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Stadsbeiaardier Wim
Wim Ruitenbeek:
Ruitenbeek:
Stadsbeiaardier

‘Ik wil
dat het carillon
zichtbaar is,
zodat iedereen
ervan kan
genieten’
Livestreams op YouTube van zijn bespelingen, een eigen website waar zijn
liefde voor het instrument van afspat en zo rond begin december inspringen als ‘beiaardpiet’. Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek bespeelt wekelijks
het carillon in de Raadhuistoren en doet er tegelijkertijd alles aan om van
het klokkenspel levend erfgoed te maken.

klepels van de klokken. Wel kunnen
bezoekers de vuistslag die hoort bij
het bespelen van een beiaard erop
uitproberen. “Leuk voor de basisschoolleerlingen die hier komen”,
vindt Wim. “Zo kunnen zij zelf voelen
hoe het is om beiaardier te zijn.”

Op weg naar het carillon, hoog in de
toren van het Raadhuis, hangen
expositiepanelen aan
de muur die de
geschiedenis van de
Hilversumse beiaard
uit 1958 vertellen. Op
de een na hoogste
etage staat het oude
oefenklavier van de
Hilversumse stadsbeiaardier dat tot voor
kort bij hem thuis stond. De houten
stokken en pedalen van dit instrument zijn niet aangesloten op de

Marktbespelingen
Wim Ruitenbeek is twee jaar geleden Freek Bakker opgevolgd als
derde
stadsbeiaardier
van
Hilversum. Een keer per week op
woensdag van 11.00
tot 12.00 uur bespeelt
hij in opdracht van de
gemeente het carillon.
“Beiaardiers noemen
dit spel marktbespelingen”, licht hij toe.
“Mensen gaan er niet
echt voor zitten, maar
horen zo nu en dan een
flard van de muziek. Het geeft mij de
vrijheid om verschillende stukken te
spelen en aan te sluiten op de actua-

‘Met de livestream
probeer ik
jong en oud bij
het instrument te
betrekken’

liteit. Vandaag speel ik ‘Music is my
first love’. Een eerbetoon aan John
Miles. Op mijn nieuwsapp las ik dat
hij onlangs is overleden.”
Livestream
Voordat het zover is, loopt de
Hilversumse beiaardier zijn speelcabine voorbij naar het dak van de
Raadhuistoren. In de volle wind,
maar met fantastisch uitzicht over
Hilversum tot aan Amersfoort,
Utrecht en Amsterdam aan toe,
installeert hij de microfoon voor de

livestream op YouTube. “Ik vind het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van het carillon genieten. Met
deze livestream, maar ook in mijn
rol als Beiaardpiet, probeer ik jong
Lees verder op pag. 2
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zacht? Het oude klavier rammelde
enorm. Daar kon ik deze klanken
niet zo mooi meer op krijgen.”
Verder is er naast de speelcabine een
extra ruimte gekomen, zodat bezoekers kunnen meeluisteren en meekijken met de beiaardier. Eveneens een
idee van de geboren Nijkerker.

Vervolg van pag. 1

en oud bij het instrument te betrekken.”
Klavier
De beiaard in het Raadhuis is net
gerenoveerd. De klepels van de
klokken en bedrading zijn vervangen
en er is een nieuwe computer voor

het automatisch spel dat elk half uur
klinkt. Ook het klavier waarmee
Wim het instrument bespeelt, is
nieuw. “Ik ben er erg tevreden mee”,
klinkt het enthousiast, terwijl hij met
beide vuisten de houten stokken
afgaat en een toonladder speelt.
“Hoor je de nuances tussen hard en

Klokken
Wim, die behalve van Hilversum
ook stadsbeiaardier is van Nijkerk,
Harderwijk, Tiel en Velsen, heeft na
de renovatie van het Raadhuiscarillon nog maar één hartenwens:
een extra klok. “Met de Es-klok die
er in 1987 is bijgekomen, heeft het
carillon 48 klokken waarvan zeven
zware klokken, maar mist het nog de
Bes-klok”, legt hij uit. “Dit is de
laagste basklok in het klokkenspel
die in deze beiaard meer dan 3000
kilo zal wegen.”

van de klok zijn wel getroffen. Er is
plek in de klokkentoren en ook het
luik is groot genoeg om deze ‘big
sister’ naar boven te kunnen hijsen.
Wim: “Mijn voorganger en oudleraar Freek Bakker speelde graag
Vlaamse romantiek en miste de klok
al. Ook voor de moderne nummers
die ik speel, heb ik de ‘lage bes’
nodig. Met een beetje geluk komt de
klok er volgend jaar alsnog. Daar
hoop ik vurig op.”

