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Interview met buurtcoördinatoren Coen van Beers en Martijn van Ligten

‘Hilversum-Oost is pittig en
heel afwisselend’
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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin april 2019.
Sluitingsdatum kopij en foto’s
15 maart a.s.

In Hilversum-Oost zijn namens de gemeente twee buurtcoördinatoren
actief: Coen van Beers (l) en Martijn van Ligten (r). Best bijzonder,
want de meeste wijken in Hilversum moeten het met één 'buco' doen.
Toch is er genoeg werk aan de winkel, benadrukken beiden. ‘Oost is met
20.000 inwoners dicht bevolkt en volop in ontwikkeling. Dat maakt ons
werk boeiend, maar ook intensief’, zegt Coen.
‘Andere buurtcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor wijken met vaak
minder dan tienduizend inwoners”,
legt Martijn uit. ‘Het is dus logisch
dat wij deze wijk in tweeën hebben
gedeeld. Ik ben de contactpersoon
voor buurtbewoners met postcode
1223 en Coen voor bewoners met
postcode 1221.’
De buurtcoördinatoren (buco's) zijn

het eerste aanspreekpunt voor bewoners in de buurt. De bewoners kunnen
bij hen terecht
met vragen en
opmerkingen
over de leefbaarheid in de buurt.
‘Vaak kroppen
mensen hun gevoelens op. Dat is
helemaal niet nodig’, meent Coen.

‘Wij zijn altijd bereid het gesprek aan
te gaan en staan open voor hun ervaringen of ideeën.’ Hiervoor was hij
buurtcoördinator van de Hilversumse
Meent. Een heel andere wijk dan
Oost, weet hij nu. ‘De Meent is net
een dorpje. Buurtbewoners pakken
daar veel zelf op en zijn goed georganiseerd. Dat is in deze wijk nu nog
minder het geval.
Oost is pittig en
heel afwisselend.
Als buco moet je
hier stevig in je
schoenen staan
en niet te snel in de war raken.’

Wij willen voorkomen
dat je van het kastje naar
de muur wordt gestuurd
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Oud zeer
De buco's willen het niet mooier
maken dan het is. Er zijn bewoners
die vinden dat hun buurt her en der is
verwaarloosd. Ook voelen zij zich
niet altijd even goed gehoord in het
grote raadhuis aan de andere kant
van het spoor. ‘Er is oud zeer’,
bevestigt Martijn. ‘Wij moeten dat
vertrouwen stap voor stap terugwinnen. Vanzelfsprekend merken wij
ook tijdens ons werk en de buurtschouwen dat het beter kan en moet
in de wijk. Dat is ook onze inzet.
Mensen zien en ervaren het nu nog
niet, maar over tien jaar ziet de buurt
er echt anders
uit.’ Coen knikt
instemmend. ‘Dat
denk ik ook, hoewel we niet te
veel moeten beloven. Ook over tien jaar is niet alles
opgelost.’ De buco's willen in ieder
geval voorkomen dat bewoners van
het kastje naar de muur worden
gestuurd. Martijn: ‘Dit kan gebeuren
als meerdere afdelingen van de

laten spelen en meer groen. Die verschillende wensen passen niet altijd
in elkaar. We zijn nu druk bezig om
bewoners, ontwikkelaars, ondernemers, maatschappelijke organisaties
en gemeente bij elkaar te krijgen. De
bedoeling is dat iedereen meepraat
over de ontwikkeling van de
Spoorzone om te zoeken naar de juiste balans voor de toekomst.’
Ouderen
Martijn ziet in zijn wijk ook de uitdagingen die het langer thuis wonen
van ouderen met zich meebrengt.
‘Heel veel ouderen redden het heel
goed thuis, maar er zijn ook senioren
die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken of zorg mijden’, licht hij
toe. ‘Als buurtcoördinator vind
ik het belangrijk
om iets met de
signalen die wij
krijgen te doen.
Samen met andere partijen in de
buurt natuurlijk: het opbouwwerk,
het zorgnetwerk en de wijkbrandweerman. Eigenlijk zijn wij als
buurtcoördinatoren altijd aan het verbinden.’ Juist dat laatste maakt het

Eigenlijk zijn wij als
buurtcoördinatoren altijd
aan het verbinden

gemeente zich met een onderwerp
bezighouden. Ik zie het als een van
onze taken om ervoor te zorgen dat
mensen altijd een duidelijk antwoord
krijgen. Wij zullen de communicatie
met bewoners goed in de gaten houden.’

