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’t Was leuk, interessant, uitdagend,
soms heftig, maar nu is het klaar!
Buurtcoördinator Marianne van Diemen neemt afscheid
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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin oktober.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
14 september a.s.

“Wijkgericht werken was een nieuw begrip toen ik begon als buurtcoördinator in Hilversum Oost”, blikt Marianne van Diemen terug. Na
vijf jaar gaat zij met pensioen en draagt zij haar werk over aan de nieuwe
buurtcoördinatoren Coen van Beers en Martijn van Ligten. “Sindsdien
is er veel veranderd. Wij leggen meer contacten in de buurt, maar bewoners nemen ook vaker zelf het initiatief.”
“Ik heb Oost altijd een mooie wijk
gevonden om in te werken”, stelt
Marianne van Diemen beslist.
“Geen buurt in de wijk is hetzelfde:
de Electrobuurt is
niet te vergelijken
met Villa Industria
en Anna's Hoeve
verschilt hemelsbreed van bijvoorbeeld de
Liebergen of de Geuzenbuurt. Toch
willen bewoners allemaal op hun
eigen manier het beste voor hun
buurt. Het is geweldig om daar een
bijdrage aan te mogen leveren.”

Altijd in de wijk
Haar werk is in vijf jaar alleen maar
leuker geworden, vindt Marianne,
die 28 jaar bij de gemeente heeft
gewerkt, waarvan
de laatste vijf jaar
als buurtcoördinator. “Het is al lang
niet meer zo dat wij
in het Raadhuis zitten en bewoners
ons bellen met klachten. Eigenlijk
ben ik altijd in de wijk: om initiatieven van bewoners te faciliteren en
bewoners te verbinden.” Haar
bezoek aan de Astronomische

Geen buurt in de wijk
is hetzelfde

Marianne op één van haar lievelings
locaties: Anna’s berg

Buurt van vandaag vindt ze een
goed voorbeeld van de huidige
manier van werken. “Buurtgenoten
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vinden dat auto's te hard door hun
wijk rijden. Dan is de vraag niet
meer: 'Wat kunnen jullie als
gemeente hieraan doen?', maar:
'Wat kunnen wij als bewoners van
deze wijk samen met de gemeente
hieraan doen?'”
Vraagstukken en initiatieven
Sommige mensen hebben moeite
met deze aanpak, toch krijgen ze er
veel voor terug, benadrukt
Marianne. “Bewoners willen meer
invloed en vaak krijgen ze die ook.
Daar staat tegenover dat wij als
buurtcoördinatoren verwachten dat

ze ook zelf verantwoordelijkheid
nemen. Ik merk dat bewoners dit
begrijpen. Wat dat betreft verandert
er echt wat in
Hilversum -Oost.”

“Ouders van jonge kinderen vinden
het geweldig als er een grote mandschommel in het speeltuintje iets
verderop komt. Direct omwonenden
zijn minder enthousiast en hebben
geen zin in het gejoel van de kinderen.
Als ik over een tijdje nog eens
terugkom, en dat doe ik zeker, hoop
ik dat er meer ruimte is voor jong
en oud om goed met elkaar samen
te leven.”
Eigenlijk vindt ze het zonde dat ze
nu afscheid moet nemen van de
wijk, want Oost is en blijft een
'gouwe' plek en bovendien is het
werk nog niet af, volgens
Marianne.
“Het aantal mensen dat zich inzet

voor de buurt kan hoger en we kunnen groepen nog beter met elkaar
verbinden door meer op straat te
zijn. In het zorgnetwerk doen
gelukkig steeds
meer organisaties
mee”.
Lachend: “Coen
en Martijn hebben nog genoeg te doen! Het is
goed dat zij met z'n tweeën verantwoordelijk zijn voor Hilversum
Oost. Daardoor kunnen ze nog
vaker de wijk in.”

Het aantal mensen
dat zich inzet voor
de buurt kan hoger...

Het werk van de
buurtcoördinator
wordt door deze
aanpak zeker niet
minder belangrijk, want het in
goede banen leiden van vraagstukken, knelpunten en initiatieven
blijft nodig. “Het is soms lastig om
draagvlak in de buurt te verkrijgen.

Lorentzschool opent thema 'Vervoer en
Techniek' met voertuigparade

De grote brandweerauto moet een paar keer steken op de smalle kruising
Kapteynstraat - Copernicusstraat, voordat een ouder zijn geparkeerde auto
verplaatst. Dan lukt het maken van de bocht en onder luid applaus van de
toegestroomde leerlingen vervolgt de brandweerman zijn weg. De
Lorentzschool opent dit jaar de Lorentzweek met een voertuigparade.
Behalve de brandweerauto maken een Jeep, ligfiets, motor, een oude
Mercedes en de riksja van Fietsen Alle Jaren luid toeterend en bellend een
ronde rond de school. Deze weken gaan de leerlingen met het thema
'Vervoer en Techniek' aan de slag.

Buurtschouwen
voor een mooiere
Spoorzone
Verschillende ontwikkelende partijen kloppen bij de gemeente aan
met plannen voor het gebied met
postcode 1221, onderdeel van de
zogenoemde Spoorzone. Het college heeft besloten deze voorlopig
af te houden en eerst een visie
voor het hele gebied te ontwikkelen.
“We willen voorkomen dat we
'ja' zeggen tegen een enkel plan
dat uiteindelijk niets toevoegt aan
de hele wijk”, legt programmamanager Spoorzone Marije Drost
uit. “Samen met bewoners en
andere partijen gaan we eerst
bekijken wat we het beste is voor
deze buurten.”
Is het centrum van Hilversum het
Wahalla en Oost de hel? Zoals een
krantenkop begin dit jaar luidde?
Marije Drost vindt dat te ver gaan,
maar ze ziet wel in
dat de wijk beter
verdient dan nu het
geval is. Er zijn
woningcorporaties
en ontwikkelaars die
met de raad of met
de wethouders contact
zoeken om in de
Spoorzone te kunnen
ontwikkelen.
Niet verwonderlijk, volgens Drost,
want er liggen veel kansen in het
1221-gebied. Op het bedrijventerrein aan de Korte Noorderweg staat
het pand van Leen Bakker leeg en
verderop langs het spoor een aantal
panden op het Venetapark. Aan de
kop van de Larenseweg zetelt nu
nog Connexxion, maar de nieuwe
eigenaar heeft andere plannen met

Marije Drost

dit gebied en ook de distributieactiviteiten van Hunkemöller aan de
Liebergerweg verdwijnen op termijn.
“De verleiding is groot om op ieder
aanbod tot ontwikkeling in te gaan,
de gemeente heeft immers een forse
woningbouwopgave”, zegt Drost.
“Het college heeft
toch bewust ervoor
gekozen om dit niet
te doen en eerst
samen met bewoners,
ontwikkelende partijen,
ondernemers
en
belangenorganisaties
een visie voor de
Spoorzone op te stellen,
waarin aan zo veel
mogelijk belangen en wensen recht
wordt gedaan.”

