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Monumentale villa's omringd door
grote tuinen geven karakter aan
Hilversum Noordwest. Het is niet
verwonderlijk dat jullie als bewoners trots zijn op jullie buurten.
Nergens in onze Mediastad is
zoveel groene ruimte die we graag
willen behouden, maar die tegelijkertijd het 'verbinden' van bewoners niet altijd even gemakkelijk
maakt, zoals wijkwethouder Jan
Kastje terecht opmerkt in deze
krant.
'Tijd voor actie', besloten buurtcoördinator Carola van den Berg en opbouw-

4/5

5
Opening Elckerlycplein 6

• Preventief huisbezoek
voor ouderen
•

• Bewoners in gesprek
over verduurzaming
monumenten

• Bewonersvereniging
Raadhuis & Omgeving
klaar voor volgende
25 jaar
• De Akker zet voor
iedreen de deuren
wijd open
• Niet-puis gevoel?
Meld het!
• Colofon

6
7
8
8
8

IN DE ‘GELE KOLOM’ VIND JE
O.A. ACTIVITEITEN IN DE WIJK EN
BELANGRIJKE ADRESSEN

Boven: Carola en Lilian. Onder: Koosje en Fred

Jan Kastje wil vooral benaderbaar zijn voor de buurt. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat een fietstocht door de wijk één van zijn eerste
initiatieven als wijkwethouder is geweest. “Het gesprek is mijn belangrijkste instrument”, benadrukt hij. “Bewoners kunnen met vragen en
opmerkingen altijd bij hun buurtcoördinator terecht, maar als 'last
resort' kunnen ze mij ook benaderen. Als wijkwethouder zal ik altijd
proberen een toegankelijke gesprekspartner te zijn.”
Jan Kastje woont sinds 2001 in
Hilversum, eerst op de Kamerlingh
Onnesweg in Oost, nu in Hilversum
Zuid. Ooit begonnen als dierenverzorger in het Noorder Dierenpark, werd
eind jaren '80 in eigen woorden: 'groen
en het milieu zijn ding'. Hij studeerde
Milieukunde,
werd
Provinciale
Statenlid
bij
GroenLinks en
later lijsttrekker
en wethouder
van Hilversum.
“In het college
hebben we afgesproken dat we geen wijkwethouder
worden van de wijk waarin we zelf
wonen”, legt hij zijn keuze voor
Noordwest uit. “Ik heb toen meteen

gezegd dat deze kant van Hilversum
mijn interesse heeft. De wijk is groen,
groot en divers. Zelfs het Media Park
hoort erbij. Dat wist ik eerlijk gezegd
niet eens”, bekent hij lachend.
Buurtverenigingen
Bewoners hebben zich goed georganiseerd in vijf
buurtverenigingen, maar Kastje
hoopt dat deze
comité’s meer
gaan samenwerken, want de
grenzen houden niet op bij de eigen
buurt. “Ik heb begin dit jaar alle
bestuursleden op een avond uitgeno-

Ik heb meteen gezegd
dat deze kant van Hilversum
mijn interesse heeft
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werker van Versa Welzijn Lilian Martins
daarom.
Voor Hilversum Oost maken Koosje de
Beer en Fred Pangemanan al anderhalf
jaar met succes de wijkkrant Kijk op
jouw Wijk Oost. Carola en Lilian haakten aan met als resultaat de uitgave die
nu voor jullie ligt: de eerste Kijk op Jouw
Wijk NW, boordevol nieuws over jullie
prachtige wijk!
Een échte krant!
Min of meer tegen alle digitale ontwikkelingen in is er toch nog behoefte aan
een 'fysieke' krant, zo hebben we
gemerkt. Een krant zonder advertenties
en huis-aan-huis verspreid. Daarom ligt
nu in al jullie brievenbussen dit eerste
nummer van Kijk op jouw Wijk NW; de
wijkkrant vóór, van, maar ook dóór
bewoners!
De redactie laat de lezer aan het woord.
Wat vinden jullie belangrijk? Waar
zoeken jullie elkaar op? Tegen welke
moeilijkheden lopen jullie aan? Kijk op
jouw Wijk NW is geen 'klachtenloket',
maar daar waar bewoners elkaar vragen
willen stellen, geven wij jullie graag de
ruimte om ideeën of voorstellen
bespreekbaar te maken.
Jong en krantlezer?
We weten het: in jullie digitale wereld,
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zal een papieren krant meestal geen
grote rol spelen.
Toch geven wij
ook aan jullie dit
podium. Wil je
iets
vertellen
over
bijvoorbeeld een actie bij jou op school? Heb je
een aparte hobby of wil je gewoon een
leuke anekdote met jouw wijk delen?

digd. Tot mijn verbazing was dat tot
dan toe nooit gebeurd”, zegt hij nog
steeds verwonderd bij de herinnering.
“Het was een constructieve avond,
waarin we onder andere over de
Wijkagenda hebben gesproken. Wat
willen we nu met elkaar in de wijk?
Deze bijeenkomst krijgt zeker een
vervolg.”
Verduurzaming
Eén belangrijk onderwerp waarvoor
bewoners aandacht vragen is het verduurzamen van monumentale woningen, want behalve het groen, is ook het
beschermd stadsgezicht en het aantal
monumenten kenmerkend voor Noord
West. Veel woningeigenaren lopen
tegen de grenzen van welstand op als
zij bijvoorbeeld zonnepanelen op hun
dak willen leggen. Jan begrijpt de zorgen, maar er is volgens hem meer
mogelijk dan veel mensen denken.
“Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld
aan de achterzijde van het dak”, merkt
hij op, om vervolgens te erkennen
dat er wel sprake
is van een dilemma. “Voor een
deel zijn de welstandregels
er
niet voor niets.
Mensen vinden
het ook belangrijk dat de buurt zijn
karakter niet verliest. Het is belangrijk
hierin de juiste balans te vinden.”

