat er daarnaast voor de helft woningen in het
middensegment worden gebouwd.”
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ngsspecial
‘De bibliotheek in Oost? Wij kunnen er
op zijn minst naar kijken’.

‘Hilversum moet heel snel een opkoopbescherming op woningen invoeren’.

Wie? Michiel Eerenberg (Leeghwaterstraat) en
Ron Lancé (Simon Stevinweg)
Partij: Hart voor Hilversum

Wie? Joop Lahaise (Zuiderweg)
Partij: PvdA

Michiel is tien jaar geleden vanuit Ierland weer in Oost komen wonen.
“Ik voel mij verbonden met de wijk”, zegt deze geboren en getogen
Hilversummer. “Mijn opa had hier al een aannemersbedrijf.” Ron
woont naar eigen zeggen heel prettig in dat ‘puntje van Oost dat altijd
vergeten wordt’. Beiden raadsleden vinden dat de wijk is veranderd.
“Vroeger waren er straten waar je echt niet graag wilde zijn”, zegt
Ron. “Als je nu bijvoorbeeld door de Electrobuurt loopt, ben je er
toch trots op dat we hier wonen.”
Volwaardig stadsdeel
Hij vindt wel dat Oost als snelst groeiende wijk in Hilversum meer als volwaardig stadsdeel moet worden gezien. “De centrale bibliotheek naar het
centrum? Waarom niet?”, vraagt hij zich af. “Ik vind dat wij de verhuizing
van de bieb naar Oost zeker als optie moeten open houden. En het
Oosterspoorplein is niet de ‘achterkant van het station’.”
Woningbouw
“Bij alle ontwikkellocaties schuurt het aan de randen”, zegt Michiel over
woningbouwplannen in Oost. “Uiteindelijk zijn bewoners en gemeente bij
de ontwikkeling van het Hunkemöllerterrein op een lijn gekomen, maar dit
traject is gestart met wantrouwen. Dat moet beter. Ook de bouw van
woningen langs de Korte Noorderweg moet in goed overleg met bewoners.
Als het nodig is om woningen betaalbaar te houden, moeten we de parkeernorm kunnen loslaten.”
Buurtmoeders
“Voor alle plannen geldt dat het betrekken van bewoners voor Hart voor
Hilversum een heel belangrijk punt is”, voegt Ron toe. “Als lokale partij
hebben wij een diverse fractie, waarin alle Hilversummers zijn vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld onze raadsleden Ria de Jong en Malika Boukhriss
weten als ‘buurtmoeders’ van Oost precies wat er leeft bij
Hilversummers.”
Groen
Woningbouw moet ook samen gaan met substantieel meer groen in de
wijk, stellen beiden. Een Central Park langs de Larenseweg kan Michiel
niet beloven als de busremise op termijn verdwijnt. Maar dat er meer
groen moet komen is duidelijk. “Wij willen in ieder geval niet dat er nu
plannen worden gemaakt, waardoor het realiseren van zo’n park in de toekomst onmogelijk is.”
Beschermd dorpsgezicht
Voor bewoners aan de Siriusstraat die zonnepanelen op hun dak willen
plaatsen is het vervelend dat zij geen duidelijke richtlijnen meekrijgen van
de commissie welstand en monumenten, is zijn vervolg. “Bij het opnieuw
vaststellen van de welstandsnota zullen wij ons hard maken voor duidelijke regels en moet het belang van duurzaamheid zwaarder meewegen."
Kleine spoorbomen
Opties openlaten is ook bij de ontwikkelingen rond het Oosterspoorplein
en de Kleine Spoorbomen belangrijk, stelt Ron tot slot. “Meer woningen
betekent meer verkeer. Bij het Oosterspoorplein willen wij de mogelijkheid openhouden om een tweede tunnel bij te boren. Bij het afsluiten van
de Kleine Spoorbomen voor snelverkeer moeten wij sluiproutes, bijvoorbeeld via de Simon Stevinbuurt, voorkomen. Als de afsluiting niet blijkt te
werken, moet het mogelijk blijven deze terug te draaien.”