Samen met de
bewoners gaan we
de wijk in
om te bekijken
wat er beter kan

Gebiedstafels
Dit jaar hebben vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen
en -groepen van de Liebergerweg
en omgeving, Electrobuurt, Over 't
Spoor en Geuzenbuurt al een aantal
44 pag.3

VERVOLG VAN PAG. 2

keer met de gemeente om tafel
gezeten om te praten over hun
buurt. “Bewoners hebben daarin
hun zorgen over de kwaliteit van de
openbare ruimte, het weinige
groen, de woningsplitsingen en de
parkeerdruk met ons gedeeld”, is
het vervolg van de programmamanager. “In juni en juli krijgen
deze avonden een vervolg in de
buurtschouwen. Samen met
bewoners gaan we de wijk in om te
bekijken hoe de situatie nu is en
wat er beter kan.”
De buurtschouwen en informatieavonden zijn de aanloop naar de
zogenoemde 'Gebiedstafels' die de
gemeente faciliteert. “Voor de
zomer organiseren we de eerste
tafel, waarvoor we alle partijen
uitnodigen; bewoners, ontwikkelende partijen, maar ook erfgoedclubs en organisaties als de
Fietsersbond”, luidt de toelichting
van Drost op het proces. “Tijdens
deze bijeenkomst stellen de deelnemers de onderwerpen vast, waarover na de zomer wordt verder
gepraat in thematische en gebiedsgerichte tafels. Rond het eind van
het jaar komen alle partijen weer bij
elkaar en stellen wij een gebiedsagenda voor de Spoorzone vast.
Doordat iedereen erbij betrokken is
geweest, gaan we ervan uit dat dit
plan op een breed draagvlak kan
rekenen en dat alle belangen goed
zijn behartigd.”
Monumenten
Het is overigens niet zo dat het college stilzit tot het eind van het jaar
en alle betrokken partijen het werk
laat doen, benadrukt Drost. “Wij
weten dat de bewoners van de
Liebergerweg erg graag een
ontsluiting voor het vrachtverkeer
langs het spoor willen hebben. Dat
onderzoekstraject zijn wij inmiddels gestart”, geeft de programmamanager als voorbeeld van het
voorwerk. Ook heeft het college
vijf beeldbepalende panden en een
locatie met historische waarde in
voorbescherming genomen. Het
gaat om de Remise van
Connexxion, de Sigarenfabriek
aan de Lijsterweg en de
Wybertjesfabriek
aan
de
Larenseweg, een stuk van de
Mussenstraat en de Koninklijke
drukinktfabriek Van Son aan de
Kleine Drift. Drost: “Hier onderzoeken wij welke panden het
behouden waard zijn. Zo werken
wij samen aan een mooi Hilversum
Oost.”
Lees ook het artikel van Martin
Triebels in deze krant op pagina 8
voor de kijk van een bewoner op de
Spoorzone.

Wijkbrandweerman René Wollaars:

BUURTAGENDA
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ACTIVITEITEN IN ‘DE GEUS’
Geuzenweg 84.
www.degeus-hilversum.nl

‘Houd altijd water of zand
bij de hand’

In elk nummer van Kijk op Jouw Wijk schrijft René Wollaars,
Wijkbrandweerman voor onze buurt, een column met tips over brandveiligheid. Deze keer over: de barbecue en vuurkorf.

Beste buurtbewoners,
De zomer is weer in aantocht en de BBQ's en vuurkorven worden weer
tevoorschijn gehaald. Ongelukken tijdens het barbecueën of een vuurtje
stoken komen helaas vaker voor dan de meeste mensen denken. Bovendien
blijft het lang niet altijd beperkt tot een brandwondje. Daarom zet ik voor
jullie een aantal tips op een rij voor een brandveilige barbecue:
• Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond;
• Zorg dat spelende kinderen of huisdieren de barbecue of vuurkorf niet
omver kunnen lopen;
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue of vuurkorf;
• Gebruik uitsluitend houtskool of briketten als brandstof; briketten zijn
veiliger omdat ze geen vonken veroorzaken;
• Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale aanmaakvloeistof,
maar gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus;
• Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de barbecue, maar zet
deze er altijd naast;
• Blaas nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg;
• Houd altijd een brandblusser of emmer water of zand bij de hand;
• Dek een nog brandende barbecue of vuurkorf na gebruik af met zand;
• Ga nooit lopen met een brandende barbecue of vuurkorf.
Als iedereen zich aan deze tips houdt, zorgen we samen voor een brandveiliger Hilversum. Zijn er nog brandende vragen? Als Wijkbrandweerman
houd ik elke woensdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur spreekuur in de
Bibliotheek van Hilversum. Wees van harte welkom!

Meidenteams trappen af op
Cruyff Court Davy Klaassen

“Het Cruyff Courts 6 vs 6 kampioenschap voor scholen was ook dit
jaar weer een groot succes”, zegt
buursportcoach Idsert Wouda.

Ook Hilversum deed mee aan dit
nationale voetbaltoernooi voor
leerlingen uit groep 7 en 8. Acht
meidenteams trapten af op het
Cruyff Court Davy Klaassen. Het
team van de Hilversumse Scholen

Vereniging ging er met de winst
vandoor. Wouda: “Voor het begin
van het toernooi hebben alle acht
aanvoerders hun handtekening op
de Respect Award Vlag gezet.
Iedereen heeft zich aan dit convenant
gehouden; er is sportief gespeeld.”
Het winnende team maakt zich nu
op voor de halve finale. Als de meiden deze winnen, gaan ze door naar
de landelijke finale in Den Helder.

Speelgoedbank Hilversum
zamelt nieuw en oud speelgoed in
voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen tot en met 12 jaar uit
gezinnen rond het bestaansminimum mogen bij onze Speelgoedbank gratis speelgoed komen halen!
Speelgoed brengen en halen elke 2
weken op zaterdag van 10.00-12.00
uur en eens per maand op
woensdag van 19.00-21.00 uur.
www.speelgoedbankhilversum.nl
Modelbouwvereniging
Hilversum
We houden ons bezig met
spoorweg- en scheepsmodelbouw
en elektrotechniek. Pronkstuk is de
modelbaan naar voorbeeld van
station Hilversum omstreeks 1935.
We zijn aanwezig op maandagavond
vanaf 19.30 uur en op woensdag
van 9.30 tot ca 16.00 uur. Nieuwe
leden en belangstellenden zijn op
bovenstaande tijden altijd welkom in
onze ruimte op zolder.
Koffie inloop
Elke dinsdag en donderdagochtend
kunt u tussen 10.00-12.00 uur
gezellig langskomen voor een praatje onder het genot van een kopje
koffie. Er is steeds een gezellig clubje buurtbewoners aanwezig die de
dagelijkse onderwerpen bespreken
of herinneringen ophalen.
Kinderinloop
Iedere woensdagmiddag is er vanaf
14.00 uur inloop voor de kids! Ze
kunnen dan naar hartenlust knutselen.
Aan tafel in de Geus
Gastvrije christenen nodigen u uit
om samen te eten, te praten en
samen te zijn. Donderdag om de
week om 18.00 uur.
ONF Groep
ONF houdt het verleden levendig!
Iedereen kan zich aanmelden voor
de ONF-groep en het lidmaatschap
is gratis. Elke woensdag van 14.00 16.00 uur komen de leden bij elkaar
in Buurthuis De Geus. Mensen kunnen langskomen met oude foto’s
van Hilversum of hun herinneringen
aan Hilversum zoals het vroeger
was komen delen met de leden.
De Paarse Pelikaan
Stichting de Paarse Pelikaan biedt
hulp aan iedereen die in een lastige
thuissituatie zit. Denk je dat we jou
of iemand anders kunnen helpen?
We houden iedere woensdagochtend gratis inloopspreekuur in de
Geus tussen 09.00-10.00 uur.
Contact of informatie:
www.paarse-pelikaan.nl
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Umut zet Oost op film voor
een betere buurt