Mail ons dan!
Kijk op jouw Wijk verschijnt een keer
per halfjaar. Houd daar rekening mee bij
het sturen van je
tekst en foto's.
Wij hopen dat
KojW NW ook
in Noordwest
een
succes
wordt en daarmee een verbindende factor gaat spelen. De redactie wenst je
veel leesplezier!

Een wijkkrant vóór,
maar vooral dóór bewoners

men. Hierbij gaat het om verduurzamen met behoud van waarden en kwaliteit.”

Vioolkist
Naast het verduurzamen van woningen
spelen er meer vragen als het gaat om
erfgoed en monumenten, waarop
Kastje binnen zijn nieuwe beleidsagenda een antwoord wil formuleren. “Hoe gaan
we om met herbestemming
van
monumenten? Zo
staat in Noordwest het vroegere
AVRO studiogebouw, in de buurt beter bekend als 'de
Vioolkist' nog leeg. Daarover wil ik
graag in gesprek. De eerste erfgoedtafel met de erfgoedclubs begin februari
was een mooie aanzet. Ik hoop dat we
in de toekomst elkaar vaker in deze
setting ontmoeten.”

Nieuwe Omgevingswet
betekent veel voor bewoners

We moeten de vraag
beantwoorden hoe we
monumenten kunnen
verduurzamen

Raadhuis
De gemeente Hilversum heeft ook zelf
de ambitie om het Raadhuis energieneutraal te maken. “We hebben onderzoek gedaan naar hoe we dit kunnen
realiseren. Nu bekijken we welke stappen we daadwerkelijk kunnen zetten”,
legt Kastje uit. “Op die manier geven
we als gemeente het goede voorbeeld
en kunnen we bewoners laten zien wat
mogelijk is in hun eigen monument.
Ook geeft het ons stof om over in
gesprek te gaan met de commissie
Welstand.” Dat hier en daar de welstandsregels moeten worden aangepast
aan de nieuwe werkelijkheid, staat
voor de wijkwethouder vast. “We willen dat Hilversum van het aardgas af is
in 2040. Daarvoor moeten we een antwoord vinden op de vraag hoe we
monumenten gaan isoleren en verwar-

Melkhuisje
Ook als het niet om de openbare ruimte gaat, maar om de bewoners zelf, wil
hij er zijn voor de mensen. “Het moet
een vrije keuze zijn, maar als ouderen
langer zelfstandig willen blijven
wonen, zullen wij ze daarbij helpen.
Daarnaast wonen de mensen in deze
buurt natuurlijk ver van elkaar in grote
huizen met tuinen. Als wijkwethouder
wil ik, daar waar ik kan, deze bewoners met elkaar verbinden. Zo juich ik
bijvoorbeeld de plannen om het
Melkhuisje voor meerder functies in te
zetten van harte toe. Dit soort initiatieven kunnen altijd rekenen op mijn
steun.”

De Omgevingswet wordt pas in 2021 van kracht, maar binnen het Raadhuis is
programmamanager Omgevingswet Joram Grünfeld al druk bezig met de
voorbereidingen. “Participatie is een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe
wet, maar wat betekent dit in de praktijk? Besluitvorming zal niet voor iedereen beter zijn. Tegenstellingen blijven bestaan, ook binnen bewonersgroepen
onderling. Het betekent wel dat wij ons als gemeente meer bewust moeten zijn
van de wensen die bij burgers leven.”
De gemeente heeft als voorbereiding op de invoering van de nieuwe
Omgevingswet verschillende leertrajecten gestart in de vorm van zogenoemde
'pilots'. Zo is er een pilot Velbeleid over het kappen van bomen in Hilversum Noord
en een andere pilot in het
Spoorzone-gebied in Hilversum
Oost.