Spoorzone
Typisch voor Oost is de diversiteit
vindt het tweetal. De nieuwe wijken
Anna's Hoeve en Villa Industria verschillen hemelsbreed van de buurten
langs het spoor, de buurt bij
Seinhorst en de Astronomische
buurt. Zeker de oudere buurten zijn
dicht bebouwd, wat problemen geeft
met bijvoorbeeld parkeren. ‘Een
belangrijk pijnpunt in deze buurten
waren ook de woningsplitsingen’,
analyseert Coen. ‘Het beleid hiervoor is nu aangescherpt en wordt
binnenkort geëvalueerd. Dat is een
goede zaak. Aan de andere kant zijn
er veel verschillende belangen.
Mensen willen wonen en parkeren,
maar ook ruimte om hun kinderen te

werken in Oost zo afwisselend volgens Coen. ‘De publieke zaak is
altijd mijn drijfveer geweest”, zegt
hij. “In mijn werk als buco komt alles
samen, moet ik overal naar kijken en
heb ik met Jan en alleman te maken.
Dat is niet altijd gemakkelijk, maar
het geeft veel voldoening en vaak
ook resultaat.’
Buurtcoördinatoren zijn voor
bewoners het aanspreekpunt
van de gemeente.
Buurtbewoners kunnen bij hen
terecht met vragen over hun
wijk.
Voor postcode 1221:
Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
of 06 51 225 654
Voor postcode 1223:
Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
of 06 45 144 668

Almansweide zal altijd
bijzonder blijven

‘De graafmachines waren deze zomer nog aan het graven in onze
gemeenschappelijke tuin. Dat was een hele belevenis voor de kinderen.
Ze mochten op de machines en kwamen elke dag zwart van het zand
thuis’, vertelt Willem Gockel. Hij is in juli verhuisd naar de Rita
Reyshof. Een bijzonder stukje Anna's Hoeve, want de bewoners hebben
zelf hun 23 woningen laten bouwen en ontwerpen.

Geen appartement is hetzelfde en ook de acht woonhuizen hebben allemaal een
andere indeling. ‘Dat is het voordeel van bouwen zonder projectontwikkelaar’,
vertelt Carla Resing enthousiast. Zij heeft zich in 2015 bij de CPO
Almansweide aangesloten. Net als medebewoner Yvonne van Mosseveld. CPO
staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit betekent dat bewoners
zelf opdrachtgever zijn voor ontwerp en bouw van de woningen. ‘Wij waren
zelfbouwers’, vat Carla het bewonersinitiatief trots samen.
Een groot voordeel van zelfbouwen is de flexibiliteit die je hebt, vindt Yvonne.
‘Zo heb ik gekozen voor een brede gelijkvloerse woning. Carla is mijn buurvrouw, maar zij woont in een smaller appartement met twee verdiepingen. Alle
vijftien appartementen passen als een puzzel in elkaar. De bouwers vonden het
daarom een erg leuk project. Zij moesten voortdurend naar de bouwtekeningen
kijken.’

Duurzaam
Willem is in januari 2014 ingestapt, drie maanden na de oprichting van de CPO.
Nu woont hij in een van de woonhuizen aan de hof. ‘Het geld dat anders naar
de projectontwikkelaar zou zijn gegaan, hebben wij in duurzame installaties
gestopt. Onze energie wekken wij op met warmtepompen en zonnepanelen. Een
gasaansluiting is er niet.’ Het heeft vier
jaar geduurd, voordat de woningen er
stonden. Volgens Willem is dat korter
dan gemiddeld voor een CPO. Het
samenbouwen vond hij een onmisbare
ervaring. ’Het is geweldig om met iets bezig te zijn, waarvoor je niet hebt gestudeerd. Je komt erachter dat iedereen unieke kwaliteiten heeft. Ik heb mijn buren
in vier jaar goed leren kennen en daarbij heel veel geleerd.’

Alle woningen passen
als een puzzel in elkaar

Ruitjespapier
Yvonne is het met hem eens, maar waarschuwt voor een al te rooskleurig beeld.
‘Lid zijn van een CPO kost veel tijd. Elke twee weken kwamen we bij elkaar
om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Dat is best intensief’, blikt ze terug.
“En je moet met tegenslag kunnen omgaan. Zo wilden we het skelet van de
woningen bouwen met hout. Helaas bleek dat te duur.’
Carla herinnert zich vooral de positieve kanten van het project. ‘Het was soms
lastig’, zegt ze eerlijk. ‘Maar ik heb er vooral van genoten. Ik was de hele dag
in de weer met ruitjespapier om mijn eigen huis zo goed mogelijk uit te tekenen. Daarbij is het zo leuk om samen met anderen een doel voor ogen te hebben. We zijn nog steeds de beste buren.’
Het idee dat de contacten tussen de bewoners nu zullen verwateren, wijst
Willem resoluut van de hand. ‘De CPO is nu gestopt, maar we gaan verder in
een Vereniging van Eigenaren’, legt hij uit. ‘Als bewoners moeten we samen de
tuin en woningen onderhouden. Wat dat betreft zal Almansweide altijd bijzonder blijven.’ Eén moment ziet hij wel met spanning tegemoet: de eerste bewoner die verhuist. “In een andere buurten gebeurt dat gewoon, maar bij ons zal
dat best een ding zijn.’