Zoek op
‘beiaardier Hilversum’ en
volg Wim op YouTube.
De link staat ook
op zijn website:
wimdebeiaardier.nl

Alle voorbereidingen voor de komst

Wijkwethouder Bart Heller:

‘Ik vind het belangrijk
om met bewoners in
gesprek te blijven.
Voor nu en voor later’
Contacten onderhouden in de buurt is soms pittig, maar ook heel leuk werk,
zegt Bart Heller. Vorig jaar interviewde Kijk op jouw Wijk hem toen hij net
begonnen was als wijkwethouder. Een jaar later is het tijd om de balans op te
maken. Een gesprek over inspraak, het contact met de buurtverenigingen en
de verruiming van het welstandsbeleid die op stapel staat.
Bart Heller kijkt terug op een goed, maar ook bewogen eerste jaar als wijkwethouder. Hij waardeert de betrokkenheid van bewoners in Noordwest bij bouwplannen
en andere veranderingen in hun buurt enorm. Tegelijkertijd geeft hij ook eerlijk toe
dat de inspraak niet altijd soepel verloopt. Dit heeft volgens de wijkwethouder - in
ieder geval gedeeltelijk - te maken met de nieuwe manier van samenwerken zoals
deze in de Omgevingswet in wording is vastgelegd. “Het idee is dat de ontwikkelaar met omwonenden in gesprek gaat en dat zij samen stappen zetten. Als gemeente hebben wij vaak formeel geen positie. Dat is wennen voor alle partijen.”
De Stolpe
Bart heeft dit het afgelopen jaar gemerkt bij de ontwikkelingen rond De Stolpe,
waaraan hij als wijkwethouder veel tijd en aandacht heeft besteed. Het plan van
zorgaanbieder Kwintes om hier tachtig bewoners te huisvesten met een psychische
of psychosociale problematiek doet veel stof opwaaien in de buurt. “Ik heb hier
geprobeerd het proces te begeleiden en denk ook dat mijn betrokkenheid zeker
meerwaarde heeft gehad”, blikt hij terug. “Tegelijkertijd is er sprake van een spanningsveld. In deze dossiers kan de gemeente weinig afdwingen. Soms wringt dat
en zou het beter zijn als wij juridisch gezien een grotere stok achter de deur zouden
hebben.”
Om partijen toch bij elkaar te brengen is op initiatief van de gemeente een onafhankelijke risico-analyse opgesteld die helaas nog niet heeft geleid tot volledige
harmonie en het oprichten van een buurtbeheergroep. “Dat ligt sinds ons laatste
overleg niet aan de bewoners”, benadrukt Bart. “Zij krijgen van mij een groot en
oprecht compliment voor hun correcte en constructieve opstelling tijdens onze laatste bijeenkomst deze zomer. Zij hebben in hun verklaring echt een
uitgestoken hand geboden. Het is zonde dat wij desondanks de
laatste stappen niet hebben kunnen zetten.”

vreemd dat dit soms frictie oplevert. Zolang de buurtcoördinator partijen kan verbinden en mij op de hoogte houdt, is het denk ik niet verstandig dat ik zelf het
toneel op ga.”
Buurtverenigingen
Wel hecht hij eraan om aanwezig te zijn bij het gezamenlijk overleg met de besturen van de vijf buurtverenigingen dat twee keer per jaar plaatsheeft. Bart: “In de
wijkbesturen wordt de discussie over de omgevingsvisie - het toekomstbeeld van
Hilversum in 2040 - levendig gevoerd. Ik vind het belangrijk om continu in
gesprek te blijven over de leef-, woon- en werkomgeving van bewoners, voor nu
maar ook voor later.”
Soms proeft hij argwaan bij de besturen en vindt dat niet onbegrijpelijk. “Zij stellen
dan kritische vragen over het proces, zien slordigheden en hebben daarin gelijk”,
geeft hij toe om daarna meteen te benadrukken dat er geen sprake is van kwade
opzet. “Het is echt geen onwil, maar ook bij de gemeente hebben we te maken met
de krappe arbeidsmarkt. Als er intern voor een project in korte tijd twee of drie
projectleiders elkaar afwisselen, worden er brokken gemaakt. Bewoners merken
dan dat afspraken niet worden nagekomen. Natuurlijk moeten wij hier scherp in
zijn, maar menselijke fouten gaan wij niet voorkomen.”
Verduurzamen
Beter nieuws heeft Bart voor bewoners die hun monumentale woning willen verduurzamen. Het plan is om binnen enkele maanden het beleid
voor het plaatsen van dakkappellen en zonnepanelen te verruimen. Daarnaast gaan college en raad het hele welstandsbeleid
opnieuw bekijken, want behalve voor het leggen van zonnepanelen is het ook nodig dat de regels voor het plaatsen van dubbelglas
en andere renovaties worden aangepast. Duurzaamheid zal in het
nieuwe beleid een belangrijke rol spelen, verzekert Bart. “De ambitie om de biodiversiteit te vergroten en te werken aan een CO2-neutraal Hilversum is groot. Aan
de andere kant hebben wij een prachtig beschermd dorpsgezicht dat wij willen
behouden. De uitdaging is om hier een nieuwe balans in te vinden.” De afweging
laat nog wel even op zich wachten waarschuwt de wijkwethouder tot slot. “Op
zijn vroegst volgend jaar zal dit op de agenda staan.”