In de Omgevingswet hebben
we meer oog voor
nieuwe ontwikkelingen

Participatie
Ook in het Noordwestelijk
Villagebied, een beschermd
stadsgezicht, is de gemeente een pilot gestart, vertelt Joram. “Hier willen we de
bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten
behouden. Om dit te bereiken gaan we in deze pilot na welke instrumenten de nieuwe
wet ons biedt om het bestaande karakter van deze wijk te borgen. Participatie speelt
hierbij een belangrijke rol. Wat willen de inwoners en bedrijven in de wijk? Ik hoop
dat we hier gaandeweg een beter beeld van krijgen.”
De pilots zijn volgens programmamanager Joram Grünfeld nodig om iedereen in
en buiten het Raadhuis te kunnen meenemen in de andere manier van werken die
de nieuwe wet voorstaat. “In de Omgevingswet hebben we meer oog voor nieuwe
ontwikkelingen, terwijl we het tegelijkertijd heel belangrijk vinden dat de kwaliteit
van de leefomgeving niet wordt aangetast”, licht hij toe.
Regels
Als concreet voorbeeld van deze nieuwe invalshoek noemt hij het nadenken over
het belang van bepaalde regels. “Nu toetsen we bijvoorbeeld bij bouwaanvragen
altijd de hellingshoek van het dak, maar wanneer wijzen we op deze grond een verbouwingsaanvraag af? Hoe relevant is deze regelgeving? Daarnaast onderzoeken
we hoe we moeten omgaan met nieuwe uitdagingen. Hoe houden we bijvoorbeeld
rekening met de verandering van het klimaat? Hoe bereiken wij het doel dat wij
hebben gesteld als het gaat om verduurzaming?”

Omgevingsplan
Het leertraject is belangrijk, omdat de gemeente over twee jaar niet meer werkt met
bestemmingsplannen, maar met een omgevingsplan. “Een bestemmingsplan richt
zich puur op de ruimtelijke invulling van de omgeving”, legt Joram het verschil uit.
“Een omgevingsplan is breder. Hierin zijn alle regels die met het fysiek domein te
maken hebben opgenomen. Bewoners kunnen er bijvoorbeeld ook de regels over
monumenten en bomen in vinden.”
Het huidige bestemmingsplan van het Vervolg ‘nieuwe Omgevingswet’ >>

‘Onze jaarlijkse kerstborrel is een
begrip in de buurt’

Buurtvereniging De Hoge Dreuvik
leed een slapend bestaan, maar is
sinds een aantal jaren weer luid en
duidelijk aanwezig in de buurt met
een nieuwe naam: Trompenberg
Zuid. “Oorspronkelijk was de vereniging opgericht voor het behoud
van monumentale panden en het
groen”, legt secretaris Saskia
Sprengers uit. “Dat vinden we nog
steeds belangrijk, maar daarnaast
zetten we nu ook in op de sociale
cohesie.”

“Zorg, verkeer, openbare ruimte, veiligheid én de organisatie van evenementen zijn de belangrijke onderwerpen, waarmee wij ons bezighouden”,
zegt Saskia Peper, sinds 2016 als
bestuurslid bij Trompenberg-Zuid
betrokken. Om elk thema de aandacht
te geven die het verdient, zijn er binnen de buurtvereniging verschillende
commissies en werkgroepen van
bewoners aangesteld. Daarnaast is er
elk jaar een ALV, met aansluitend een
zomerborrel voor de leden.

Evenementen
“Heb je even?”, geeft penningmeester
en bestuurslid Maja Smit als antwoord
op de vraag welke activiteiten de
buurtvereniging op touw zet om bewoners met elkaar in contact te brengen.
“We organiseren lezingen, architectuurwandelingen, en rondleidingen
door karakteristieke gebouwen in de
wijk. Daarnaast komen heel veel mensen af op onze jaarlijkse kerstborrel in
danscentrum Van Bommel. Ik denk dat
we vorig jaar meer dan 120 mensen
hebben verwelkomd. Voor de rondleiding door gebouw M kregen we 75
aanmeldingen” Saskia Sprengers vult

aan: “En vergeet het Lichtjesfeest niet
op 11 november. 's Middags hebben
we Sint Maarten-lampions met de kinderen geknutseld en dan 's avonds de
wijk in!”
Ook voor 2019 zijn er genoeg plannen
voor evenementen. Zo staan een
bezoek aan de moestuin van Jagtlust
en een rondleiding door Oogzieken-
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Maja Smit (l) en Saskia Sprengers (r)

huis Zonnestraal dit najaar nog op stapel.
Ook willen de enthousiaste bestuursleden verder kijken dan de eigen buurt.
Maja: “Hilversum historicus Pieter
Hoogenraad die bij ons in de wijk woont,
gaf vorig jaar in samenwerking met
ons een lezing in het MCO. We merk-

(Villa-)wijk Noordwest,
postcode 1217, is eind 19de,
begin 20ste eeuw ontstaan. De
oorspronkelijk landgoederen zijn
nu vaak monumentale villa's
geworden.
De woonwijk is aangewezen als
beschermd stadsgezicht. In de
tweede helft van de 20ste eeuw
is het Mediapark ontstaan.
groening van het pleintje op de kruising Trompenbergerweg, Jacobus
Pennweg en Steijnlaan”, is haar vervolg. “Samen met de bewoners hebben
wij twee jaar geleden bij de gemeente
een subsidie aangevraagd om dit pleintje te vergroenen. Het wordt nu wel
eens tijd voor actie.”

De wijk is onderverdeeld in
6 buurten:
Boomberg
Villaparken
Trompenberg-Oost
Trompenberg-Zuid
Mediapark
Raadhuiskwartier.
De wijk heeft ongeveer 7.500
inwoners.

BUURTVERENIGINGEN
Stichting de Boomberg
www.boombergwijk.nl/agenda
Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en
Omgeving
www.raadhuisenomgeving.nl

ten dat dit enorm werd gewaardeerd.”