Wijkbrandweerman
René Wollaars

Niet-pluis
gevoel?
Meld het!

Er is een woord dat we steeds
vaker horen op radio en tv:
'ondermijning'. Hoewel de meeste
bewoners hun buurt gezellig en
leefbaar willen houden, zijn er
mensen die het minder goed met
Hilversum voor hebben. De
gemeente voert daarom controles
uit die als doel hebben de buurten
en wijken veiliger te maken en
fraude aan te pakken. Met de hulp
van buurtbewoners kan de
gemeente de aanpak verder
verbeteren.
Zie je iets dat niet klopt in de
buurt? Is het ergens niet pluis?
Meld het via Misdaad Anoniem
(0800 7000) of neem contact op
met de wijkagenten of je
buurtcoördinator.
Samen maken we de buurt
veilig en nog leuker!

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

Spreekuur Netwerk 1221
Wekelijkse inloop voor buurtbewoners. Het team van Netwerk 1221
beantwoordt vragen op gebied van
zorg en welzijn. Elke dinsdag van
12.00 tot 14.00 uur.

Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in
Kijk op Jouw Wijk. Deze keer vertelt hij wat je moet doen bij brand in
de woning.
Als er brand is in een woning, is het
belangrijkste dat iedereen in huis zo
snel mogelijk wakker is. Rookmelders waarschuwen je op tijd.
Daarom zouden alle kamers een
rookmelder moeten hebben. Alleen
in de keuken, de badkamer of de
garage een rookmelder heeft weinig
zin. Veel mensen hebben één rookmelder per verdieping. Dit is te weinig.
Stel dat er brand uitbreekt in de
slaapkamer van je kind, dan heb je
daar een rookmelder nodig. In grotere
woningen kun je het beste kiezen
voor gekoppelde rookmelders, zodat
het alarm overal te horen is. Bedenk:
80% van de mensen die bij een brand
zijn omgekomen, hebben geen vlammen gezien. Zij zijn door de rook
gestorven.
Rookmelders en een vluchtplan

zorgen ervoor dat jij en je gezin op
tijd de woning kunnen verlaten.
Bespreek daarom met z’n allen wat
je bij brand moet doen. Wie neemt de
kinderen mee? Langs welke weg
kunnen jullie naar buiten? Waar
hangt een sleutel? Waar spreken jullie
buiten af? Sluit zoveel mogelijk deuren
als je naar buiten gaat. Op die manier
krijgt de brand minder zuurstof. Zorg
eerst dat iedereen buiten is en bel dan
pas naar het gratis nummer 112.
Kun je niet vluchten? Sluit dan
zoveel mogelijk deuren en loop naar
een venster aan de straatkant of naar
een balkon en bel 112. Vertel op
welke verdieping je bent.
Wil je meer tips en een gratis
woningcheck? Maak een afspraak
met mij als wijkbrandweerman via
Rene.wollaars@brandweergooivecht.nl

Bijeenkomsten Langer zelfstandig thuis wonen

We moeten allemaal langer in onze woning blijven
wonen maar wat gebeurt er wanneer dit zwaarder
wordt? Wie kan helpen? Hoe kan ik mijn woonsituatie
aanpassen? Veel ouderen hebben dit soort vragen.
Daarom organiseren de Netwerken 1221 en 1223 bijeenkomsten Langer zelfstandig thuis wonen. Tijdens
deze inloopmomenten zijn professionals van
Hilverzorg, Inovum, MEE, het Sociaal Plein en Versa
welzijn aanwezig om samen te zoeken naar oplossingen. Daarnaast kunnen bewoners vragen stellen aan de
wijkbrandweerman en wijkagent. De mensen achter
TOOS (Technologie voor Ouderen Om de hoek
verkrijgbaar en Slim) zullen er ook zijn. De inloop is
gratis en de koffie en thee staan klaar.