Hij waardeert de
betrokkenheid van
bewoners

Melkhuisje
Na een jaar ziet Bart meerwaarde in het wijkwethouderschap.
“Het hangt van de situatie af hoeveel je kunt betekenen”, is zijn conclusie. “Bij de
ontwikkelingen rond het VARA-gebouw aan de Heuvellaan 50 speelt natuurlijk
ook veel, maar is de positie van de gemeente helder en mijn rol kleiner.”
In andere gevallen laat hij het overleg liever over aan de buurtcoördinator, zoals bij
de contacten tussen omwonenden en het bestuur van Tennisvereniging Het
Melkhuisje. “De tennisvereniging ligt midden in een woonwijk, dus het is niet

Campagne ‘Groen in beweging’
zet de natuur op de kaart

NOORD WEST INFORMATIE
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(Villa-)wijk Noord West,
postcode 1217, is eind 19de, begin 20ste
eeuw ontstaan.
Oorspronkelijk aanwezige landgoederen
zijn nu vaak monumentale villa's.
De woonwijk is aangewezen als
beschermd stadsgezicht. In de
tweede helft van de 20ste eeuw is het
Mediapark ontstaan.
De wijk is onderverdeeld in 6 buurten:
Boomberg, Villaparken,
Trompenberg-Oost, Trompenberg-Zuid,
Mediapark, Raadhuiskwartier.
De wijk heeft ongeveer 7.500 inwoners.
ACTIVITEITEN IN 1217
In de wijk wordt hulp en steun geboden
door het Zorg & Welzijn wijkteam 1217
via onderstaande contactgegevens;
GEMEENTE HILVERSUM
Buurtcoördinator
Jeffrey Cijs
jeffrey.cijs@hilversum.nl

“In Hilversum is er al veel natuur in stad en omgeving, maar het kan
nog beter”, zegt Myrte Mijnders, beleidsadviseur natuur, landschap en
ecologie bij de gemeente. Daarom werkt de gemeente aan een programma Groen met de bijbehorende campagne ‘Groen in beweging’. Myrte:
“Samen zorgen we voor een gezonde groene stad. Bewoners kunnen
meer doen dan zij denken om van Hilversum Noordwest een groene
wijk te maken.”
Het groene programma van de
gemeente bestaat uit verschillende
onderdelen, legt Elmar Prins uit.
Hij is Projectleider Ecologie bij
Buiting Advies en stelt diverse
plannen op in opdracht
van Gemeente Hilversum “We hebben voor
Hilversum in kaart
gebracht waar er
kansen liggen om de
natuur en biodiversiteit te stimuleren, en maken daarnaast een managementplan om
bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen te beschermen.”

Stadslandschappen
Nieuwsgierig na het bekijken van
de flyer? Ga dan naar:
open-hilversum.hub.arcgis.com.
Hier staat informatie over de 20
stadslandschappen
van Hilversum. Een
wijk bestaat namelijk
uit meerdere stadslandschappen. “Bij
het beschrijven van de
stadslandschappen
vertellen wij meer over de ecologie
in de wijk en welke kansen wij voor
verbetering zien”, legt Myrte uit.

mensen hun huizen isoleren, maar
voor bijvoorbeeld vleermuizen is er
in de spouw dan geen plek meer.
Met een ingebouwde vleermuizenkast bied je deze diertjes een nieuwe nestgelegenheid na isolatie. Als
bewoners hier een beetje opletten,
krijgen zij daar een mooier en groener
Hilversum voor terug.”

Gehakkelde aurelia
“Het is een wijdverbreid misverstand dat in het bebouwde gebied
geen natuur voorkomt”, vult Myrte
aan. “Daarom zijn we de campagne
'Groen in Beweging' gestart om
bewoners meer bij de natuur in en
om hun huis te betrekken. Als eerste stap hebben wij voor elke wijk
een flyer gemaakt met dieren die
iedereen in zijn wijk kan tegenkomen. Voor Noordwest dus ook!”
Een blik op de flyer leert dat drie
vleermuissoorten, de eekhoorn en
een algemene vlinder met de prachtige naam ‘Gehakkelde aurelia’
veel in de wijk voorkomen. De
boommarter en bosuil zijn zeldzamer.

Broedplaats
Ook het huis zelf kan een belangrijke broedplaats zijn voor mussen,
vleermuizen of gierzwaluwen, stelt
Elmar. “Het is natuurlijk goed dat

SOCIAAL PLEIN
WMO consulent
Claudia van Zoelen
c.vanzoelen@hilversum.nl
035 62 92 700
Regisseur Sociaal Plein
Jaap Sijtsma
j.sijtsma@hilversum.nl
035 62 92 700
WIJKAGENT
Mirjam van der Meer
mirjam.van.der meer@politie.nl
0900 8844
MEE-UGV
Cliëntondersteuner
Katja Andringa
KAndringa@mee-ugv.nl
0614 56 22 84

‘Wij willen
de natuur de stad
inlokken’

Groene verbindingszones
Om de biodiversiteit verder te vergroten legt de gemeente groene verbindingszones aan, maar ook bewoners kunnen helpen, verzekert
Myrte. “Zij kunnen van alles rond
hun huis doen voor vogels, egels,
bijen, vlinders en andere dieren.
Bijvoorbeeld een kleine vijver aanleggen of een vogelbadje neerzetten. Verder is het goed als iedereen
in de herfst bladeren laat liggen,
zodat dieren hier kunnen schuilen
en voedsel kunnen vinden.”