Hij maakt zich zorgen over het stijgend aantal goederentreinen met
chemische stoffen die over het spoor rijden. “Daarover heb ik in de
raad aan de bel getrokken”, vertelt Joop. Verder heeft hij het enorm
naar zijn zin in de buurt waar hij zes jaar geleden is komen wonen.
“Mijn buren zijn oudere Hilversummers en jonge gezinnen uit
Amsterdam en Hilversum. De buurt is daardoor gemengd en gezellig.”
Plannen
“Is Oost veranderd? Ik zie vooral plannen, maar weinig resultaat”, stelt de
PvdA’er. “Het Oosterspoorplein verloedert en er wonen hier veel jonge
mannen die dik betalen voor een stapelbed.” De illegale verkamering gaat
ten koste van betaalbare woonruimte, volgens hem. “Het is een gevolg van
liberaal beleid dat van volkshuisvesting een markt maakt.”
Betonnen puist
Joop schrikt van de enorme dichtheid in de woningbouwplannen voor
Oost. “Ook nu lijkt het alleen te gaan om winstmaximalisatie voor de ontwikkelaars. Wij pleiten voor 40% sociale huurwoningen en voor minstens
50% in wijken met vooral dure huizen.” In dit licht is hij niet te spreken
over de ontwikkeling bij de Korte Noorderweg. “Ik zie een enorme betonnen puist met een beetje schaamgroen eromheen.”
Opkoopbescherming
Daarbij is het belangrijk dat de woningen beschikbaar komen voor
Hilversummers die deze nodig hebben, vervolgt hij. “Wij vinden dat wij
met elkaar moeten afspreken voor welke doelgroepen de woningen zijn
bedoeld.” Het Lucentterrein noemt hij wel geslaagd, alleen is het pijnlijk
om te zien dat hier opkopers hun slag proberen te slaan. “Hilversum moet
heel snel een opkoopbescherming op woningen invoeren.”
Elektriciteitsnet
Een groene buurt is volgens het commissielid van de PvdA ook een verantwoordelijkheid van bewoners zelf. “Sinds ik hier woon, heb ik zeker vijf
voortuintjes zien verstenen”, zegt hij, “maar ook de gemeente kan meer
doen.” Of er langs de Larenseweg een Central Park moet komen, weet hij
niet, maar deze plek is niet ideaal voor een remise. “Transdev wil hier
elektrische bussen opladen. Dat lijkt mij stedenbouwkundig en ook vanwege de overbelasting van het elektriciteitsnet een hachelijke zaak.”
Als het gaat om het opwekken van elektriciteit met zon-op-dak, ziet Joop
de uitdaging. “Fraai is anders, maar zonnepanelen hebben een levensduur
van rond de vijftien jaar. Ik denk dat wij nu prioriteit moeten geven aan de
energietransitie.”
Autostad
Hilversum is een autostad en ook dat moet veranderen. Joop: “Dit is de
enige plaats die ik ken, waar stilstaande auto’s op de stoep normaler zijn
dan wandelaars. Ook lijkt het normaal om te racen door de buurt. Kort
geleden hebben wij in de raad bij het presenteren van de mobiliteitsvisie
gevraagd om een analyse van problematische straten. Het lijkt ons beter
om daar geld aan uit te geven dan aan weer een onderzoek naar een tunnel
onder de hei. Vijf jaar geleden heeft de raad al geconstateerd dat dit geen
goed idee is. Ik zie niet wat er sindsdien is veranderd.”
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‘In vergelijking met de villawijken, worden
er te veel woningen gepropt in Oost’.

‘Het zou leuk zijn als er meer horeca
aan de randen van de hei komt’.