De bijeenkomsten zijn:

In Wijkcentrum St Joseph, Minckelersstraat 71 op:
Woensdag 13 februari van 11.00-12.00 uur
Donderdag 14 februari van 11.00-12.00 uur en
van 14.00-15.30 uur
15 februari van 11.00-12.00 uur en
Vrijdag
van 14.00-15.30 uur
In buurtcentrum de Geus, Geuzenweg 84 op:
Maandag 28 januari
van 14:30-16:30 uur
van 18:30-20:30 uur
Dinsdag 29 januari
van 18:30-20:30 uur
Woensdag 30 januari

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 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.
Seniorenfit
Iedereen die meer wil bewegen of
gezonder wil leven en dat graag met
buurtbewoners doet, is elke
dinsdagochtend vanaf 9.30 uur van
harte welkom in De Geus.
Seniorenfit eindigt rond 10.15 uur
waarna een kopje koffie of thee
gebruikt kan worden
in de ontmoetingsruimte.
Aanmelden bij: buurtsportcoach
Laura Roeijmans
L.Roeijmans@Hilverzorg.nl
0621 459 190.
De kosten zijn 1 euro per keer.
Spreekuur wijkbrandweerman
Iedere woensdag van 13.30 - 14.30 u.
houdt wijkbrandweerman René
Wollaars spreekuur in de Buurtbus
op winkelcentrum Seinhorst.
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Derde taaloefengroep van start

Wat betekent ‘knikkebollen’?
Veel buurtbewoners hebben Nederlands niet als moedertaal geleerd.
Gelukkig kunnen zij onze taal oefenen in een taaloefengroep in St.
Joseph. Vandaag is er taalles voor cursisten die al redelijk goed
Nederlands spreken. Taaldocent Willem Brunekreef vraagt of iemand
een nieuw woord is tegengekomen. Aarzelend steekt een van de dames
een hand op. ‘Wat betekent knikkebollen?’, vraagt ze.
Het woord is de titel van een leesboekje voor kinderen. Willem kijkt
zijn klas rond. ‘Wie weet wat 'knikkebollen' betekent?’, vraagt hij.
Een cursist denkt dat het een spel
is. Een andere cursist weet zeker
dat 'knikkebollen' kleine glazen
balletjes zijn. Willem legt uit dat
'bol' een ander woord is voor

'hoofd'. Je hoofd buigt of knikt naar
voren als je bijna in slaap valt.
Vandaar het woord 'knikkebollen'.
De verbazing bij de cursisten is
groot. IJverig schrijven zij het
woord in hun schrift.
Daarna vertellen de cursisten om de
beurt wat zij hebben gedaan deze
week. Een cursiste zegt: ‘Vandaag
ga ik naar mijn vrijwillig’. Willem
onderbreekt haar. ‘Wat bedoel je
daarmee?’ vraagt hij.
Hij legt uit dat het 'mijn
vrijwilligerswerk'
moet zijn. Ook de
uitspraak van het
Nederlands vindt
hij belangrijk.
Als
cursiste
Olga 'joef' in
plaats van

'juf' zegt, grijpt Willem weer in. Hij
leert zijn cursisten dat er woorden
zijn die op elkaar lijken. “'Ik eet vis'
betekent iets heel anders dan ‘ik eet
vies'”, geeft hij als voorbeeld.
Willem geeft twee keer per week
taalles in St. Joseph. Een groep
bestaat uit beginnende cursisten.
De andere groep bestaat uit mensen
die al beter Nederlands spreken.
Daarnaast is er een taaloefengroep
speciaal voor vrouwen. Dit lijkt
niet nodig , want ook in de andere
groepen zitten
alleen dames.
‘De
mannen
werken en de
vrouwen zitten
thuis’, luidt de verklaring van
Willem hiervoor. ‘Sommige vrouwen wonen al dertig jaar in
Nederland. Zij spreken geen Nederlands, omdat zij geen Nederlanders
kennen.’

groep en een groep met mensen die
al Nederlands spreken.
'Meester Willem' is blij met de
extra groep. ‘Ik merkte dat sommige vrouwen zich verveelden. Het is
goed dat we nu verschillende lesniveaus hebben’, meent hij. Willem
en zijn twee collega-taaldocenten
geven nu nog geen les volgens een
lesmethode. ‘Misschien gaan we dit
wel doen in de toekomst’, is zijn
vervolg. ‘Ik geef les, maar besteed
ook veel tijd aan de voorbereiding
van de lessen.
Met een lesmethode wordt de
voorbereidingstijd minder.’
Roselien zou heel graag een vierde
taaloefengroep starten, maar daarvoor zijn meer taaldocenten nodig.
Volgens Willem is het geven van
Nederlandse les heel leuk vrijwilligerswerk. ‘Als je tijd hebt en goed
Nederlands spreekt en schrijft,
moet je je zeker aanmelden’, zegt
hij beslist.

Nederlands leren
op verschillende niveaus

Veel nationaliteiten
De gevorderde groep van vandaag
telt veel nationaliteiten. Indiase,
Russische, Afghaanse, Japanse en
Marokkaanse vrouwen zitten zusterlijk naast elkaar. ‘Veel vrouwen
willen Nederlands leren’, zegt
Roselien Ramkhelawan van Versa
Welzijn. Zij coördineert de taaloefengroepen. ‘We zijn met twee
groepen gestart, maar dat was niet
genoeg. We willen niet te veel cursisten in een groep.’ Daarom is een
groep gesplitst in een beginners-

Ook taaldocent
worden?