Met een drone en camcorder brengt Umut (21), geboren in Hilversum
Oost, zijn buurt in beeld. Hij hoopt dat zijn films een voorbeeld zijn
voor jongeren om van Oost een nog betere buurt te maken.
“Jongerenwerkers praten veel met de jeugd”, zegt hij. “Dat is nodig,
maar ik denk dat ook mijn film helpt om jongeren te laten inzien dat we
samen verantwoordelijk zijn.”

terug op zijn jeugd. “Er waren veel
vernielingen en zelf werd ik
gepest”, vertelt hij eerlijk. “Ik was
blij dat ik Idsert en Tukkie heb
leren kennen in De
Toekomst,
de
voorloper
van
Jongerencentrum
De Mix. Zij hebben mij geholpen en mij de positieve kanten van de buurt laten zien.”

Ik vind mijn buurt nu
leuker dan vroeger

Buurtbus
Samen met zijn vriend Achmet wil
Umut wat terugdoen voor de buurt.
Zo heeft hij de buurtbus geschil-

Niet schreeuwen, maar een probleem rustig uitpraten, je afval niet
zomaar op straat gooien, naar
iemand toegaan die hulp nodig
heeft. Het zijn een paar voorbeelden die Umut wil verwerken in zijn
film. “Ik vind mijn buurt nu leuker

Umut links op de foto, de jongen rechts is
zijn vriend Achmet

dan vroeger”, zegt hij beslist. “Toch
kan het altijd beter en met mijn film
wil ik dat aan de jongeren in Oost
laten zien.” Umut is opgegroeid in
Oost en kijkt niet met veel plezier

derd en met zijn drone gefilmd tijdens de scholentoernooien op het
Davy Klaassen Cruyffcourt. De
film over de buurt zelf komt eraan,
zodra hij tijd heeft. “Ik heb net een
nieuwe baan, waardoor ik nu minder tijd heb, maar die film vergeet

Basisschool De Wilgetoren vergroent
Kinderen van basisschool De Wilgetoren hebben, onder het luid
aftellen van 10 naar 1, de eerste aanplant langs het hek van de
school besproeid. De school staat op het drukke kruispunt van de
Kamerling Onnesweg en de Minckelerstraat en vlakbij een belangrijke bouwlocatie voor de HOV. Het nieuwe groen houdt het meeste
bouwstof en de grootste verkeersoverlast tegen.
Vader Jos van der Woude heeft
doen.” Koen van Praag, directeur
samen met de oudercommissie en
van De Wilgetoren, is zeer te
de gemeente het initiatief genospreken over het initiatief van de
men om het hek van het schoolouders en de bijdrage van de
plein te voorzien van groen. Met
gemeente. “We zijn bijna een jaar
de groene haag ontstaat een grogeleden verhuisd naar deze locatie,
tere buffer voor uitlaatgassen en
maar zelf hebben we geen budget
fijnstof rondom de school. “Het
voor dit soort extra's”, legt hij uit.
kwam goed
“Door
de
uit dat mijn
geweldige
vraag voor
inzet
van
groen bij de
ouders kunnen
school samenvalt met het project
we nu met recht zeggen dat we hier
'Groen Impuls' van de gemeende zome r volop in he t gr oe n
te”, zegt Van der Woude. “De
vieren!”
gemeente wilde de haag planten
De bedoeling is dat het schoolplein
op voorwaarde dat wij als ouders
stap voor stap verandert in een
het groen onderhouden. Voor ons
soort buitenlokaal met bomen,
is dat geen enkel probleem, dat
planten en meer mogelijkheden om
gaan we samen met de kinderen
te spelen.

Als ouders onderhouden wij
zelf de nieuwe klimop

ik niet”, is de belofte waar Idsert en
Tukkie hem aan mogen houden.
Jongerenwerker Idsert Wouda wil
de problematiek in Oost niet bagatelliseren, maar ziet in jongens
zoals Umut en Achmet wel degelijk
de goede wil bij de jeugd. “Ik werk
sinds 1998 in de wijk en kan je verzekeren dat er nu minder overlast is
dan vroeger. Begrijp me goed, elk
incident is er een te veel, maar het
grootste deel van de jeugd heeft het
goed voor met de
buurt. Als jongerenwerker kan ik
buurtbewoners
alleen maar aanmoedigen om met de jeugd in
gesprek te gaan. Als je contact
zoekt, zul je merken dat het aardige
jongens en meiden zijn. Bijkomend
voordeel is dat je ze ook gemakkelijker kunt aanspreken op hun
gedrag als je ze kent.”
De Mix
Jongerencentrum De Mix aan de
Jan van der Heijdenstraat is drie
avonden per week open voor de
oudere jeugd. 's Middags organiseren
de jongerenwerkers middagactiviteiten voor de jongere kids in Oost.
“Daarnaast organiseren we samen
met de jongeren zaalvoetbalactiviteiten. Op die manier bieden we een
alternatief voor vernielzucht door
verveling. Ook willen we meer
plekken in de wijk inrichten waar
buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ik denk dat Oost daardoor
nog gezelliger zal worden”, zegt
Idsert tot slot.
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Buurt ruimt
rommel
natuurgebied
Anna´s Hoeve op
Het gefilterde zonlicht schijnt door de bomen van het parkeerterrein
langs de Weg over Anna's Hoeve. Een flink aantal mensen heeft zich
hier al in groepjes verdeeld, als IVN-natuurgids Martina Evers de spullen
voor de opruimactie uitpakt. Hesjes, prikkers en knalgroene vuilniszakken komen tevoorschijn. “Twee of drie keer per jaar organiseer ik
via de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve deze opruimactie”,
vertelt ze. “De opkomst is altijd hoog, ook met minder mooi weer.
Mensen vinden een opgeruimde omgeving toch belangrijk.”