Wijkwethouder
Bart Heller
b.heller@hilversum.nl

VERSA WELZIJN
Opbouwwerker
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 965 784
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Algemeen Maatschappelijk werker 1217
Trees Daas
tdaas@versawelzijn.nl
0658 98 14 90

Dieren in je wijk
In de stad leven talloze dieren, ook in je
tuin en op je balkon. Wil je weten welke
dieren in jouw wijk voorkomen? Download
de flyer op hilversum.nl/diereninmijnbuurt.
Stadslandschappen
Naast 8 wijken is Hilversum ook in 20
stadslandschappen ingedeeld.
Een themakaart met meer informatie over
alle stadslandschappen vind je op
openhilversum.nl.
Minder maaien, meer bloemen
In Hilversum wordt er vanaf dit jaar minder gemaaid, want meer bloemen betekent
meer insecten, bijen en vlinders! Zie voor
meer informatie: hilversum.nl/maaien.
Meer weten of vragen?
Mail naar
programmagroen@hilversum.nl

WEG EN WIJZER
Versa Welzijn volgt de richtlijnen van de
overheid rondom het coronavirus. Heeft u
een dringende vraag op financieel of juridisch gebied? Wij bieden een telefonisch
spreekuur!
U kunt bellen naar één van onze sociaal
juridisch dienstverleners en zij proberen u
zo goed mogelijk op weg te helpen.
Maandag: André / 0613 965 912
Donderdag: Moumen / 0613 966 009
Voor hulp bij het doen van boodschappen,
ophalen van medicijnen, hond uitlaten,
koken of iets anders? Er zijn verschillende
opties waar (buurt) bewoners Hilversum
zich ook hebben aangemeld om u te helpen. Neem gerust contact op met:
Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum (VTH)
Anneke Bijleveld: 0649 377 171 of
abijleveld@versawelzijn.nl
Deborah Erwich: 0645 232 415 of
derwich@versawelzijn.nl

4

Voor het organiseren van de ronde
heeft wijkagent Mirjam van der
Meer contact gezocht met buurtvereniging De Parken. “Ik wist dat
daar een aantal bewoners waren
die interesse hadden in een ronde
door de wijk”, legt zij uit. “Wij
hebben een oproepje gedaan en
Guy Demuynck van de buurtvereniging heeft een route uitgestippeld door de wijk. Ons initiatief
werd enthousiast ontvangen:
ongeveer 30 buurtbewoners meldden zich aan.”

Wijkagent
Mirjam van der Meer
over de veiligheid
in Noordwest:

‘Tijdens
onze ronde
door de
wijk zagen
wij nog
te veel
donkere
woningen
en tuinen’
Tijdens de week van de veiligheid in oktober is er extra aandacht voor inbraakpreventie.
Buurtbewoners hebben daarom
samen met wijkagent Mirjam
van der Meer, haar collega
Celine en de twee wijkboa’s een
ronde door de wijk gelopen.
“Wat opviel waren de donkere
woningen en tuinen”, zegt
Mirjam
terugblikkend.
“Iedereen kan daar rustig zijn
gang gaan zonder gezien te worden.”

Verlichting
De ronde startte bij het
Wisseloordcafe met een kop koffie en taart. Mirjam: “Hier hebben
Celine - mijn collega die de portefeuille woninginbraken heeft - en
ik inleidend iets gezegd.
Vervolgens zijn we samen met de
bewoners en de wijkboa’s de route
gaan lopen en hebben wij tips en
aanwijzingen gegeven aan de
hand van de woningen waar we
langs liepen. Veel huizen zijn donker, terwijl verlichting heel
belangrijk is”, benadrukt de wijkagent nog maar een keer. “We
hebben ook een aantal woningen
gezien met een hele hoge heg.
Ook daar kan iedereen rustig zijn
gang gaan zonder gezien te worden.”

‘Ons initiatief werd enthousiast ontvangen:
ongeveer 30 buurtbewoners meldden zich aan’

Camerabeelden
Tijdens de ronde heeft Mirjam
ook het belang van camerabeelden
uitgelegd. “Iedereen die een
camera bij het huis heeft hangen,
ook bij de deurbel, kan deze bij
ons aanmelden”, is haar vervolg.
“Natuurlijk is het al te laat als het
nodig is om die beelden te kijken.
Toch helpt het de politie enorm als
wij weten waar in de wijk camera’s hangen.”
Daarom het verzoek aan
iedereen die een camera heeft
om deze aan te melden op:
www.politie.nl/onderwerpen/
camera-in-beeld.html

NUTTIGE ADRESSEN:

Frank Vader (Leger des Heils):

‘Goed contact met de buren is
voor ons heel belangrijk’
Het Leger des Heils heeft twee locaties in Noordwest, waar de stichting
mensen van verschillend pluimage opvangt. Frank Vader is sinds begin
dit jaar verantwoordelijk voor het beschermd wonen aan de Van
Hengellaan en de Nimrodlaan. Hij benadrukt het belang van goed contact
met de buren. “Mijn stelregel is dat ik ook zelf met plezier zou willen
wonen naast onze voorzieningen.”