Stuur een mail voor meer
informatie naar:
rramkhelawan@versawelzijn.nl
of lees de vacature op de
vrijwilligersvacaturebank:
versavrijwilligerscentrale.nl

Informatieavond Spoorzone in St. Joseph: wethouder schuift aan

Bewoners Liebergerweg
nemen zelf het heft in handen
‘Volgens mij was wethouder Floris Voorink best verrast’, zegt Martin Triebels van bewonersgroep
Liebergerweg. ‘Meestal organiseert de gemeente een
informatieavond en schuiven de bewoners aan. Dit
keer was het precies andersom. Als bewonersgroep
namen wij het initiatief.’

Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71.
www.stjosephhilversum.nl
Spreekuur wijkagent
Wijkagent Hafid Jaadari is iedere
donderdag 14.30 - 16.00 uur
aanwezig om vragen van bewoners
te beantwoorden.
Ontmoetingsgroep (koffie&Thee)
Grand Café, elke maandag, dinsdag
en woensdag, 10.30 - 11.30 uur.
Tweedehands kleding winkel
Elke maandag 14.00 - 16.00 u.,
woensdag en vrijdag
11.00 - 14.00 uur.

Als vertegenwoordiger is belangrijk om te weten wat er
bij je achterban leeft, vindt Triebels. Daarom heeft hij
samen met andere actieve buurtbewoners bij 250 adressen een uitnodiging voor een bewonersavond in de bus
gedaan. ‘In de brief vroegen wij de bewoners of zij
willen meedenken over de toekomst van de wijk.
Willen zij hoogbouw in de buurt? Vinden zij de buurt
groen genoeg of juist niet? Eerlijk gezegd was ik vooraf
een beetje nerveus. Je weet nooit hoe de reactie van
mensen is, maar uiteindelijk was de avond in St. Joseph
een groot succes.’

2e Koersbalclub
donderdag 11.00 - 12.30 uur.
Administratie voor Elkaar
Gratis hulp bij administratie/
formulieren.
Iedere donderdag 10.00 - 11.30 u.
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 start op 8 maart 2019.

Bewoners willen echt meedenken

Triebels had een presentatie gemaakt met verschillende
keuzes voor de bebouwing, parkeren en groen.
Vervolgens konden de bewoners met rode en groene
stickers aangeven welke keuze hun voorkeur had.
Volgens hem kan de gemeente zeker aan de slag met de
resultaten. ‘Bewoners willen echt meedenken en
begrijpen dat hier en daar hoogbouw nodig is.
Daarnaast willen ze ook meer groen in de buurt.’

ACTIVITEITEN
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Wethouder Floris Voorink zei aan het eind van de avond
onder de indruk te zijn van de betrokkenheid van de
bewoners. Voor drie buurten, Venetapark, Hunkemöller
en punt Lijsterweg/Zuiderweg zijn nu werkgroepen
gevormd van bewoners die de resultaten verder zullen
uitwerken.

Riksja fietsen
Ritje maken? Reserveer bij Info &
Adviespunt St Joseph
(035) 647 83 47 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.

Kijk op hilversum.nl/spoorzone voor de laatste informatie over de Spoorzone

Eerste appartementen Lucentterrein deze
maand op Woningnet

De bouw van de vier woontorens op het Lucentterrein aan de
Larenseweg verloopt voorspoedig. Ate Wijdeveld, senior gebiedsontwikkelaar bij De Alliantie, verwacht dat de eerste woningen in januari 2019 op Woningnet staan.

De twee torentjes bovenop de parkeergarage zijn het eerst klaar. Het
gaat om toren J met 30 woningen
en toren K met 42 woningen. Alle
appartementen komen aan de nieuwe Verbindingslaan te liggen.
Alleen deze naam zal nog herinneren aan het vroegere telecombedrijf
dat hier stond.
Het nieuwe Lucent wordt een open
groene buurt met weinig auto's op
straat. ‘Het was een uitdaging om
deze wijk te ontwerpen’, blikt
Wijdeveld terug. ‘De torens hebben
verschillende hoogtes en we bouwen verschillende woningtypes.
Dat is toch ingewikkelder dan een
rijtje eengezinswoningen neerzetten. Daarom waren we best trots

toen de hele gemeenteraad het eens
was met ons plan. Dat komt niet
vaak voor.’
Gasloos
Behalve autoluw, is de nieuwe wijk
ook duurzaam. Alle torens en ook
de 24 eengezinswoningen op het
Lucentterrein krijgen geen gasaansluiting. Wijdeveld: ‘Misschien
hebben bewoners gemerkt dat we
druk bezig waren rond de Jan van
der Heijdenstraat. Het openbreken
van de straat was nodig om de nieuwe woningen aan te sluiten op het
bestaande
warmtenet
onder
Seinhorst.’
De appartementen hebben elk een
eigen 'doorstroommeter' die het

energieverbruik meet. Hoe meer
water er door de woning stroomt,
hoe hoger de energierekening.
Verder is ook het verschil in tempe-

ratuur belangrijk. Als het temperatuurverschil van het water dat de
VERVOLG OP PAG. 7 >
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Theater Achterom
zoekt creatieve
ondernemers