Boswachter John Didderen en politieagent in opleiding Leendert-Jan kijken
toe als Martina uitlegt dat het verstandig
is om bij het opruimen langs de weg de
gele hesjes te dragen en andere aanwijzingen geeft voor het opruimen. Voor
Leendert-Jan is het de eerste keer dat hij
meeloopt in de natuur. “Normaal ben ik
op straat”, zegt hij, “maar het is goed om
dit een keer mee te maken. Het beschermen van het milieu is ook onderdeel van
het politiewerk.”
Ingeborg is vrijwilliger bij Wijkcentrum
St. Joseph en heeft geen opruimactie
gemist in de acht jaar dat Martina deze coördineert. “Kijk daar staan mijn
vader, moeder, zusje en nichtje”, wijst ze. “Mijn familie woont in
Nigtevecht, maar komen altijd langs, ook met slecht weer. Het is een
traditie die we niet willen breken.” Zelf blijft ze niet te lang, want aan het
eind van de actie is er koffie, thee, chocomel en koek voor alle deelnemers
in St. Joseph. “Ik moet er wel voor zorgen dat dit op tijd klaarstaat.”

“Steeds meer bewoners in Oost nemen tijdens hun wandelingen in Anna's
Hoeve een afvalzakje mee om rotzooi op te ruimen. Dat is geweldig natuurlijk en ik roep iedereen op dat vooral te doen. Alleen neem je dan natuurlijk
niet van die hele grote dingen mee.”

Waterpak
Richard legt een volle vuilniszak op de kant en trekt zijn waterpak uit. Hij
woont niet in de buurt, maar doet aan geocaching. Geocachen is een schatzoektocht op basis van GPS coördinaten. Met deze coördinaten en een GPS
of smartphone kunnen spelers wereldwijd schatten vinden. “Je maakt een
profiel aan voor dit spel, waarop je je
gevonden caches kunt loggen”, legt hij
uit. “Wie met deze opruimactie meedoet, vindt geen schat, maar verdient
wel een digitale banner voor zijn of haar
profiel. Daar zijn geocachers ook erg blij
mee.” De opkomst bewijst het, want van
de 42 mensen die langzaam binnendruppelen zijn er 26 geocachers. Richard is
zelf zeer ervaren in het spel. “Dit waterpak heb ik niet voor de opruimactie
gekocht, maar voor geocaches die op
onmogelijke plaatsen liggen. Hoe moeilijker, hoe leuker wat mij betreft”,
zegt hij lachend.
Twee uur later hebben de deelnemers, behalve het grote afval, 24 volle
vuilniszakken met het nodige blikwerk, glas en plastic verzameld. Een
aantal van hen gaat naar huis, maar de meesten vertrekken naar St. Joseph,
naar Ingeborg en een welverdiend drankje ter afsluiting van een gezellige
ochtend.

Drinkverpakkingen, snoepwikkels en
chipszakken vinden we het meest

Wegwerpbarbecues
Groepjes deelnemers lopen her en der het gebied in. Druk prikkend, want als
je even oplet sta je ervan versteld hoeveel papiertjes, plastic en andere rotzooi in het bos en rond de vijver ligt. “Drinkverpakkingen, snoepwikkels en
chipszakken vinden we het meest”, vertelt Martina. “Verder liggen er ook
veel grote dingen: uitlaten van auto's, wegwerpbarbecues na de zomer en
kapotte sleetjes na de winter.”
Ze is nog niet uitgesproken of er komt een vrijwilliger met een grote grijze
pijp aanzetten. Even later brengt iemand een bougie van een auto en verderop ligt een verdwaalde betonnen paal in de berm. Aan het eind van de actie
zijn er nog meer vreemde voorwerpen verzameld op het parkeerterrein,
zoals twee halve fietsen, een vissersstoeltje, een barbecue, een sleetje dat in
de vijver lag, verfspuitbussen, wieldoppen en een stapeltje tapijttegels.
De allerjongste deelnemer is komen aanzwoegen met een halfvergane
autoband.
Martina heeft geregeld met de gemeente dat de afvaldienst alle ingezamelde
troep afvoert. “Ook daarom zijn deze opruimacties zo nuttig”, legt ze uit.

Ook meehelpen? De volgende opruimactie is op
15 september van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Verzamelen op de parkeerplaats langs de Weg
over Anna's Hoeve.
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‘Wij wonen in de ruimtelijke
visie van 1900’
Buurt Spoorzone voelt zich verwaarloosd

overlast.” In een ideale wereld ziet Triebels deze
hal het liefst gehalveerd en het grote laaddok verdwijnen. “We willen zeker niet dat alle bedrijvigheid in de wijk verdwijnt'', benadrukt hij. “Op de
ruimte die vrijkomt kan een kantoor komen of
meer parkeergelegenheid.”

Werkgelegenheid
Verderop in de straat staan we stil bij een grote
golfplaten loods. Toevallig staat de deur open en
kunnen we even naar binnen gluren. Er staat
huisraad en ander spul, waarschijnlijk bedoeld
voor een tweedehands doorverkoop. “Oude
zooi”, concludeert Triebels. “In onze gesprekken
met de gemeente benadrukken ambtenaren dat
het behouden van werkgelegenheid belangrijk is.
Als bewoners begrijpen we dat best, maar dit is

“Kom, we gaan naar buiten, dan wordt het vanzelf duidelijk”, antwoordt Martin Triebels,
woordvoerder van de bewonersgroep Liebergerweg op de vraag wat er beter kan in zijn buurt.
De gemeente Hilversum ontwikkelt een nieuwe stedenbouwkundige visie voor deze wijk en de
omgeving rond de Oosterengweg en Oude Amersfoortseweg. Dat dit hard nodig is, blijkt wel
tijdens de wandeling. Triebels: “Wij als bewoners van Oud-Oost wonen anno 2018 eigenlijk nog
steeds in de ruimtelijke visie van 1900. “

“Dit is het goede verhaal”, zegt Triebels. We
staan aan het begin van de Liebergerweg, waar
deze uitkomt op de Oosterengweg. In een groene
omgeving met bosschages staat het kantoor-laboratorium van IFF. “Hier was vroeger een productiebedrijf van reuk- en smaakstoffen, maar toen
IFF hier kwam hebben ze de ruimte opgeknapt en
een kantoor, gebouwd onder architectuur neergezet. Dit stuk van de straat is daardoor ten goede
veranderd. Je ziet ook dat bewoners zelf zijn
gaan investeren in hun huizen.” We lopen verder
de straat in langs een aardig speeltuintje naar 'het
slechte verhaal' in de woorden van de voorzitter
van de bewonersgroep. Een grote vrachtwagen
probeert vanaf een breed laaddok de straat op te
draaien. Een fietser pakt de stoep om erlangs te
kunnen. “Hier is de balans zoek”, stelt hij.
“Vrachtwagens hebben minstens twee keer hun
eigen lengte nodig om te manoeuvreren”, legt hij