Vara-gebouw
Saskia Peper vindt het fijn wonen in
Trompenberg. “Het is een mooie groene
wijk met fraaie panden. Wel vind ik het
jammer dat veel woningen bedrijfspanden zijn geworden. Daardoor is het
's avonds laat stil op
straat, ook omdat er
weinig cafés en restaurants in de buurt zijn.”
Samen met de andere leden van de
commissie 'Ruimtelijke Ordening en
Groen' houdt zij de ontwikkelingen in
de openbare ruimte nauw in de gaten.
“We volgen de plannen met het oude
Vara-gebouw aan de Heuvellaan 50 op
de voet en zetten ons in voor de ver-

Noordwestelijk Villagebied, dat dateert uit 2010 wordt de
komende tijd geactualiseerd door Joram en zijn collega's,
zodat het even goed digitaal raadpleegbaar wordt als de andere bestemmingsplannen van Hilversum en aansluit op het toekomstige omgevingsplan. Voor bewoners is de nieuwe rol die
zij krijgen wel degelijk van betekenis, stelt hij. “ Met de nieuwe Omgevingswet wordt het initiatief, meer dan nu het geval
is, bij de samenleving gelegd. Zo worden projectontwikkelaars verplicht om omwonenden te consulteren en daar verslag van te maken. Het verslag wordt door de gemeente meegewogen bij de beoordeling van de plannen.”

Het geeft volgens haar aan dat - hoewel het contact goed is - de besluitvorming binnen de gemeente stroperig
kan zijn. “Zo zijn we ook nog steeds in
gesprek over twee garages in de wijk
die hinder voor bewoners veroorzaken.
Ik begrijp dat het voor de gemeente
lastig is om ad-hoc te
beslissen, maar het betekent wel dat we onze
aandacht niet mogen
laten verslappen.”
Daarom is het nodig dat nog meer
bewoners aanhaken bij de buurtvereniging, meent Maja Smit tot slot. “Het
lidmaatschap kost 25 euro per jaar per
huishouden. Dat is toch een klein
bedrag als je bedenkt dat je voor dat
geld een gezellige en mooie wijk
terugkrijgt.”

Het wordt nu weleens
tijd voor actie

Omgevingsloket
Verder werkt de programmamanager achter de schermen hard
aan het digitaliseren en bundelen van alle informatie. “Alle
bestemmingsplannen, en in de toekomst het Omgevingsplan,
zijn op de website ruimtelijkeplannen.nl te vinden”, zegt hij
tot slot. “Ook richten we een Omgevingsloket in. Daar kunnen bewoners in de toekomst niet alleen de regels van de
gemeente vinden, maar ook de regels van provincie en waterschap.”
Zie www.hilversum.nl/omgevingswet
voor meer informatie over de Omgevingswet.

Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
www.trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
www.de-parken.nl/evenementen
Buurtvereniging
Trompenberg Oost
www.trompenbergoost.wordpress.com

ACTIVITEITEN IN 1217
De Costerustuin
https://costerustuin.nl/activiteiten
Het Pinetum
www.pinetum.nl
Rubriek Wat is er te doen
De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
www.bibliotheekhilversum.nl/act
ueel/agenda
Dudok Architectuur
Centrum
www.dudokarchitectuurcentrum.nl/agenda/
Muziekcentrum van de
Omroep (MCO)
https://www.mcogebouw.nl/
agenda
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Netwerk 1217: de routeplanner voor de wijk

Bewoners kunnen makkelijker hulp
krijgen dan ze misschien zelf denken

Het team van Netwerk 1217 houdt elke maandag, dinsdag en donderdagmiddag open inloop in Medisch Centrum Dudok. Bewoners kunnen hier terecht
met vragen over de zorg, maar ook over de buurt. “Wij willen de schakel zijn
tussen buurtbewoners, organisaties in de buurt, de gemeente en het Sociaal
Plein in Hilversum”, legt buurtcoördinator Carola van den Berg uit.
“Bewoners kunnen makkelijker hulp krijgen dan ze misschien zelf denken.”

Snel schakelen
Een groot voordeel van het nieuwe Netwerk 1217 is dat het team ook onderling
snel kan schakelen tussen de verschillende disciplines. Katja: “MEE geeft gratis
onafhankelijk advies over vragen die te maken hebben met zorgtaken, opvoeding,
onderwijs, wonen, werk of inkomen. Vaak merken wij dat mensen vastlopen doordat organisaties of instellingen niet goed samenwerken. Door de samenwerking in
Netwerk 1217 kunnen we dat voorkomen of sneller oplossen.”
Lillian Martins kan alle vragen beantwoorden over de mogelijkheden voor dagbesteding in de wijk. Zij hoopt dat buurtbewoners het Netwerk snel weten te
vinden. “Hoe eerder wij weten dat er
iets speelt, hoe beter, want dan kunnen
we erger voorkomen”, stelt zij.
Buurtcoördinator Carola verwacht dat
het Netwerk dankzij de kleinschaligheid bewoners zal verbinden. “De mensen leven in Noord West soms bijna
onzichtbaar. De huizen staan ver van
elkaar en er zijn weinig sociale voorzieningen in de buurt. Misschien hebben
de mensen er daardoor moeite mee om
hulp te vragen. Ik hoop echt dat het
Netwerk dit taboe doorbreekt en de routeplanner voor de wijk wordt.”