Grote namen als Vincent Bijlo, Youp van 't Hek en popformatie De
Dijk wisten Theater Achterom tot de sluiting in 2015 te vinden. Het
theater wordt nu verkocht door de gemeente, maar het gebouw houdt
een maatschappelijke bestemming, benadrukt projectleider Ralph van
Erp. ‘Het liefst zien wij creatieve bedrijvigheid in het pand komen.’

Een flink aantal bewoners staat bij de ingang te wachten voor een
rondleiding door Theater Achterom. Het pand aan de
Eemnesserweg, dat behalve voor de gevestigde namen, ook
een podium was voor veel beginnende theatermakers en het
thuishonk van amateurverenigingen De Fusie en Ars, gaat
onder de hamer. Voor geïnteresseerden is de rondleiding een
laatste kans om het gebouw in de oude staat te zien. ‘Ik ben toch wel
benieuwd wat hier gaat komen’, zegt buurtbewoonster Corien van
Andel. Zij woont vlak naast het voormalige theater dat
destijds is gebouwd als gymnastiekzaal van de aanpalende huishoudschool. Als vaste bezoeker
van de voorstellingen, vindt ze het jammer
dat het theater is gesloten. ‘Ik bestelde vaak
van tevoren kaartjes, liep vervolgens naar
mijn balkon, waar een medewerker van Achterom
mij de tickets gaf door een raam naast het trapgat.
Dat was toch elke keer grappig’, blikt ze terug.

blijft’, verzekert Van Erp. We lopen in een groepje langs de toiletruimte,
waar een tegeltableautje nog herinnert aan de geschiedenis van de huishoudschool; het belang van een huishoudboekje dat op orde is, blijkt van alle
tijden.
Pieter van Velzen
Kruip door, sluip door en een trappetje verder staan we tegenover een
metersbrede muurschildering uit 1962, gesigneerd
door Pieter van Velzen. Dezelfde kunstenaar die ook
het wandreliëf van een dansend figuur aan de gevel
heeft gemaakt. Van Velzen vestigde zich in 1947 als
kunstenaar in Nieuw-Loosdrecht en werd in die jaren
gezien als een vernieuwer in de kerkelijke kunst. In Hilversum zijn twee
ramen en een fresco in de Sint-Josephkerk en de mozaïek op de voorgevel
van de Pniëlkerk van zijn hand. ‘Ons uitgangspunt is om deze schildering
te behouden’, vervolgt Ralph van Erp. ‘Behalve de financiële opbrengst
nemen wij ook de maatschappelijke opbrengst nadrukkelijk in het biedboek
mee. Wat dat betreft steekt het college echt zijn nek uit, vind ik. Het behouden
van een schildering als deze past prima bij onze doelstellingen.’ Vlak voor
het einde van de rondleiding wijst makelaar Andriessen nog op de constructie
van de trap. Hij is enthousiast over het sobere lijnenspel, volgens hem een
van de sterke punten van het gebouw. Weer buiten staat het theater er wat
verweesd bij, maar als de planning naar verwachting verloopt, start dit voorjaar de opwaardering van het pand. ‘Begin 2019 zal besloten worden welk
bod het beste aansluit op het biedboek en aan wie we het pand gunnen’, legt
Van Erp de procedure uit. ‘Als dit rond is, leveren we het pand in maart op
en kan de verbouwing beginnen.’

De verbouwing kan
in maart beginnen

Gemeentelijk monument
De foyer oogt verlaten zonder bezoekers, de
theaterzaal leeg zonder stoelen. Ralph van
Erp en makelaar Jan Willem Andriessen,
gespecialiseerd in vastgoed, zien niettemin
volop mogelijkheden. Het gebouw zal na een
grondige verbouwing veel ruimte bieden voor creatieve ondernemers, is de
stellige overtuiging van beiden. Bewoners hoeven echter niet bang te zijn
dat het voormalige theater heel ingrijpend verandert. “Het gebouw is een
gemeentelijk monument en in het biedboek is opgenomen dat dit in stand

Theater Achterom begon in 1968, als speelzaal voor amateurtoneel
achter de St. Vitus- kerk in Hilversum onder de naam 'Mini-Tejater
Achterom'. Een officiële status kreeg het podium in 1971 met een
vlakkevloertheater aan de Groest. In 2002 verhuisde Achterom naar de
gymzaal van een oude huishoudschool aan de Eemnesserweg totdat het
in 2015 werd gesloten.