uit. “Die ruimte is hier eenvoudigweg niet, waardoor ze vaak over de stoep rijden en soms tegen
een tuinmuurtje aanrollen.” Hij schetst kort de
geschiedenis van de wijk. Oud-Oost is de eerste
bebouwing en industrialisatie die in 19001920 oostelijk van het
spoor tot stand kwam.
Fabrieken en woningen staan bij elkaar en
door elkaar. Triebels:
“Eigenlijk is er sindsdien niets veranderd in de
wijk. Nog steeds is hier die vervlechting van
wonen en werken. Alleen zijn veel bedrijfspanden verouderd of veel te groot voor deze buurt.”
Hij wijst naar de grote metershoge loods bij het
laaddok. “Die hal zet alle woningen volledig in
de schaduw. Bovendien zorgt een geregelde
brom van het ketelhuis voor de nodige geluids-

geen werkgelegenheid. Waarom vind de gemeente het oké dat wij wonen in een straat met golfplaten gebouwen met opgeslagen rommel?
Eigenlijk zou de regel moeten zijn: in een woonwijk alleen bedrijven met een hoogwaardige uitstraling en kleine belasting voor de omgeving.
Opslag creëert geen arbeidsplaatsen.” Ook achter
de woningen, in het gebied tussen Lieberger- en
Lijsterweg is elke vierkante meter vol gezet met
oude loodsen en ondefinieerbare gebouwen. Op
een plek die nog wel open is, groeit het onkruid
en staan kris kras auto's zonder kenteken geparkeerd. “In de buurt zit een exporteur van tweedehandsauto's en dit is zijn parkeerterrein”, verklaart Triebels, om te
vervolgen dat de
buurt in een neerwaartse spiraal is
geraakt. “Het liefst
zou ik zien dat al die
oude gebouwen en
loodsen worden afgebroken en dat we er meer
groene openbare ruimte en nette bebouwing
ervoor terugkrijgen. We voelen ons als buurt verwaarloosd en dat is doodzonde, want deze plek
heeft, vlakbij station Hilversum en Schiphol, veel
mogelijkheden. Ik hoop dat de gemeente dat ook
inziet en Oud-Oost eindelijk uit de ruimtelijke
visie van 1900 weghaalt.”

We willen zeker niet dat alle
bedrijvigheid in de wijk verdwijnt

Hilversum 100 Jaar
Mediastad

Interview met Marcel Goedhart

Bij '100 Jaar Mediastad' staan wij stil bij het feit dat Hilversum honderd jaar de bakermat is van de omroep. In deze Kijk op Jouw Wijk een
interview met Marcel Goedhart.

Marcel Goedhart (58) is regisseur
en programmamaker bij de NTR en
bekend van Andere Tijden Sport.
Hij woont sinds 2000 met zijn
vrouw en twee dochters in 'Oost'.

Jouw carrière in de omroepwereld
begint niet in Hilversum. Ik zie bijvoorbeeld als eerste staan 1981,
Pedagogische Academie.
“Ja, dat klopt. Ik ben afgestudeerd
onderwijzer en heb daarna nog een
dag voor de klas gestaan, maar dat
was helemaal niks. Ik zat daar in
die lerarenkamer tussen die oudere
mensen en ik dacht: 'hier wil ik niet
zijn, ik wil de wereld in'. Dat was in
Haarlem, waar ik ben geboren en
getogen. Na mijn vervangende
dienstplicht
ben ik een
tijdje
zoekende
geweest en
kon ik kiezen tussen de Theaterschool of bij
dagblad Trouw, werken bij de
Jongerenpagina 'Zanzibar'. Het
werd het laatste.
Het journalistiek handwerk heb ik
mezelf aangeleerd, met veel vallen
en opstaan. Via Haarlems Dagblad
ben ik in 1989 bij het Jeugdjournaal
beland.”

gedoe man. Ik dacht heel lang 'dit
gaat ‘m niet worden, ik ga weer
terug naar de krant'.
De eerste 4 jaar heb ik alleen de
onderwerpen
'buiten
beeld'
gemaakt. Van 1993 tot 1997 ben ik
verslaggever in beeld geweest. Dus
met je kop op tv. Op een gegeven
moment had ik alle dierentuinen
van binnen gezien en wilde ik langere verhalen maken. Die kans
kreeg ik in 1997 bij de actualiteitenrubriek NOVA, wat nu
Nieuwsuur heet.”

Mocht je bij NOVA de onderwerpen
zelf bedenken of uitzoeken?
“Ja, daar ging ik dieper op de materie
in en soms nam ik zelf initiatieven
en ontwikkelde ik
producties.
Daar kwam
ik erachter
dat ik echt
een
verhalenverteller
ben.
Primeurtjes en scoops geven me
niet zo veel voldoening. Ik ben
geen nieuwsjager.”

Marokkaanse voetbalinternational
in Oranje (in juni uitgezonden.
red.). Een leuke Amsterdammer,
succesvol ondernemer, die zich nu
niet meer thuis voelt in Nederland.
Na de aanslagen van 11 september
in 2001 is alles voor hem veranderd. Het populisme van Wilders
'willen jullie meer of minder
Marokkanen?' helpt natuurlijk ook
niet. 'Hoe hard je ook je best doet,
je wordt nooit een Nederlander',
zegt Dries. Dat stemt me droevig,
maar ik leer er ook weer van.
Onlangs is jouw documentaire
'Mohammad en Jafar' uitgezonden
over twee Palestijnse jongens die je
25 jaar hebt gevolgd. Dat is heel
iets anders dan Andere Tijden
Sport.
“Klopt. Ik ontmoette ze in 1993
voor het eerst, die stenen gooiende
jongens in een vluchtelingenkamp
bij Bethlehem. Ik vroeg me af waar
komt die diepgewortelde haat
jegens Israël vandaan? Dat soort
onderwerpen uitzoeken en belichten en de verhalen heel persoonlijk

ACTIVITEITEN
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Wijkcentrum St Joseph
Minckelersstraat 71.
www.stjosephhilversum.nl
Ontmoetingsgroep (koffie&Thee)
Grand Café, elke maandag
10.30 -11.30 uur
2e Hands kledingwinkel
Elke maandag, woensdag en vrijdag
14.00 -16.00 uur
Fietsles voor vrouwen
In 15 lessen leren vrouwen fietsen.
Theorie- en praktijkles starten op
een afgesloten terrein, later de
buurt in.
Vrijdag van 09.30-11.30 uur.
Nieuwe serie 'fietsen leren'
start weer in September '18
Riksja fietsen
Ritje maken? Reserveer bij Info &
Adviespunt St Joseph
(035) 642 07 19 ook 'piloten'
gevraagd!
Met duo fiets samen fietsen
Informatie HilverZorg buurtsportcoach Laura Roeijmans
0637 355 321
Geef- & Neemtafel
Iets weg te geven of iets nodig?
Kom snuffelen bij Info & Adviespunt
St Joseph
Burendag
'Beter een goede buur dan 'n verre
vriend', gezellig zaterdag
22 September in 't wijkcentrum
Integratiediner
in Grand Café St Joseph, donderdag
11 oktober 17.30 u. Schuif-aan!
Kerstmarkt is gepland op
zaterdag 8 december a.s.