Berg overlegd. Nu gaat het veel
beter. Bewoners hebben drie maanden na het overleg zelfs cake
gebracht. Een geweldig aardige geste
natuurlijk.” Toch, als het weer fout
gaat, hoopt hij dat de mensen hem
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BUURTVERENIGINGEN
Stichting de Boomberg
boombergwijk.nl
Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en Omgeving
raadhuisenomgeving.nl
Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
de-parken.nl
Buurtvereniging
Trompenberg Oost
trompenbergoost.wordpress.com
Vrijwilligers Centrale
Hilversum
Eemnesserweg 109
0613 132 987
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl
De Costerustuin
costerustuin.nl
Botanische tuin Pinetum
Blijdenstein
pinetum.nl
Rubriek: Wat is er te doen
De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
bibliotheekhilversum.nl
Dudok Architectuur Centrum
dudokarchitectuurcentrum.nl
Muziekcentrum van de Omroep
(MCO)
mcogebouw.nl
Globe Centrum voor Kunst en
Cultuur
globeckc.nl

Aan de Van Hengellaan biedt het
Leger des Heils opvang aan jongeren
tussen de 15 en 18 jaar en aan jongvolwassenen van 18 jaar en ouder.
Andere appartementen iets verderop
zijn gereserveerd voor jonge moeders en hun kinderen. Behalve voor
deze 24-uurs zorg is deze locatie ook
de uitvalsbasis voor jeugdzorg en
ambulante zorg in Gooi en
Vechtstreek. Verder is hier een huiskamer, waar ouders en kinderen
onder toezicht van een hulpverlener
elkaar kunnen ontmoeten.
Koffie
Over het algemeen zijn de contacten
met de buren goed, zegt Frank Vader,
manager Beschermd Wonen voor
beide locaties. “Met de buren bij de

Heils in de buurt, de villa aan het
Nimrodpark, komt uit een erfenis
van een weduwe die dateert uit de
jaren ’50 van de vorige eeuw, weet
Vader te vertellen. Sindsdien hebben
daklozen, jonge moeders en in de
jaren ’90 mensen met HIV hier
onderdak gevonden. Nu zijn de vijftien appartementen alweer ruim
zeven jaar een thuishaven voor mensen die een combinatie van problemen
hebben, waaronder een verslaving.
”De bewoners hoeven niet af te kicken van hun verslaving, maar zijn
wel medeverantwoordelijk voor hoe
zij in de buurt gezien worden”, licht
Vader toe. “Hoewel 90% van deze
groep goed aanspreekbaar is en niet
negatief wil opvallen, hebben wij

‘Hoe meer contacten er zijn tussen
onze deelnemers en de
omgeving, hoe liever het mij is’
Van Hengellaan drinken wij een aantal keer per jaar koffie. Een informele
ontmoeting op maandagochtend,
waar zo rond de vijftien mensen op
afkomen. Zij denken kritisch, maar
wel opbouwend met ons mee.
Gelukkig ziet iedereen het belang
van wat wij hier doen en is niemand
onredelijk.”
Villa
De andere locatie van het Leger des

nauwe lijntjes met de wijkagenten.
Als er problemen zijn, kunnen zij
snel optreden.”
Cake
Omwonenden die overlast ondervinden, kunnen altijd bij hem terecht,
benadrukt Vader. “Dit voorjaar
waren er problemen rond de villa en
hebben wij intensief met het bestuur
van buurtvereniging De Parken en
oud-buurtcoördinator Carola van den

weten te vinden. “Iedereen die ons
benadert met een klacht, bel ik zelf
zo spoedig mogelijk terug”, is zijn
belofte. “Ik geloof in persoonlijk
contact.”
Vrijwilligers
Dankzij de zorg die wordt geboden
aan de Van Hengellaan en de
Nimrodlaan kan het Leger des Heils
de deelnemers, vaak kwetsbare mensen, een vorm van basisveiligheid
geven. Frank Vader is blij dat dit kan
in Noordwest. “Wij willen daarom
graag iets terug doen voor de buurt.
Misschien het bieden van vergaderruimte?”, oppert hij. “Als bijvoorbeeld een VvE of een buurtgroep hier
’s avonds wil vergaderen, valt daar
zeker met ons over te praten.”
Buurtbewoners die zelf als vrijwilliger iets willen betekenen, nodigt de
manager Beschermd Wonen ook van
harte uit om van zich te laten horen.
“Hoe meer contacten er zijn tussen
onze deelnemers en de omgeving,
hoe liever het mij is. Sportmaatjes,
vrijwilligers die bijvoorbeeld financieel advies kunnen geven of gewoon
bewoners die het leuk vinden met
onze mensen een spelletje te spelen,
zijn meer dan welkom.”
Frank Vader is bereikbaar via
f.vader@legerdesheils.nl of
0651 038 019.