KUN JE NIET WACHTEN OP HET VOLGENDE NUMMER VAN KIJK OP JOUW WIJK,
VOLG HET NIEUWS IN OOST DAN OP kijkopjouwwijk.nl
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woning inkomt en uitgaat groter is,
betekent dit ook een hoger energieverbruik.
Zonnepanelen
Toch zal de energierekening niet
heel hoog zijn,
verwacht d e
gebiedsontwikkelaar van
De Alliantie.

Zo worden de daken van de torens
vol gelegd met zonnepanelen. De
elektriciteit die de panelen opleveren, gaat naar de bewoners. Ook
zijn de torens geïsoleerd volgens
BENG. ‘Misschien is dit wel heel
technisch’,
lacht
Wijdeveld.
‘BENG’ staat voor 'bijna energie
neutrale gebouwen'.
Het betekent dat
weinig warmte
verloren gaat.

Het nieuwe Lucent wordt
een open groene buurt

Zo houden we de woonlasten voor
de nieuwe bewoners laag.
Bovendien is het milieuvriendelijk.’
Hij verwacht dat veel mensen in de
nieuwe appartementen willen
wonen. ‘Er zijn te weinig sociale
huurwoningen, dus we moeten
altijd mensen teleurstellen’, klinkt
het berustend. ‘Maar de bewoners
die wel een plekje bemachtigen,
zullen hier heel fijn kunnen
wonen.’

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
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WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1223:
Hafid Jaadari
hafid.jaadari@politie.nl
0900-8844
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900-8844
VERSA WELZIJN
Opbouwwerkers
Postcode 1221: Katinka Boot
kboot@versawelzijn.nl
0647 191 994
Postcode 1223:Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776

Bewoners voelen zich buiten spel gezet

Gemeente kiest voor minder
verkeer over kleine spoorbomen

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
Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
Roxanne Callenbach
rcallenbach@versawelzijn.nl
WONINGCORPORATIES
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
GEMEENTE
Wijk-/buurtwethouder Oost
Floris Voorink
f.voorink@hilversum.nl

De situatie bij de kleine spoorbomen is onoverzichtelijk
en gevaarlijk. Uit alle voorstellen om de overgang veiliger
te maken, kiest wethouder Arno Scheepers voor variant
KL26. Bewoners voelen zich buitenspel gezet. Met de
auto wordt het lastiger om vanuit de Geuzenbuurt,
Electrobuurt en Kleine Drift naar Bussum te rijden.
In variant KL26 moet het verkeer dat Hilversum uitgaat via
de Simon Stevinweg naar de Johan Geradtsweg rijden. Voor
de bewoners van de buurten langs het spoor betekent dit dat
zij niet meer via de Lage
Naarderweg bij het Mediapark
kunnen komen. ‘Bovendien
neemt het verkeer in en rond de
Simon Stevinweg met 80% toe. En dat in een buurt met vijf
scholen en kinderopvang voor duizend kinderen’, zegt
Patrick Weening van bewonersvereniging OSP.

oplossing gekozen, zo is in de flyer te lezen die zij huis-aanhuis in de wijk hebben verspreid. Wethouder Arno Scheepers
vindt dat hij wel degelijk rekening heeft gehouden met de
mening van bewoners.
‘Hoe kunnen we de spoorwegovergang veiliger maken? Om
dit uit te zoeken is in de zomer van 2017 de Klankbordgroep
Kleine Spoorbomen opgericht. Samen met deze bewoners
hebben we een eindrapport geschreven. In dat rapport staat
klip-en-klaar dat de spoorwegovergang alleen veiliger wordt
als het autoverkeer minder kanten op kan.’

Fietsers
De bewoners zien het liefst dat
autoverkeer en fietsers worden
gescheiden, de verkeerslichten
terugkomen en de spoorwegovergang wordt verbreed. ‘En
begin eens een keer met handhaven’, zegt Weening resoluut.
Volgens hem maakt het gedrag van fietsers de verkeerssituatie gevaarlijk. ‘Fietsers blokkeren het kruispunt en houden
zich niet aan de verkeersregels. Als automobilist weet je dan
ook niet meer wat je moet doen.
En dan heb ik het niet alleen
VERVOLG OP PAG. 8 >

Voor fietsers blijven
de buurten goed bereikbaar

Klankbordgroep
Volgens de bewoners van de Johannes Geradtswegbuurt,
Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt heeft de
gemeente zonder overleg met de klankbordgroep voor deze

Buurtcoördinatoren
Postcode 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
(035) 629 21 32 / 0651 225 654
Postcode 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
06 45 144 668
WIJKCENTRA
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 0 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
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over pubers of jongeren. Ook ouderen op de fiets,
vaders, moeders, opa's en oma's, doen maar wat. Pak

Wil jij ook buurtredacteur worden?

ontstaan er op een andere plek nieuwe problemen.
Dat is het nadeel van elke verkeersingreep die je in
Hilversum doet’, is zijn standpunt. ‘Ik begrijp heel
goed dat dit niet prettig is voor de bewoners van de

Maar wil je eerst weten hoe wij
als redactie werken? Kijk dan
op kijkopjouwwijk.nl
Kijk op jouw Wijk
start in het
volgende nummer met
een nieuwe rubriek:

dit aan en ik denk dat de overgang voor negentig procent veiliger wordt.’