Kijk op jouw Wijk
zoekt bezorgers en
redactieleden!
aanmelden:
info@kijkopjouwwijk.nl

Primeurtjes en scoops geven me
niet zo veel voldoening.
Ik ben geen nieuwsjager

En TV, je had geen opleiding. Werd
je bij het Jeugdjournaal zomaar in
het diepe gegooid?
“Nou ja zoiets. In die tijd startte net
TV10, dus er was in medialand een
personeelstekort. Rustig inwerken
zat er niet in. Meteen items maken;
30 seconden filmpjes die ik moest
monteren met een editor. Wat een

Op je LinkedInprofiel lees ik dat je
geïnteresseerd bent in sport, literatuur, muziek, geschiedenis en het
'LEVEN'. Best wel breed.
“Dat is het ook. Bij elke productie
stap ik vaak in een compleet andere
wereld. Ik leer dingen waar ik geen
weet van had en denk: 'jeetje, dat ik
dit mag meemaken'. Als je die verwondering niet meer hebt, moet je
ermee stoppen.
Op dit moment maak ik voor
Andere Tijden Sport een docu over
Dries
Bousatta,
de
eerste

Samen met Mohammad en Jafar:
Palestijns vluchtelingenkamp 1993,
nabij Bethlehem

maken geeft mij voldoening.
In 2002 ben ik bij Studio Sport
gaan werken, er werd daar een
documentaire-afdeling opgericht.
Helaas, is een paar jaar later die
afdeling alweer opgeheven en
moest ik het kortere, snelle werk
weer doen. Ik interviewde voetballers, maar die vertellen aan jou echt
niet hét verhaal over hun trainer en
bestuur. Ik werd steeds ongelukkiger.
Jack van Gelderen zei altijd 'zo gaat
dat nu eenmaal in de voetballerij',
terwijl ik wilde weten: 'ja, waarom
dan? Zoek het uit'. Het was geen
gelukkig huwelijk. Nu, bij Andere

Zaterdag 22 september:
Rommelmarkt
Radiostraat!
Van 12.00 - 16.00 uur
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Toen ik bij het Jeugdjournaal regelmatig te zien was, werd ik op straat
herkend. Toen ik me een keer niet
zo geweldig voelde, besloot ik een
rondje door de Haarlemse binnenstad te lopen. 'Eens even kijken
hoeveel mensen mij herkennen',
dacht ik, maar meteen daarna dacht
ik ook: 'nu stoppen! Dit gaat nergens over'. Er lopen al genoeg ego's
in Hilversum rond.”

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
Wijkcentra
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
06 50 55 60 66
info@degeus-hilversum.nl
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD
Hilversum
(035) 647 83 47
www.stjosephhilversum.nl
Speelotheek Hilversum
Speelotheek 'De Steeg'
Waarom speelgoed kopen als je het
ook kunt lenen? Openingstijden:
maandag 09.30 - 11.00 uur,
woensdag 15.00 - 16.30 uur,
zaterdag 10.00 - 11.30 uur.
Edisonstraat 47, 1221 ET Hilversum
speelotheekhilversum.nl
Wijkagenten
Postcode 1223: Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900-8844
Postcode 1221: Linda Hardeman,
linda.hardeman@politie.nl
0900-8844
Opbouwwerkers Versa Welzijn
Postcode 1221
Katinka Boot
kboot@versawelzijn.nl
0647 191 994
Postcode 1223
Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776
Jongerenwerk
Melvin Westerbeek
mwesterbeek@versawelzijn.nl
0653 461 766
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030
Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769

2005, in gesprek met -zoals fanatiek voetballiefhebber Marcel dat zegt- ‘God zelf’, Johan
Cruyff dus.

Tijden Sport kan ik veel dichter bij
de emotie komen, het echte verhaal
vertellen en is 'sport' eigenlijk meer
een metafoor voor het 'leven' of hoe
mensen in elkaar zitten.”

Bij Andere Tijden Sport
lever je mooi werk. De uitzending over Willy Stähle,
Olympisch goud winnares
waterskiën
1972
in
München staat mij nog voor ogen.
“Zij is toch het mooiste sportmeisje van Nederland ooit. Maar dan
krijgt ze een ongeluk met parachute-springen en belandt in een
rolstoel. Ze heeft daarna een heel
eenzaam leven en trekt zich terug
in de anonimiteit. Niemand wist
waar ze uithing. Een aangrijpend
verhaal. Dankzij die uitzending
hebben oude vriendinnen weer contact met haar gezocht en zelf heb ik
haar later ook nog een paar keer
gesproken.
Hoogtepunt in mijn carrière vind ik
zelf nog steeds de uitzending over

Ik heb haar een nieuw leven zonder
beklemmend schuldgevoel gegeven...

Kinderwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
Roxanne Callenbach
rcallenbach@versawelzijn.nl
Woningbouwvereniging
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Cindy Borst,
c.borst@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
Wijk- en buurtwethouder
wijk Oost
Angelika Pelsink
a.pelsink@hilversum.nl
Buurtcoördinatoren
Pc 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
(035) 629 21 32 / 06 51 225 654
Pc 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
(035) 629 25 18 / 06 45 144 668

Nico Rijnders, oud-speler van Ajax
en Club Brugge. Hij overlijdt op
28-jarige leeftijd in België aan een
hartaanval. Zijn relatie met zijn
vrouw Ans Nooij liep op dat
moment niet lekker en Ans was dan

100 jaar Mediastad: hoe sta jij
tegenover alle ontwikkelingen op
media-gebied?
“Mijn kinderen wachten niet meer
tot een programma begint. Kijken
doen ze op een tijdstip dat het hun
uitkomt. Natuurlijk verandert er
veel. Kijkcijfers worden steeds
belangrijker. Persoonlijk heb ik
daar niet zoveel mee, maar
van een Andere Tijden
Sport-uitzending op NPO-1
wordt wel verwacht dat er
rond een miljoen mensen
naar kijken.
Mijn programma's moeten spannend, leuk en aantrekkelijk zijn.
Nieuwe technieken - zoals animaties,

Interview met bokser Regilio Tuur, 1994

ook niet bij hem tijdens zijn overlijden. De familie van Rijnders heeft
haar dit altijd verweten. Misschien
had hij anders nog geleefd. In mijn
interview met haar vertelde zij dat
ze hierover altijd een schuldgevoel
heeft gehouden. We spraken de
cardioloog van Nico en die zei dat
de voetballer sowieso jong gestorven zou zijn, omdat ze in die tijd
nog niets aan zijn kwaal konden
doen. Ans had hem niet kunnen
helpen. Doordat we dat haar konden vertellen, heb ik haar een
nieuw leven zonder beklemmend
schuldgevoel gegeven. Daar was ze
zo dankbaar voor. Kijkcijfers gaan
voorbij, maar dit blijft.”
Hoe vind je het dat je bekend bent
door je graag geziene documentaires?
“Na een paar jaar met mijn kop op
de tv, wist ik dat ik niet die BN'er
wilde worden die handtekeningen
uitdeelt op straat. Dat is niet het
doel in mijn leven. Daar word ik
niet gelukkig van.
Ik kan me de 'verslaving' van BN'er
zijn wel een beetje voorstellen.