Wie? Pierre van Rooden (Weberstraat)
Partij: SP

Wie? Haitske van der Linden (Zenderstraat, nu
Hilversum Zuid)
Partij: VVD

Pierre woont al 15 jaar heel prettig in zijn straat vlakbij de hei. “Het
is hier rustiger dan in het centrum en met de fiets ben ik in korte tijd
overal. Als ik geen zin heb om naar Seinhorst te gaan, kan ik terecht
bij mijn buurtsuper om de hoek.”
Oppositie
De SP heeft de afgelopen vier jaar als oppositiepartij een beperkte invloed
gehad en dat zie je aan projecten in Oost, stelt Pierre. “Bij de ontwikkeling
van Anna’s Hoeve in de vorige raadsperiode was er een andere dynamiek.
Bewoners konden zelf ideeën aandragen. Nu krijgen bewoners nietszeggende plaatjes voorgeschoteld en wordt er niet goed naar hen geluisterd.”
Als voorbeeld noemt hij het traject rond het Oosterspoorplein. “Er is een
sturende enquête gehouden, waaruit conclusies zijn getrokken die niet uit
de cijfers blijken.”
Verkeer
Rond het station vindt de SP de bouwplannen nu te fors. Pierre: “Wij willen daar niet veel autoverkeer, maar hoe komen mensen dan nog thuis als
je acht verdiepingen hoog bouwt? De doorstroming van verkeer in de wijk
wordt terzijde geschoven, omdat er van tevoren bij de ontwikkelaars al
verwachtingen zijn gewekt. De balans tussen ruimte, groen, wonen en verkeer dreigt daardoor zoek te raken.”
Woningen
Voor de woningbouwplannen bij de Noorderweg en op andere locaties is
het belangrijk dat er betaalbare woningen komen, vindt de socialist.
“Mensen die in Oost opgroeien, willen hier ook blijven wonen. Daarvoor
zijn sociale huurwoningen en woningen in het middensegment met huren
van tussen de 700 en 800 euro nodig. Voorzieningen als buurtcentra, zorg,
onderwijs en horeca moeten ook meegroeien met het aantal inwoners.”
Woningsplitsing
Verder helpt het tegengaan van woningsplitsing om de leefbaarheid in Oost
verder te vergroten, zegt Pierre. “Er is een voorstel in de raad ingediend
om woningsplitsing te verbieden. ‘Stel het vast’, zeiden wij als enige partij. Andere fracties stemden tegen, omdat het voorstel ontwikkelingen kan
vertragen.”
Groen
Het bewonersinitiatief van een Central Park langs de Larenseweg heeft de
SP gesteund. “Een busremise midden in een wijk is -zeker als de Kleine
Spoorbomen dicht gaan voor snelverkeer - geen handige plek voor bussen.
Wij zien daar liever groen, misschien met een klein aantal woningen om
financieel wat speling te houden. Maar het is belangrijk dat het geen grote
bouwopgave wordt. Wij zien nu dat in vergelijking met de villawijken er te
veel woningen in Oost worden gepropt. Dat wringt.”
Zonnepanelen
Behalve meer groen in de buurt, vindt de SP’er het ook belangrijk dat
iedereen - ook mensen met een kleine beurs -, mee kan doen in de verduurzaming. “Wij willen de welstandsregels voor het plaatsen van zonnepanelen verruimen. Uiteindelijk zijn het losse constructies die op termijn te
vervangen zijn. Wachten op een 'mooiere' oplossing is geen optie. De
opgave die we met zijn allen hebben voor verduurzaming is daarvoor te
groot.”

“Wij woonden boven winkelcentrum Seinhorst”, vertelt Haitske,
“maar toen mijn schoonmoeder mantelzorg nodig had, zijn wij bij
haar ingetrokken.” Zij komt nog vaak in Oost. “Mijn broer woont
hier en als het even kan haal ik brood bij Matthijs Boon.”
Bouwen voor de buurt
Gemengde wijken presteren beter, zegt Haitske over de bouwplannen in
Oost. “Kijkend naar heel Hilversum vinden wij dat de woningverdeling
sociaal, middelduur en duurder moet kloppen. Maar bouwen voor de buurt
is belangrijker dan vasthouden aan een specifieke verdeling. Als ergens al
veel sociale huurwoningen staan, moeten er dan nog meer bij?”
Daarbij moet er meer aandacht zijn voor doorstroming, stelt het raadslid.
“Senioren in gezinswoningen zouden gemakkelijker dan nu moeten kunnen verhuizen naar een passend appartement in de buurt. Wij moeten dat
aanbod creëren, zodat hun woning weer vrijkomt voor een jong gezin.”
Verwachtingen
“Wat is goed voor de buurt?” Volgens Haitske moet die vraag leidend zijn
als het gaat om woningbouw in Oost. Bewoners moeten daarbij betrokken
zijn, maar als het gaat om de manier waarop is er geen ‘one-size-fits-all’,
heeft zij gemerkt. “We moeten nog leren om daarin beter te worden met
z’n allen. En dan gaat het vooral om het hebben van de juiste verwachtingen. Iedereen doet mee vanuit een bepaald perspectief. Het zou goed zijn
om dat aan het begin van elk traject met elkaar te bespreken.”
Horeca
Haitske weet dat door enkele bewoners is geopperd om langs de
Larenseweg een Central Park aan te leggen. “Ik vraag mij af of dit maatschappelijk de meeste meerwaarde heeft”, klinkt het niet overtuigd. “Veel
mensen zijn op zoek naar een woning. Moet je hen dan in de steek laten?”
De komst van groene pleinen in Oost juicht ze wel toe. “Ook willen wij
niet in het groen bouwen. Het zou wel leuk zijn als er horeca aan de
randen van de hei komt. Naast buurthuizen en sportverenigingen, biedt een
café ook een kans om elkaar te ontmoeten.”
Verkeer
Meer woningen in Oost betekent ook meer verkeer en dan is het zaak om
de juiste afwegingen te maken, aldus Haitske. “Zo hebben wij nogal wat
vragen over de verkeersafwikkeling in de woningbouwplannen bij het
Oosterspoorplein. Het verkeer kan vanaf de Larenseweg alleen afbuigen
naar de Noorderweg. Nu blijkt dat het ook een optie is om een straat open
te houden naar de Zuiderweg. Dat scheelt voor de Professorenbuurt, de
Electrobuurt en de Lorenzweg in verkeersdruk en wij willen die belangen
zorgvuldig afwegen. Wij vinden een goed woonklimaat in deze buurten
zeker zo belangrijk als een groen plein.”
Ruimtelijke kwaliteit
Ook als het gaat om verduurzaming moeten partijen de balans niet uit het
oog verliezen, zegt Haitske tot slot. “De welstandseisen kunnen moderner.
Dan gaat het niet alleen om zonnepanelen maar ook om warmtepompen. Ik
denk dat wij moeten zoeken naar slimme oplossingen met behoud van
onze mooie buurten.”
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Handwerkclub De Geus