Veiligheid
Als de gemeente de verkeerssituatie toch ingrijpend
wil aanpakken, vinden de bewoners de oplossing die
wordt voorgesteld in variant KL28 veel beter. In dit
voorstel kunnen de buurtbewoners nog steeds over de
spoorbomen naar Bussum. Wethouders Scheepers
geeft toe dat de bereikbaarheid van de Geuzenbuurt
met de auto verslechtert, maar hij ziet geen andere
mogelijkheid. ‘Wanneer je op de ene plek iets oplost,

‘Kijk op de (top-)
sporter in jouw Wijk’
Ken jij een individuele sporter
(geen teams) in Oost, oud of
jong, laat het ons weten en wij
gaan ermee aan de slag.

Geuzenbuurt. Voor fietsers blijven de buurten overigens wel goed bereikbaar. Het college kiest uiteindelijk voor deze oplossing omdat deze zorgt voor de
grootste afname van het verkeer bij de Kleine
Spoorbomen.’
De wethouder wil heel graag de uitwerking van KL26
samen met de bewoners en de buurt oppakken.
‘Daarvoor hebben we een nieuwe klankbordgroep
opgericht. We begrijpen de zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt heel goed. Samen met de buurtbewoners willen we hier goede maatregelen voor
bedenken’, zegt hij tot slot.

Vrijwilligers gezocht voor preventief huisbezoek ouderen
Ouderen blijven langer thuis wonen en komen
voor nieuwe vragen te staan als het gaat om
wonen, vrijetijdsbesteding, gezondheid en inkomen. Daarom krijgen alle Hilversummers van 75
jaar en ouder een preventief huisbezoek aangeboden.
De huisbezoeken worden afgelegd door vrijwilligers. Zij wijzen ouderen de weg. In Oost zoekt

Jacqueline Swaalf

Versa Welzijn nog vrijwilligers voor het afleggen
van de huisbezoeken. Vrijwilligers krijgen een
starttraining van drie dagdelen en volgen jaarlijks
vier keer een scholing.
Interesse? Neem contact op met Cis van Deurzen,
telefoon: 0629 489 939.
E-mail: cdeurzen@versawelzijn.nl.
In de volgende Kijk op Jouw Wijk het verhaal
van vrijwilliger Jacqueline Swaalf.

Floris Voorink nieuwe wijkwethouder Oost
In de vorige Kijk op Jouw Wijk publiceerden wij een uitgebreid interview met Karin Walters. Zij wilde veel doen voor Oost, maar is nu niet
meer onze wijkwethouder. Na het vertrek van Angelica Pelsink als wethouder heeft het college de taken opnieuw verdeeld. Floris Voorink zal
het wijkwethouderschap van onze buurten op zich nemen.

‘Ik heb er zin in om met de bewoners aan de slag te gaan om van Oost een
nog geweldigere plek te maken’, laat onze nieuwe wijkwethouder enthousiast weten. ‘Het leuke aan Oost vind ik dat er heel veel actieve bewoners
zijn die zich inzetten voor hun buurt. Die grote betrokkenheid is voor mij als
wijkwethouder natuurlijk erg fijn. De bewoners hebben genoeg wensen en
ambities voor deze wijk, dus laten we met elkaar aan de slag gaan en samen
bouwen aan een prachtig Oost. Ik ga ervoor!’
In een van de komende nummers van Kijk op jouw Wijk zullen we Floris
Voorink uitgebreider spreken over zijn plannen met Oost.

Redactie

C O L O F O N

Ook voor het volgende nummer zoeken
wij bezorgers en redactieleden!
Een uurtje iets doen voor je buurt?
Meld je aan via kijkopjouwwijk.nl

Contact

Sluitingsdatum

Tekst & (eind)redactie
Vormgeving, foto’s & tekst
Redactieraad

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Opbouwwerkers Versa Welzijn
Katinka Boot
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? Kijk op de
site kijkopjouwwijk.nl en vul het contactformulier in.
Het volgende nummer verschijnt begin april ‘19. Tekst en foto’s inzenden vóór 15 maart ‘18.