Kinderboerderij De Hertenkamp
kinderboerderijhilversum.nl
Beeld en Geluid
beeldengeluid.nl/
HLTC Melkhuisje
melkhuisje.com
HLTC Hoogerheide
hltc-hoogerheide.nl
Rode Kruis Luisterlijn: 0900 0767
Heb jij ook iets te melden aan
jouw medewijkbewoners?
een verslag, anekdote, nieuws uit je omgeving of lijkt het je leuk om buurtredacteur
te worden? Neem dan contact op met de
redactie: kijkopjouwwijk@gmail.com
Tijd over? In beweging blijven? In
een uurtje je eigen buurt nader
ontdekken? Leuke reacties ontvangen van mede-wijkbewoners?
Voor de volgende editie van Kijk op jouw
Wijk NW zoekt de redactie vrijwilligers
om deze krant in hun eigen straat of
buurt te bezorgen. Info:
kijkopjouwwijk@gmail.com
Buurtbus in de wijk
De Buurtbus staat elke tweede donderdag
van de maand tussen 12.30-15.00 uur in
het Dudokpark. Kom gerust een keer
langs! De koffie staat klaar.
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Els Brons (bibliotheek Hilversum) over de verhuisplannen naar de Gooische Brink

'Wij willen een plek waar mensen gemakkelijk naar
binnen lopen en waar altijd iets gebeurt’
lezen, een cursus te volgen of om even langs te
lopen bij onze spreekurenbalie.”
De sluiting van de bibliotheek tijdens de eerdere
lockdown heeft veel mensen dan ook hard geraakt
volgens haar. “Wij kregen veel telefoontjes van
mensen en voelden de eenzaamheid aan de andere
kant van de lijn. Toen wij weer open konden, liep
een bezoeker op mij af: ‘Wat fijn, dat ik weer mag
komen’, zei ze, ‘het voelt alsof ik mijn familie weer
terug heb.’ Van zo’n opmerking word ik even stil.”
De bibliotheek blijft in de huidige lockdown wel
open.
Ambities
De mogelijke verhuizing naar het centrum duurt
nog even. Volgend jaar neemt de gemeenteraad een
definitief besluit. Els: “Stel dat dit positief is, dan
ben je na de aanbesteding en de verbouwing zeker
anderhalf jaar verder. ‘2024’ heb ik eens geroepen,
maar dat is heel ambitieus.”
Ondertussen gaat de bibliotheek gewoon verder met
vernieuwen, geeft zij verder aan. “Wij breiden ons
cursusaanbod uit, gaan nog meer aandacht geven
aan laaggeletterdheid door ook zelf de wijk in te
gaan en willen nog breder samenwerken met scholen voor cultuureducatie. Ongeacht de locatie gaan
wij daar voortvarend mee door.”
De bibliotheek groeit uit zijn jasje. Een nieuwe, grotere vestiging in de
Gooise Brink moet uitkomst bieden. Het vertrek uit Noordwest is nodig
voor een nieuwe toekomst, zegt directeur Els Brons. “Samen met
Museum Hilversum en Beeld en Geluid denken wij hier al jaren over
na. Voorlopig zitten wij hier nog prima aan de ’s-Gravelandse weg,
maar op langere termijn denk ik dat een mediaplein in het centrum
meer energie geeft.”
Stichting Mediaplein - het samenwerkingsverband van de bibliotheek, Museum Hilversum en
Beeld en Geluid - heeft nu een popupvestiging in de Gooise Brink.
Hier zitten onder meer de cultuurcoaches, Hilversum 2040 en het
Moos Productiehuis van het MBO
College.
“Van de gemeenteraad hebben wij
nu groen licht gekregen om de
komende anderhalf
jaar verder te experimenteren op deze
locatie en onze
ideeën voor een
mediaplein vorm te geven”, vertelt
Els Brons, directeur van bibliotheek Hilversum sinds 2002.
“Daarnaast komt er een kwartiermaker die alle financiële consequenties doorrekent en de juiste
stukken aanlevert voor de definitieve plannen.”

ten en scholieren die een werkplek
zoeken. Tijdens de toetsweken is
hier geen stoel meer over.”
Als de verhuizing naar de Gooise
Brink doorgaat, krijgt de bieb er
met een nieuw oppervlak van 4000
m2 er ruim 1000 m2 aan ruimte bij
en dat biedt mogelijkheden, vervolgt de directeur. “Ons voorbeeld
is de LocHal in Tilburg. Dit is een
voormalige locomotievenfabriek
die is omgebouwd
tot centrum voor
kunst, cultuur en
ontmoeting, met
als grootste gebruiker de bibliotheek. Er is horeca, een
theater en er zijn voldoende werkplekken. In het centrum willen wij
iets soortgelijks creëren. Een plek,
waar elke dag van alles aan de hand
is met als rode draad de media.”