‘Alles wat je zelf maakt, is veel leuker’

Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
0613 965 981.
Met ingang van 28 maart wordt Jet
tot medio juli tijdelijk vervangen door:
Michelle van Os
mos@versawelzijn.nl
0651 733 669
Hanae El Azouzi
jazouzi@versawelzijn.nl
0658 967 876
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
Wooncoach
Adelheid Ossewaarde
a.ossewaarde@gooienom.nl
GEMEENTE
Wijk-/buurtwethouder Oost
Floris Voorink
f.voorink@hilversum.nl
Na de gemeenteraadsverkiezing
komt er een nieuwe wethouder.
Buurtcoördinatoren
Postcode 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
0651 225 654.
Postcode 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
0618 869 818

V.l.n.r.: Remy, Soukarna en Anja.
“Wil je haken of breien?”, vraagt Anja lachend bij
binnenkomst van de redacteur van Kijk op jouw
Wijk. “Iets anders, kan ook hoor”, vult Nienke aan
die nu vanwege een handblessure even niets kan,
maar voor de gezelligheid wel aanhaakt bij de handwerkclub van De Geus.
“Zelf hou ik op zijn tijd van macrameeën”, vertelt
Nienke verder, “en er zijn ook leden die achter de naaimachine de prachtigste dingen maken.”
Babypakketten
Zoals het kussentje dat Soukarna
laat zien: een wit
poezenkopje met
roze en blauwe
flapjes. Ze heeft
het thuis gemaakt
voor de babypakketten, vertelt ze. “Leuk die flapjes, zo kan het zowel
voor een jongetje als een meisje”, complimenteert Anja
die daarna uitlegt dat de leden van de club ook spulletjes maken voor de pakketten met leuke kleertjes, slofjes en knuffeltjes die de Geus aan de kraamafdeling van
Tergooi schenkt. “Mijn tutteldoekje met een roze varkentje is net af.”

‘Het is jammer dat
kinderen op school
het handwerken
niet meer leren’

Pannenlap
Anja ontwerpt al hakend het resultaat zelf. En dat gaat
niet altijd in een keer. “Voordat ik dit varkentje afhad,
heb ik het een paar keer uitgehaald, omdat ik niet tevreden was”, blikt ze terug. “Dat is wel belangrijk bij
handwerken: als je een fout maakt, moet je die herstellen en niet stug doorgaan. Daar wil het bij beginners
nog wel eens mis gaan.” Overigens is iedereen die nog
niet kan haken of breien van harte welkom. “We leren
het iedereen”, zegt Nienke. “Volgens een vast patroon.
Wie wil leren haken, begint met een pannenlap.”