Behalve Carola zijn vandaag Katja Andringa van MEE, Linda Eijlers van
HilverZorg, Lilian Martins van Versa
Welzijn en Lisa van Boxtel names de
gemeente aanwezig. Ook wijkbrandweerman René Wollaars en wijkagent
Friso de Jong zijn aangesloten bij
Netwerk 1217. Het team biedt gratis en
laagdrempelig hulp en verwijst, op verzoek en als het nodig is, mensen door
naar de juiste instelling of instantie.
“Buurtbewoners kunnen voor al hun
vragen bij ons terecht”, benadrukt
Linda. “Ik beantwoord de vragen die
met zorg te maken hebben. De mensen
kunnen natuurlijk zelf naar ons toe
komen, maar als een familielid of
buurtgenoot zich ongerust maakt, ben
ik er ook voor anoniem en laagdrempelig advies.”
V.l.n.r.: Linda Eijlers, Lilian Martins, Katja Andringa, Lisa van Boxtel, Carola van den Berg
Namens de gemeente zal een WMOconsulent van het Sociaal Plein het
team in Medisch Centrum Dudok komen versterken. “Voor sommige mensen is het
Netwerk 1217 houdt iedere dinsdag van 15.00 - 16.00 uur spreekuur in
een drempel om zich direct te melden bij het Sociaal Plein”, legt Carola uit. “Deze
Medisch Centrum Dudok.
medewerker kan dan zorgen voor een warme overdracht en de melding doorgeven.”
Bewoners kunnen zonder afspraak binnenlopen.

Na 20 jaar weer een straatfeest!
Een zomerstraatfeest, wie kent het niet in Hilversum?
Na de zomervakantie kan het zomaar gebeuren dat je
-meestal op zaterdag- voor een afgesloten straat komt te
staan. Eén dag geen auto's in de straat, maar ruimte
voor een buurtfeest. Zo ook op de Celebeslaan.

Soms moet je lang wachten voor er weer eens iets leuks in
je buurt gebeurt. Dat vonden de bewoners van de
Celebeslaan vorig jaar ook. Na maar liefst twintig jaar
gewacht te hebben op een straatfeest, vonden bewoonster
Linda Kooij en haar buren het welletjes.
“We zien elkaar dagelijks, groeten elkaar soms, maar wie,
wie is, waar iedereen woont en hoe de mensen eigenlijk
heten, wisten we niet”, vertelt Linda. “Voordat we hiernaartoe
kwamen, woonden wij in Hilversum-Oost, waar veel straten zomers een buurtfeest organiseren. Twee jaar lang heb
ik tegen mijn buren gezegd dat een straatfeest hier ook leuk
zou zijn. Al was het maar om elkaar beter te leren kennen.
Vorig jaar besloten we het gewoon een keer te dóen!”

Openingstoast
De organisatie ging redelijk soepel. Eerst kregen de bewoners een brief en inschrijfformulier in de bus. Dat was vlak
voor de vakantie. Na de vakantie is alles in drie weken door
het organiserend comité voorbereid. Op de dag zelf hebben
de bewoners alles op z'n plek gezet: partytenten, speelgoed,
marktkramen, stoelen, lampjes en al het andere dat nodig is
voor een gezellig feest.
Linda: “En toen was het zover! Rond vier uur op 1 september vorig jaar was de openingstoast van ons eerste buurtfeest in twintig jaar. Iedereen was welkom in de
Celebeslaan en kwam ook opdagen. Behalve de buurtbewoners, waren mensen van de bewonersvereniging, gemeente
en Versa Welzijn er ook bij. Kortom: het werd heel druk en
heel gezellig.”
Laanfeest
Dat een succesvol straatfeest, of 'laanfeest', zoals de bewoners het met een knipoog noemen, valt of staat met het

Verrijkende gesprekken met
ouderen tijdens preventief huisbezoek
Linda van den Abeelen en Jan de Swart leggen huisbezoeken af bij ouderen. Zij doen dit om hen te informeren
over de mogelijkheden die er zijn om zolang mogelijk
zelfstandig thuis te blijven wonen, maar vooral voor de
mooie gesprekken die ontstaan. Linda: “Alles passeert de
revue: dagelijkse onderwerpen als de tuin en huishoudelijke hulp tot de grotere levensvragen.” Jan: “Er ligt een
taboe op ouder worden, maar ik heb bewondering voor
de flexibiliteit waarmee ouderen beperkingen accepteren.”