‘Wij ontvangen 800
bezoekers per dag’

LocHal
Zeker na de fusie met de
Volksuniversiteit is de huidige locatie van de bibliotheek in villa Erica
te klein, zegt Els. “Wij bieden vijftig tot zestig cursussen per jaar aan.
Daarnaast zijn er heel veel studen-

Huiskamer
“Dat zijn wij nu al”, reageert Els op
de vraag of de bibliotheek de huiskamer van heel Hilversum wil worden op de beoogde nieuwe locatie.
“Wij ontvangen 800 bezoekers per
dag. De helft komt voor het lenen
van een boek, de helft voor iets
anders. Dat kan zijn om de krant te
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‘Bij Hilversum
heb ik het idee dat je ermee
vergroeid raakt’

Architect Maarten Engel wint Architectuurprijs 2021
Aan de rand van Trompenberg,
om precies te zijn aan de Bachlaan,
staat een tijdloze woning die met
grote transparante gevels een
verbinding legt tussen binnen en
buiten. Het is het prijswinnende
werk van Engel Architecten uit
Hilversum. Met deze prachtige
‘stadsvilla’ wonnen zij de
Publieksprijs 2021 van de
Hilversumse Architectuurprijs
(HAP).
De pas opgeleverde villa aan de
Bachlaan ligt deels verscholen in het
groen aan de rand van het
Spanderswoud. Langs de weg en op
de oprit staan de auto’s van werklieden die de laatste hand leggen aan de
tuin, de elektra en de alarminstallatie.
De eigenaren zijn thuis en we mogen
voor het interview plaatsnemen in de
ruime open keuken. Het kan bijna
niet anders of architect Maarten
Engel moet geïnspireerd zijn door de
vele monumenten van Dudok.
Markante gemetselde schoorstenen
en muren brengen evenwicht in het
lijnenspel van de woning. Een wijze
van bouwen waar de toenmalige
stadsarchitect zo zijn handtekening
onder zou zetten.
“Rijtjeswoningen of hele wijken zul
je niet bij ons tegenkomen”, zegt
Maarten. “Wij doen wel renovaties
en verbouwingen.” Door de grote
ramen kijken we uit op een prachtige
oude villa aan de Doodweg. “Daar
hebben we het restauratiewerk
gedaan”, zegt hij wijzend.
Abbenesser
Maarten komt uit Abbenes, een klein
dorp nabij de Kagerplassen. Zo’n
zeven jaar geleden kwam hij in de
Mediastad wonen en vindt het hier

geweldig. “’Hilversum grows on
you’, zeg ik weleens. Met deze stad
raakt je vergroeid. Naarmate je hier
langer woont, ga je steeds meer van
Hilversum houden.”
“Geld of veel verdienen mag nooit
het doel zijn van een creatief proces”,

“Misschien is het wel dankzij dit
soort details dat wij de architectuurprijs hebben gekregen. Het was in
ieder geval een feestje om aan dit
project te werken.

‘Een feestje om aan
dit project
te mogen werken’
zegt hij over de werkwijze van Engel
Architecten. “De samenwerking met
de opdrachtgever is wel heel belangrijk. Is die goed, dan zie je dat terug
in het eindproduct. Deze villa is daar
een geweldig voorbeeld van.”
Ook omdat de inrichting van de tuin
naadloos aansluit op de architectuur,
is zijn vervolg. “De tuinarchitect
heeft de grote lijnen uitgezet en de
bewoners zorgen voor de rest. Zo
heeft de eigenaar de muren van de
borders zelf gemetseld met de stenen
en lange voegen, zoals wij in het huis
ook hebben gedaan.”
Rondleiding
Maarten staat te popelen om een
korte rondleiding te geven. En
terecht, want lopend door het huis
ontdekken wij dat aan alles is
gedacht: van het gebruik van duurzame materialen, zowel binnen als buiten, tot aan het platte dak met daarop
onzichtbaar de zonnepanelen. Bij de
voordeur hangt een ketting. “Een
oude truc om geen regenpijp te hoeven gebruiken”, legt de trotse winnaar van de Publieksprijs uit. Het
water van het platte dakje loopt via
de ketting de grond in. Maarten:

De Hilversumse Architectuurprijs bestaat sinds 2009
en is een onderscheiding die eens in de twee jaar wordt toegekend door de
Stichting Hilversumse Architectuurprijs aan ontwerpers van bouwwerken die in
de twee jaar voorafgaand zijn opgeleverd.
Er is een Vakprijs en een Publieksprijs.
Meer info: www.hilversumsearchitectuurprijs.nl/Home
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Maatschappelijk werker Trees Daas
helpt bewoners in moeilijke situaties

‘Mijn doel is dat
mensen in hun eigen
kracht geloven’
Trees Daas helpt bewoners in Noordwest bij situaties die zij moeilijk vinden. Dit
kan bijvoorbeeld gaan over geldzorgen, werkeloosheid, relatieproblemen, eenzaamheid of huiselijk geweld. “Ik sta altijd paraat en wil de mensen de ruimte
geven om te groeien en weer oplossingen te zien.”
Trees is sinds afgelopen zomer werkzaam in Noordwest. Als maatschappelijk werker
praat zij persoonlijk met bewoners. “De gesprekken gaan over van alles”, vertelt Trees.
“Ik krijg vragen van mensen die moeite hebben met het lezen van stukken, zoals een
testament, maar ook van bewoners die schulden hebben of zich eenzaam voelen.
Bewoners die problemen hebben – het maakt
niet uit wat - kunnen mij bellen of mailen.
Altijd bekijken wij samen wat wij het beste
kunnen doen. Vaak is er meer mogelijk dan
mensen denken. Ik kan iemand bijvoorbeeld
doorverwijzen naar de juiste persoon. En soms
helpt het al wanneer ik alleen luister. Ook nare
herinneringen mogen er zijn, vind ik. Het gaat erom wat je er wel of niet mee wil doen.”