Nederlands
Soukarna neemt ondertussen het advies van Anja ter
harte en haalt pen voor pen haar breiwerk uit. De
Tunesische heeft zich vorig jaar november bij de club
aangesloten en haar pannenlap al gehaakt. “Nu ben ik
bezig met breien”, vertelt ze, “maar mijn werk wordt
steeds breder, dus begin ik opnieuw.” Zij komt trouw
elke week voor de gezelligheid en om de Nederlandse
taal beter te leren. “Het is belangrijk voor mij om
Nederlands te spreken”, klinkt het ernstig.
Broddellapje
Reny is bezig met het breien van een truitje voor het
babypakket. Zij is een fanatiek handwerkster, want
behalve hier bij De Geus, bezoekt zij ook trouw de
handwerkclub van St.Joseph. Marina die aan dezelfde
tafel bezig is met in haar woorden ‘een broddellapje om
een nieuwe steek onder de knie te krijgen’ heeft ze leren
kennen tijdens de koffieclub in De Geus.
School
Het is jammer dat kinderen op school het handwerken
niet meer leren, stelt Anja, terwijl ze een schaar pakt om
een draadje af te knippen. “Alles wat je zelf maakt, is
leuker. En daarbij is handwerken heel ontspannen. Zelf
kan ik moeilijk stilzitten maar met een haakprojectje
komt de rust vanzelf.” Nienke is het helemaal met haar
eens. “Gelukkig is handwerken weer helemaal hip.
Mensen breien om bomen en hekken heen en ook een
actie van de Loosdrechtse haakclub om de grootste
gehaakte deken van de wereld te maken was een groot
succes. Ik hoop dat mijn hand snel weer beter is, zodat
ik weer zelf aan de slag kan.”

De haakclub van De Geus komt
elke vrijdag tussen 10 en 12 uur bij elkaar.
Je kunt vrij inlopen en meedoen is gratis.

WhatsApp-meldpunt openbare
ruimte
gemeente Hilversum 0613 852 953
WIJKCENTRA
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
035 647 83 47.
stjosephhilversum.nl
hilversummers.nl
Tiener- en Jongerencentrum
De Mix
Jan van der Heijdenstraat 170-A
1221 EM Hilversum
demix@versawelzijn.nl
facebook.comdemix.jongerencentrum
Onderstaande activiteiten in de
wijkcentra vind je voortaan op
de site kijkopjouwwijk.nl
St. Joseph:
• Riksja rijden
• Huis van Fatima
• Ontmoetingsgroep
• Grand Café / Restaurant Bij Jooz
• Kookclub ‘de Smaak van Samen’
• Weg en wijzer
• Gezond wandelen in de wijk
• Creaclub Toffe Kwast
• PicoBello, 2ehands kleding winkel
• Bingo
In De Geus:
• Arbeid Training Centrum
• Kinderclub
Eet samen
Gezellig dat je aanschuift
eetsamen.nl

KojW O ed 17.qxp_Opmaak 1 07-03-2022 13:13 Pagina 8

8

Els Köse is de nieuwe opbouwwerker voor 1221

Wijkagent Sander Pardieck

‘Ik wil graag samen met
anderen iets moois bereiken’
in de wijk. Het zou leuk zijn als zij die
theaterervaring zou kunnen gebruiken
in haar werk voor Hilversum Oost,
maar het is geen doel op zichzelf. “Ik
ben er voor de bewoners, maar ik ga
niet voor hen invullen wat zij zouden
moeten willen”, benadrukt Els.
Lachend: “Daar zit niemand op te
“Het ondersteunen en stimuleren van
wachten. Mijn rol is eerder om initiabuurtinitiatieven, is natuurlijk heel iets
tieven en ideeën die leven in de buurt
anders dan het leiden van een theaterte ondersteunen. Ik kan
groep”, zegt Els die
hen helpen het idee hanook overeenkomsten
‘Vanzelfsprekend
den en voeten te geven
ziet
tussen
beide
hoop
ik
dat
bewoners
of hen op een andere
banen. “Ik werk graag
mij
ook
weten
te
vinden’
manier ondersteunen.
samen met mensen om
Bijvoorbeeld door mijn
iets moois te bereiken.
netwerk
bij
Versa
in te zetten.”
Dat kan in het theater zijn, maar ook in
de wijk.”
Op verkenning
Door corona gaat het leggen van conTheaterwerkplaats
tacten moeizamer dan anders het geval
Theater LeBelle, waar Els tot vorig
zou zijn geweest, geeft Els toe. “Ik ben
jaar werkte, is een theaterwerkplaats
nog op verkenning. Vanmiddag ga ik
voor mensen met een verstandelijke
kennismaken in de Geus, maar ik wil
beperking. Zij gaf hier theaterles,
ook nog heel graag naar Vonk en de
maakte voorstellingen en werkte mee
Buurtkamer toe. En vanzelfsprekend
aan projecten. “Ook in deze functie
hoop ik dat bewoners mij ook weten te
heb ik altijd naar verbinding gezocht”,
vinden. Voor zover ik eraan heb kunblikt Els terug. “Wij vonden het heel
nen proeven, vind ik 1221 een heel
belangrijk dat onze acteurs deel waren
gezellige wijk met veel mogelijkhevan het reguliere theater en betrokken
den. Ik zie ernaar uit om met iedereen
raakten bij buurtbewoners in de wijk.”
die wil aansluiten, de wijk nog mooier
te maken.”
Buurt
Bij Stichting Cordaan heeft Els al
ekose@versawelzijn.nl
ervaring opgedaan met kunstprojecten
0610 334 243