De gemeente streeft ernaar dat alle ouderen van 80 jaar een
preventief huisbezoek van Versa Welzijn aangeboden krijgen. Vrijwilligers Linda van den Abeelen en Jan de Swart
nemen Hilversum Noordwest voor hun rekening. Linda
schrijft de senioren aan om een afspraak voor een bezoek aan
huis te maken. Jan belt hen een week daarna op om het tijdstip te plannen. “Wij gaan altijd met z'n tweeën op pad”,
bevestigt hij. “En dat werkt, want Linda en ik vullen elkaar
goed aan.” Linda knikt instemmend. “We hebben een vragenlijst, maar die blijft eigenlijk altijd in mijn tas. De
gesprekken gaan spelenderwijs. ”
Preventief huisbezoek
Het idee achter het preventief
huisbezoek is om op tijd hulp te
kunnen bieden aan de mensen die
dit nodig hebben. Er zijn veel
voorzieningen voor ouderen, maar
senioren kennen deze niet altijd.
In de gesprekken wijzen Jan en Linda hen de weg, geven
advies en helpen bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. De uiteindelijke keuze om hier wel of niet
iets mee te doen, maakt de oudere natuurlijk zelf.

iemands laatste wil.” Jan somt op: “Parkinson, dementie,
fysieke beperkingen, er wordt veel aangeraakt in een losse
sfeer. Het zijn gesprekken van buurtgenoot tot buurtgenoot .
Heel menselijk. Ik denk dat dit ook onze meerwaarde is als
vrijwilligers. Het verrijkt ons zelf ook.”
Ook Linda is onder de indruk van de levensverhalen die zij
hoort en die soms ook voor de partner nieuw zijn. “We waren
eens bij een echtpaar, van wie de man in Indië heeft gediend.
Hij vertelde dat hij nog steeds nerveus wordt als hij geen vrij
zicht heeft. Zij vrouw keek hem verbaasd aan. 'Tje, dat wist
ik niet', zei ze.” Jan herinnert zich het gesprek met een medicus nog goed. “Hij leed al dertig jaar aan een chronische
ziekte en heeft dit altijd geheim gehouden. Als ik zo'n verhaal hoor, ben ik onder de indruk van het zelf oplossend vermogen die de mensen hebben.”
Lagere drempel
In 2019 start er een nieuwe reeks 75+ gesprekken.
Mirjam Honselaar en Linda Eijlers gaan dit samen oppakken
met de vrijwilligers. Een nieuwe reeks, met een nieuwe
insteek en andere vragen, meer gericht op positieve gezondheid en wat er leeft in de wijk.
Weet u de weg naar bijvoorbeeld
de kaartclub of gespreksgroep in
de buurt? Vindt u het leuk om
samen te koken of bent u op zoek
naar zingeving? In deze gesprekken kunnen we u antwoord geven
op dit soort vragen.
U kunt zich als 75 plusser van de wijk 1217 ook zelf aanmelden als u graag zo’n gesprek wil.

Als ik zo’n verhaal hoor, ben ik
onder de indruk van het
zelf oplossend vermogen

Levensvragen
Hoewel mensen soms wat afwachtend zijn, groeit er bijna
altijd een vertrouwelijke sfeer tijdens het gesprek. “We dringen de mensen niets op”, benadrukt Linda, “maar reiken wel
mogelijkheden aan. Bijvoorbeeld de vervoersservice van
Senver of de mogelijkheid om een wooncoach in te schakelen. Ons gesprek blijft volledig anoniem, tenzij iemand er
echt voor kiest om een hulpvraag te stellen. Dan kunnen wij
op verzoek doorverwijzen.”
De gesprekken waaieren alle kanten op, zo merken de vrijwilligers. Linda: “Er wordt vaak gelachen, zoals die ene keer
dat ik de tuin ter sprake bracht. 'Doet u de tuin nog zelf?
vroeg ik. 'Zeker', kreeg ik als antwoord, 'ik kan achter een
rollator lopen, dus waarom niet achter een grasmachine?'
Andere keren is het heel serieus. Dan praten we over

Dat kan bij: Linda Eijlers, zie de gele kolom.

enthousiasme van de bewoners, gold ook voor
de Celebeslaan. Linda: “We hebben een gevarieerde samenstelling van bewoners, wat het heel
leuk maakt. Er wonen hier veel jonge gezinnen
met pasgeboren baby's, maar ook oudere mensen van in de 90 jaar. En alles wat daartussen
zit. Sommige bewoners kwamen alleen naar de
openingstoast, anderen kozen voor de barbecue
's avonds. Daar moet je elkaar vrij in laten.”

Voor herhaling vatbaar?
“Het laanfeest was zeker een succes”, zegt de
enthousiaste bewoonster van de Celebeslaan
nu. “Dat merkte je aan de gezellige sfeer en ook
's avonds bij het opruimen stak iedereen de
handen uit de mouwen.”
Je zou denken dat het feest voor herhaling vatbaar is, maar dat is nog niet zeker. “Vooralsnog
staat er niets gepland”, houdt Linda een slag
om de arm. “Zelf denk ik dat we een jaar overslaan, maar wie weet hoe het ineens gaat lopen.
Maar opnieuw 20 jaar wachten? Nee, dat gaat
niet gebeuren!”
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VERVOLG ACTIVITEITEN 1217

Globe Centrum voor Kunst
en Cultuur
www.globeckc.nl/agenda-overzicht
Kinderboerderij
De Hertenkamp
www.kinderboerderijhilversum.nl
Beeld en Geluid
www.beeldengeluid.nl/
HLTC Melkhuisje
www.melkhuisje.com
HLTC Hoogerheide
www.hltc-hoogerheide.nl