Opnames met rolstoeltennister Esther
Vergeer, Athene, Olympische Spelen 2004

3D - kunnen daarbij helpen. Zelf
ben ik overigens niet zo'n techneut.
Ik ga een cursus doen: filmen met
een iPhone voor tv. Geweldig, maar
mijn kinderen zijn daar veel beter
in. En wat de locatie betreft: Ik
hoop dat Hilversum gewoon dé
mediastad blijft en ik lekker op het
fietsje naar het Mediapark kan.''

Heb jij ook bij de omroep gewerkt? Heb je zelf -of ken je iemand in jouw omgeving metleuke verhalen, anekdotes en foto's? Laat het ons weten via info@kijkopjouwwijk.nl

Zorgnetwerk
H-Oost verhuist
naar nieuw
gezondheidscentrum

“Vragen van buurtbewoners over
zorg of welzijn willen we graag zo
snel mogelijk oplossen”, zegt
Tukkie Tuk. Zij is betrokken bij
H-Oost, het zorgnetwerk voor
Hilversum Oost. “Mensen kunnen ons bellen of mailen, maar
ook langskomen tijdens onze
spreekuur in het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw voor welzijn en
zorg in Oost.”
44

Bouwen op een schoenveter

De Oosterengweg gaat eind 2019 voor tweeënhalf jaar dicht voor autoverkeer en dat zal, zeker in het begin, wennen zijn voor bewoners.
Johan van Alphen, omgevingsmanager HOV in 't Gooi windt er geen
doekjes om. “De weg openhouden voor auto's is echt geen optie”, zegt
hij beslist. “De ruimte ontbreekt eenvoudigweg. Dit project is heel complex, we bouwen hier eigenlijk op de breedte van een schoenveter.” Voor
de geschrokken bewoner is er een troost: er komt wel een bypass voor
fietsers en voetgangers.

Als het project volgens plan verloopt, rijdt er in 2022 een snelbus over een
aparte baan langs Anna's Hoeve, Oosterengweg en Wandelpad naar het station in Hilversum. Een van de grootste inpassingen in het tracé is de aanleg
van een korte tunnel voor fietsers en voetgangers en daaronder een langere
tunnel voor auto en bus onder het spoor door.
Een oplossing die veel voordelen biedt, zegt Van Alphen. “Bewoners langs
de Oosterengweg zullen minder last hebben van het verkeer en ook rond de
Riebeeck Galerij ontstaat meer ruimte.” Tot het zover is, wordt het doorbijten voor de Hilversummers al is het volgens de omgevingsmanager een
hardnekkig misverstand dat
de stad onbereikbaar zal
zijn. “We hebben alle denkbare maatregelen getroffen
om mensen alternatieven te
bieden. Dat kan fiets, trein
of bus zijn, maar ook het
volgen van de informatie- en omleidingsborden langs de snelweg.
Natuurlijk is het even rommelig als we de ring onderbreken, maar ik ben
ervan overtuigd dat mensen snel hun weg zullen vinden.”
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Hoogwaardig
Openbaar Vervoer
(HOV) in 't Gooi:
Oosterengweg
eind 2019 dicht

voor de natuur, maar ook naar de planning: wanneer gaan we wat doen?
Verder zijn de bereikbaarheid en het parkeren onderwerpen van gesprek. Ik
ben erg blij als bewoners komen met hun vragen. We zijn hier om misverstanden uit de wereld te helpen.”

Westerborkpad
Van Alphen ziet ook liever dat mensen vragen stellen dan dat zij aannames
doen en zich misschien ten onrechte druk maken. Daarnaast zijn ideeën en
suggesties van bewoners altijd welkom en als het enigszins kan, wordt daar
ook gehoor aan gegeven, benadrukt hij. “Zo vertelde een buurtbewoner dat
het Westerborkpad langs het spoor liep, dwars door het plangebied heen. De
symbolische waarde van deze landelijke wandelroute is natuurlijk evident.
Dankzij deze tip heb ik op tijd de routecoördinator kunnen benaderen. Die
woonde in Friesland, maar is speciaal hiervoor naar Hilversum gekomen.
Gelukkig hebben we een definitieve alternatieve route kunnen afspreken
voor de LAW. ” Wienneke knikt instemmend. “We begrijpen heel goed dat
wij hier eigenlijk te gast zijn en willen niets liever dan samen met bewoners
dit tot een goed einde brengen”, is haar besluit.

Ik ben ervan overtuigd
dat de mensen
snel hun weg zullen vinden

Informatiecentrum HOV in 't Gooi
Om bewoners nu al zo goed mogelijk te informeren is Informatiecentrum
HOV in 't Gooi geopend in de Riebeeck Galerij. Buurtgenoten lopen steeds
gemakkelijker binnen, merkt gastvrouw en projectvoorlichter Catherine
Wienneke. “We zien zeker vijf bewoners per middag en waarschijnlijk worden het er alleen maar meer als de plannen dichterbij komen.” De vragen
van buurtgenoten zijn heel verschillend. “Mensen vragen naar de gevolgen
Kan ik hulp krijgen bij mijn financiën? Is er een maaltijdservice in
Hilversum Oost? Ik heb moeite met
de opvoeding. Wie kan me helpen?
Veel buurtbewoners hebben dit
soort vragen, zegt opbouwwerker
Tukkie Tuk. “Voor deze mensen is
het goed om te weten dat H-Oost er
is. Binnen dit zorgnetwerk werken
de gemeente, Versa Welzijn en alle
zorgprofessionals in de buurt

samen. We zoeken met bewoners
naar praktische oplossingen.
Dichtbij, in de wijk.”

Spreekuur
De medewerkers achter H-Oost
houden elke woensdag spreekuur
van 12.00 tot 13.00 uur in Medisch
Centrum Liebergen, het gloednieuwe
gezondheidscentrum in Hilversum
Oost aan de Anthony Fokkerweg 80 c.

Johan van Alphen en Catherine Wienneke

Informatiecentrum HOV in 't Gooi is gevestigd in de Riebeeck Galerij
aan de Oosterengweg in Hilversum en is open op woensdag en vrijdag
van 14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie inclusief een interactieve
kaart van het project staat op www.hovintgooi.nl
Tukkie Tuk merkt dat buurtbewoners het fijn vinden om persoonlijk
hun vraag te bespreken. “Mensen
zitten soms met echte problemen.
Zo sprak ik een dochter en haar
moeder die slecht ter been was.
Haar huis was niet meer geschikt.
Waar zou moeder kunnen wonen?
was de vraag. Deze mensen waren
echt blij met de mogelijkheden die
wij konden noemen.”