‘Mijn gesprekken
met bewoners gaan
over van alles’

C O L O F O N

Druk
Contact

Wil je een afspraak maken met Trees?
Bel of app haar dan op 0658 981 490 mail naar tdaas@versawelzijn.nl

Denk mee over
de toekomst van Hilversum

Hoe kan Hilversum mooier, beter en prettiger? De gemeente Hilversum wil
graag horen wat Hilversummers niet kunnen missen of willen veranderen.
Op de website hilversum2040.nl kunnen bewoners hun mening geven.

Jeffrey Cijs is de nieuwe buurtcoördinator van Noordwest en stelt zich graag voor:
“Mijn achtergrond ligt bij de Nationale Politie waar ik lange tijd werkzaam ben
geweest in diverse functies. Ooit begon ik als agent in Hilversum, waarna ik een
kans kreeg om als wijkagent aan de slag te gaan in Hilversum Oost.”
Later heeft Jeffrey nog verschillende andere functies bij de politie vervuld en heeft
daarnaast gewerkt als operationeel leidinggevende en hulpofficier van justitie.
“Interessant werk, maar uiteindelijk ontdekte ik dat ik het wijkgericht werken
begon te missen,” blikt Jeffrey terug. “Ik ben toen als buurtregisseur gaan werken
in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Eind 2019 maakte ik de overstap van de
politie naar de gemeente Diemen waar ik tot dit jaar heb gewerkt als strategisch
beleidsadviseur integrale veiligheid. Nu zie ik ernaar uit om namens de gemeente
Hilversum uw eerste aanspreekpunt te zijn als het gaat om ideeën, initiatieven en/of
knelpunten in de wijk. Ik kijk er naar uit, hopelijk tot snel!”

Redactie

Trees heeft in deze functie een breed netwerk opgebouwd en staat in nauw contact met
mensen van andere organisaties. “Ik werk samen met de opbouwwerker en jongerenwerker van Versa Welzijn, maar ook met de WMO-consulent en cliëntondersteuner van
MEE. Dankzij dit netwerk kan ik bewoners goed adviseren en snel in contact brengen
met de juiste mensen. Vaak zeggen bewoners die ik spreek dat het jammer is dat zij niet
eerder hulp hebben gezocht.”

Hilversum vraagt om inbreng bewoners voor de Omgevingsvisie 2040

Nieuwe
buurtcoördinator
Jeffrey Cijs hoopt
buurtbewoners
Noordwest snel te
ontmoeten

Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van Kijk op jouw Wijk?
Laat het ons weten via
kijkopjouwwijk@gmail.com

Beed netwerk
Voordat Trees als maatschappelijk werker voor Versa Welzijn in Hilversum Noordwest
aan de slag ging, heeft zij veel andere dingen gedaan. “Zo heb ik gewerkt als docent
sociaal werk op het mbo. Ik vind het heel fijn dat ik nu weer zelf met bewoners kan
spreken. Alles wat ik hiervoor heb gedaan, komt in deze baan samen.”

“Hoe moet Hilversum er in 2040 uitzien als het gaat om bereikbaarheid, wonen,
werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat? Hierover horen wij graag de
mening van alle Hilversummers”, legt projectleider Jolai van der Vegt uit.
“Daarom hebben wij de website hilversum2040.nl ingericht. Op de site staat een
enquête die mensen kunnen invullen en is er de mogelijkheid om met elkaar in
gesprek te gaan. Inmiddels is er al een echte community aan het ontstaan. Wij
houden op 2040.nl ook wekelijks een tussenstand bij van alle reacties die wij
krijgen.”
Omgevingsvisie
Alle informatie wordt meegenomen in de Omgevingsvisie. “Deze blik op de toekomst van Hilversum is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet”, is haar
vervolg. “Deze wet die per 1 juli 2022 ingaat, bundelt 26 wetten in een wet. Alle
ideeën en de uitkomsten van gesprekken die wij met Hilversummers voeren,
gaan wij samenvatten in ‘denkrichtingen’. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een
van de denkrichtingen uitwerken tot een ontwerp Omgevingsvisie.”

Tekst, (eind)redactie, foto’s

Koosje de Beer

BEER & Goed Teksten

Foto’s,vormgeving, tekst

Fred Pangemanan

a/voir creatives

Redactieraad

Jeffrey Cijs

Buurtcoördinator Noordwest

Lilian Martins

Opbouwwerker Versa Welzijn

RODI Rotatiedruk
Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant over, voor en door bewoners van Hilversum Noordwest.
Kopij en ideeën voor de volgende editie van KojW NW of contact opnemen met de
redactie? Mail kijkopjouwwijk@gmail.com