NUTTIGE ADRESSEN IN
DE BUURT
Wijkagent
Floris de Jong
friso.de.jong@politie.nl
0900-8844
MEE-UGV
Maatschappelijk werker
Katja Andringa
KAndringa@mee-ugv.nl
0614 56 22 84
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 96 57 84
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
HILVERZORG
Linda Eijlers
L.Eijlers@Hilverzorg.nl
0620 65 10 24
SOCIAAL PLEIN
Ghariba El Hassnaoui
g.elhassnaoui@hilversum.nl
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Elckerlycplein: een plek om
te ontmoeten en te avonturieren,
maar ook om te dromen
Het plein voor de Elckerlycschool moest een
plek worden om te ontmoeten, te avonturieren,
maar ook om te dromen en vriendschappen te
sluiten. Kenji Shioda, Thierry Meijers en Bart
Bloemen sloegen de handen ineen en betrokken wijkorganisaties, scholen, de buitenschoolse opvang en de scouting bij hun plan.
Begin dit jaar was de feestelijke opening van
het plein, waar bestaande grenzen zijn
geslecht. “Nog steeds is het plein een groot succes”, zegt Reinier van Milligen, directeur van
de Elckerlycschool.

Een paar kinderen spelen schaak op het levensgrote schaakbord bij de ingang van het plein.
Andere leerlingen van de Elckerlyc schommelen
en klimmen op het grote toestel voor de school.
Iets verderop ligt de 'Arena' gemaakt van de vroegere tegels op het plein. Het is een ideale ruimte
voor buitenlessen, maar ook een plekje waar de
leerlingen van Roland
Holst kunnen chillen.
“Er lag een plan om
nieuwe speeltoestellen
op het plein te zetten”,
blikt Shioda terug.
“Voor het overige zou
alles bij het oude blijven.
Dat leek mij een
gemiste kans, want er
is zoveel meer mogelijk. Waarom zouden
we deze ruimte alleen
als schoolplein gebruiken? Veel gemeenschappelijke plekken waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten, zijn er niet in
de buurt. Ook daarom wilde ik er een fijne plek
van maken voor alle bewoners.” Samen met
Bloemen en Meijers presenteerde hij zijn plan op

de motiemarkt in het raadhuis en lukte het hen
om meerdere partijen te laten aanhaken. Het
duurde even om iedereen op een lijn te krijgen,
maar na drie jaar heeft Elckerlyc een plein dat
groen is en waar ook buurtbewoners en scouts
van genieten.
Dudok
Thierry Meijers die net als Bloemen en Shioda
kinderen heeft die naar de basisschool in de
Boomberg gaan, tekende voor het ontwerp van
het plein. “Ik wilde meer weten van de geschiedenis van het plein en vond in mijn zoektocht een
oude tekening. En wat bleek? Dudok heeft dit
plein als een park ontworpen. Zonder grenzen en
met de bedoeling om mensen te verbinden. Alle
muurtjes, hekjes en andere obstakels die hier

waren zijn er later bijgekomen. In mijn ontwerp
heb ik het 'parkidee' van Dudok in een modern
jasje gestoken. Het Elckerlycplein is een plein
geworden, waar kinderen kunnen spelen en mensen samen dingen kunnen doen.”

Elckerlyc
Het plan voor het nieuwe schoolplein was eigenlijk al helemaal in kannen en kruiken toen Van
Milligen aantrad als directuer van de Elckerlyc.
“Ik was net twee dagen in functie toen de drie
vaders mij aanspraken. 'Dit plein kan veel beter'
zeiden ze. We zijn toen met z'n vieren naar de
plannen gaan kijken en ik was direct enthousiast.” Nog leuker vindt hij het dat het plein, nu
vier maanden na de opening, ook werkelijk
brengt wat iedereen van te voren had gehoopt.”

Daarom wilde
ik er een plek
van maken
voor alle
bewoners

Buurtbewoners in gesprek over verduurzaming monumenten

Ramen en kozijnen
Ook tijdens deze bijeenkomst bleken vooral de
welstandregels rond het
verduurzamen van kozijnen en ramen een heet
hangijzer. In de interactieve peiling was de overgrote meerderheid van de toegestroomde bewoners het
eens met de stelling dat
maximale glasisolatie eigenlijk altijd moet kunnen. Alleen als het karakter echt
onevenredig wordt aangetast, zou welstand een rol mogen spelen.

Veel bewoners in Noordwest willen graag hun monument verduurzamen,
maar lopen tegen de regels van de welstandscommissie op. Daarom organiseerde HilverZon een buurtbijeenkomst over dit onderwerp in De Kapel.
Samen zochten bewoners uit waar welstand en duurzaamheid botsen.

Ruim veertig bewoners woonden de avond bij en hun kritiek was soms fel:
“Hilversum wil graag duurzaam zijn, maar ik merk er niets van”, klonk het geërgerd. Energiecoach Paul Rasch peilde de stemming: mensen vinden welstand zeker
belangrijk, maar soms zijn de regels te rigide en is de welstandcommissie onvoorspelbaar.