De medewerkers van H-Oost
helpen u graag.
Bel voor een afspraak
0611 921 828
of 0631 620 377.
Mailen kan ook:
h-oost@live.nl.
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Bewoners zijn zelf de sleutel
tot hun eigen succes

Linda Hardeman en Hafid Jaadari zijn de nieuwe wijkagenten in Hilversum Oost. Jaadari is
nieuw in 't Gooi, Hardeman werkte hiervoor als wijkagent in Huizen. Beiden vinden ze vooral de
diversiteit in Hilversum Oost opvallend. De wijk is daardoor boeiend, maar ook uitdagend. “Er
gebeurt hier altijd wat.”

BABY'S EN PEUTERS
SPEELTUIN WEGASTRAAT
DOLGELUKKIG MET EIGEN
DREUMESSCHOMMEL
“Mijn jongste dochter van twee wilde ook
graag op de schommel, net als haar oudere zus
van vier, maar voor een gewone schommels is
zij nog te klein”, vertelt Josephine Truijman.
Ze zocht contact met de gemeente met het
verzoek een schommel voor de allerkleinsten
op te hangen. “Dat ging verrassend simpel, de
schommel hangt en heel veel dreumesen zijn
er ontzettend blij mee.”

Linda Hardeman werkt twintig jaar bij de politie
en is vorig jaar begonnen in Hilversum Oost als
wijkagent voor postcodegebied 1221, de
Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt.
Hafid heeft een iets kortere politiecarrière achter
de rug die in 2006 begon in Rotterdam. “Later
heb ik gewerkt in Almere. Toen de kans kwam
om in Hilversum wijkagent te worden, heb ik die
meteen gegrepen.” Mooi in het beroep van wijkagent vindt hij de mogelijkheid om een traject tot
het einde te kunnen volgen. “Bij de incidentafhandeling ben je eigenlijk continu aan het
plakken”, legt hij uit. “Je hopt van melding naar
melding, maar kunt nooit iets afmaken. Als wijkagent kan ik de problemen eigen maken en
bouwen aan netwerken en betrokkenheid om ze
echt op te lossen.”
Regiefunctie
Vaak gebeurt dat oplossen van problemen achter
het bureau en niet lopend door de wijk. “Als
wijkagenten hebben wij een regiefunctie”, legt
Hardeman uit. “Een van de eerste dingen die ik
hier heb gedaan is een scan maken van de buurt
op basis van politiecijfers. Hoeveel inbraken zijn
er in Hilversum Oost, hoeveel vernielingen en op
welke tijdstippen? Door
dit in kaart te brengen kun
je de regie voeren. Als ik
weet dat in een straat op
vrijdagavond tussen 22.00
en 23.00 uur een paar keer
auto's zijn beschadigd, kan ik daar de volgende
keer gericht collega's op inzetten.” Ook Jaadari
stuurt op politiecijfers die in de dagrapportages
worden vastgelegd. “Daarin staan alle meldingen
van de collega's over de afgelopen 24 uur”,
vervolgt hij. “Vandaag begon mijn dag met een
Casusoverleg met de zogenoemde ketenpartners,
zoals de gemeente en het opbouwwerk. Daarna
heb ik alle terugbelverzoeken afgehandeld, de
dagrapportages bekeken en aan de hand daarvan

politieopdrachten uitgezet.”

Terugbelverzoeken
De terugbelverzoeken zijn ook een terugkerend
onderdeel in het werk van Hardeman.
“Meldingen van buurtbewoners op het politienummer 0900-8844 krijgen wij als terugbelverzoek in onze mailbox”, beschrijft ze de
procedure. “Als wij als politie niet kunnen
helpen, verwijzen we ze door naar de partners die
ons helpen in de wijk. Buurtbewoners kunnen
vaak meer zelf oplossen dan ze denken. Om maar
een tegeltjeswaarheid aan te halen: zij hebben de
sleutel tot succes zelf in handen.” Waarvoor ze de
wijkagent wel kunnen bellen? “Bewoners kunnen
altijd bellen, maar alleen de echte politiezaken
handelen we zelf af”, is haar antwoord.
“Vermissingen, vernielingen, inbraken en ga
zomaar door. Overigens is dat een groot verschil
met Huizen: in Hilversum Oost zijn relatief
weinig inbraken en vernielingen. Sociale problematiek daarentegen des te meer. Ik denk dat ik
tachtig procent van mijn tijd kwijt ben met
verwarde personen.”
Jaadari bevestigt ook dat de politie er alles aan
doet om samen met de bewoners een oplossing te
vinden. Wel wil hij een
beroep doen op de
ve r dr a a gz a a mhe id v a n
bewoners. “Er zijn mensen
die ons bellen, omdat ze
hangjeugd zien. In mijn
postcodegebied, de Liebergen, Astronomische
Buurt en Anna's Hoeve, woont de meeste jeugd
in Oost: 17 procent is jonger dan 18 jaar.
Natuurlijk zie je hen in de wijk, maar zolang ze
niets vernielen, is hangen op straat niet verboden.
Samen met de ketenpartners wil ik er wel alles
aan doen om groepen meer met elkaar te verbinden.”
Hardeman knikt instemmend. “De politie kan
niet alles aanpakken, maar als het nodig is kunnen
bewoners op ons rekenen”, is haar besluit.

Ook voor het volgende nummer zoeken
wij bezorgers en redactieleden!
Aanmelden: info@kijkopjouwwijk.nl
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Josephine is niet lang geleden vanuit Amsterdam
naar Hilversum verhuist en vindt het erg fijn
wonen in Hilversum Oost. “Mijn dochters spelen
graag in de speeltuin”, vertelt ze. “Toen ik een
bakjesschommel bij 't Bluk zag hangen, leek me
dat ideaal voor mijn jongste dochter. Het contact
met de gemeente hierover was verrassend

eenvoudig. Ik verwachtte dat ik allerlei formulieren in veelvoud zou moeten indienen, maar dat
was niet nodig. Buurtcoördinator Marianne van
Diemen van de gemeente reageerde enthousiast
op mijn idee en heeft de schommel geregeld.”
De schommel is een groot succes in de speeltuin.
Dagelijks ziet Josephine heel veel kleintjes erin
schommelen. “Helaas durft mijn eigen dochtertje
er niet in, maar ik ben blij dat ik dit voor andere
dreumesen en peuters heb kunnen regelen.”

Wil jij iets voor je wijk, buurt
of straat doen?
Help dan mee om Kijk op jouw Wijk
bij jou in de buurt in de bus te doen!
Geef je op via info@kijkopjouwwijk.nl

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Marianne van Diemen
Buurtcoördinator Oost
Tukkie Tuk
Opbouwwerker Versa Welzijn
a/voir creatives
Vormgeving, foto’s & tekst Fred Pangemanan
Druk
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? Mail
naar info@kijkopjouwwijk.nl
Volgende nummer verschijnt begin oktober ‘18. Tekst en foto’s inzenden vóór 14 september ‘18.