‘Mensen moeten
het gevoel hebben
dat ze de politie
kunnen
aanspreken’

Els Köse is sinds begin dit jaar
opbouwwerker voor Hilversum Oost
voor postcode 1221. Een nieuwe uitdaging voor Els die eerder werkte
als artistiek leider van Theatergroep
LeBelle bij stichting Cordaan.

Zodra het warmer wordt, gaat hij vaker met de fiets de wijk in, belooft Sander
Pardieck. Hij is sinds begin dit jaar wijkagent voor 1223. “Ik wil graag zo
benaderbaar mogelijk zijn voor bewoners in Oost.”
Sander kent de buurt al goed, want afgelopen zomer heeft hij hier al waargenomen
als wijkagent. “Ik vind het een dynamische wijk, vooral door de diversiteit. In de
nieuwbouw van Anna’s Hoeve en Villa Industria woont toch een ander type mensen
dan in oudere buurten. Voor mij is dat een leuke uitdaging.”
Wijkaanpak
Zelf opgegroeid in Almere, heeft Sander altijd in het Gooi gewerkt, eerder als politiesurveillant in Naarden en nu dus als wijkagent in 1223. “De vacature voor wijkagent sprak mij aan omdat ik de wijk dus al kende. Daarbij krijg ik als wijkagent
meer tijd voor de aanpak van specifieke problemen en de samenwerking met andere partners in de buurt.”
Melden
Om hulp te kunnen bieden bij problemen is het nodig dat burgers melden,
benadrukt Sander. “Ik zeg niet dat wij
alles direct oplossen, maar meldingen
kunnen het voor mij gemakkelijker
maken om iets op de agenda te krijgen. Iemand die een auto veel te hard ziet rijden, mag zeker het kenteken aan ons
doorgeven. Als bij een volgende melding hetzelfde kenteken oppopt, hebben wij
iets in handen om eens oriënterend het gesprek aan te gaan met de bestuurder”, legt
hij uit, om hieraan toe te voegen dat hij het belangrijk vindt dat mensen het gevoel
hebben dat zij de politie kunnen aanspreken.

‘Als er daadwerkelijk
iets loos is, raad ik echt aan
dit direct te melden’

Ondermijning
De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, ondermijning, is ook in de
regio Gooi en Vecht een hot item, bevestigt Sander. Toch denkt de wijkagent niet
dat dit probleem meer of vaker speelt in Oost. “Als mensen vermoedens hebben,
horen wij dat natuurlijk graag. Dit kan ook anoniem. De buurtbewoners zijn toch
onze ogen en oren in de wijk.” Er is overigens ook goed nieuws, wil hij graag nog
even kwijt. “Het probleem van jeugdoverlast is in de jaren echt verminderd, niet
alleen in andere wijken, maar ook in Oost.”
Gesprek
Buurtbewoners ervaren dit soms anders en dan kan een goed gesprek en monitoring
van overlast ook helpen, vervolgt Sander. “Zo hebben wij met de bewoners van het
Ooievaarsplein afgesproken om de overlast te monitoren. Hoewel uit de cijfers niet
veel incidenten naar voren kwamen, was het gevoel van onvrede er zeker. Nu rijden
we hier wat vaker langs en dat helpt al enorm. En als er daadwerkelijk iets loos is,
raad ik echt aan dit direct te melden, want dan kunnen we ook meteen handelen.”
sander.pardieck@politie.nl
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Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van Kijk op jouw Wijk?
Laat het ons weten via
kijkopjouwwijk@gmail.com

Druk
Contact

Sluitingsdatum

0900 88 44

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Els Köse
Opbouwwerkers Versa Welzijn
RODI Rotatiedruk
Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum Oost en verschijnt
4x per jaar. Kopij voor de krant of contact opnemen met de redactie? Kijk op de site
kijkopjouwwijk.nl of mail kijkopjouwwijk@gmail.com
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