Onvoorspelbaar
Daarnaast is de welstandcommissie niet altijd voorspelbaar was de kritiek. “De
commissie spreekt niet met één mond”, merkte een bewoner op. “Ieder lid wil
eigen accenten leggen, waardoor ik met vijf meningen rekening moet houden en de
uitkomst van elk overleg weer anders kan zijn.”
Een andere aanwezige gaf aan behoefte te hebben aan een handleiding met wat wel
en wat niet kan. “Zoiets kun je best per type huis vastleggen. Nu zijn de criteria van
tevoren niet duidelijk en heb je geen enkel houvast.”
HilverZon zal de bevindingen van deze avond samenvatten in een brief en deze
naar de wethouder sturen om de gemeente aan te sporen tot snelheid bij het verduurzamen van de welstandsregels.

Wilt u ook uw woning verduurzamen? De energiecoaches geven energiebesparings-advies
bij uw thuis. Maak een afspraak via hilverzon.nu/energiecoach of HET Hilversum
Energie Tranisitie met het invulformulier op https://www.hetcooperatie.nl/contact/
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Bewonersvereniging
Raadhuis &
Omgeving
klaar voor
de volgende
25 jaar
Bewonersvereniging Raadhuis & Omgeving is springlevend en vierde vorig
jaar het 25-jarig jubileum met een feestelijke jaarvergadering in het Raadhuis
en een zomerse buurtborrel in Beeld en Geluid. Jan Plouvier en de andere
bestuursleden kijken uit naar de volgende 25 jaar. “Veiligheid en leefbaarheid
van de buurt heeft onze voortdurende aandacht, maar daarnaast zetten we ons
in voor een hecht 'nabuurschap”, stelt hij. “Dat is een mooi woord voor de contacten onderling in de buurt.”
Grote onderwerpen als het gaat om de
verkeersveiligheid of leefbaarheid spelen nu niet in de wijk volgens Jan
Plouvier. “In het verleden was dat wel
anders”, blikt hij terug. “De bewonersvereniging is destijds opgericht, omdat
het groene en monumentale karakter
van de wijk door gemeentelijke plannen op de helling kwam te staan. Later
zorgde het Integraal Bereikbaarheidsplan voor de nodige opschudding.”
Tegenwoordig is het contact met de
gemeente veel beter zegt de voorzitter
van de bewonersvereniging die zelf
sinds 1997 in de wijk woont. “Samenwerking was tien jaar geleden eigenlijk
niet mogelijk, nu werkt het beide kanten op prettig. Als er wat is, zijn raadsleden, wethouders en buurtcoördinator
Carola van den Berg gemakkelijk te
bereiken.”
Dat de contacten goed zijn, bleek bijvoorbeeld bij het overleg over de herinrichting van het gebied ten

zuiden van de Koninginneweg. De
buurtbewoners hebben inspraak gehad
en inmiddels is in goed overleg met de
werkzaamheden begonnen.

Ballendag
Naast veiligheid en leefbaarheid, heeft
de
buurtvereniging
van
het
Raadhuiskwartier ook het 'nabuurschap' hoog in het vaandel staan. Doel

Nabuurschap gaat
echt verder
dan elkaar ontmoeten
is om de onderlinge contacten tussen
bewoners te versterken. Zo kunnen
bewoners die een buurtborrel of een
straatfeest willen organiseren geld en
ondersteuning aanvragen bij het
bestuur. Plouvier: “Op die manier
geven we het grootste deel van de
18,50 euro die een huishouden
betaalt voor het lidmaatschap
weer aan de buurt terug.
Steeds meer actieve bewoners weten ons inmiddels te
vinden.”
Op wijkniveau noemt hij de
'ballendag' van begin dit
jaar als aansprekend voorbeeld van een initiatief dat
de band tussen bewoners
in Noordwest heeft aangehaald. Op verschillende
Foto:Gooi - en Eembode, januari ‘19

GEMEENTE HILVERSUM
Buurtcoördinator
Carola van den Berg
carola.vandenberg@hilversum.nl
0653 85 17 50
Twitter: @Carola_vdBerg
KOFFIEOCHTEND bij
BEELD & GELUID
voor buurtbewoners 1217
Woensdag 8 mei:
10:00 - 11.30 uur met
buurtsportcoach/valpreventie
Anouck Dingemans
Woensdag 5 juni:
10:00 - 11.30 uur met
Mystery Guest!

locaties - bij de mensen thuis, maar
ook in bijvoorbeeld het Melkhuisje hebben bewoners elkaar ontmoet en
samen een vorkje geprikt. “Er waren
bitterballen, gehaktballen, ijscoballen
en alle andere eetbare ballen die je
kunt bedenken, allemaal bereid door
vrijwilligers”, licht hij de opzet van de
dag toe. “Zelf ben ik langsgegaan bij
een huis aan de Hoge Naarderweg. Die
mensen hadden dertig bewoners in de
huiskamer.”

Overhangend groen
Nabuurschap gaat echter verder dan
elkaar ontmoeten. “Het betekent ook
dat we rekeninghouden met elkaar”,
vervolgt hij gedreven. “Ik zie nu
ouders met kinderwagens of kleine
kinderen op de step uitwijken naar de
straat vanwege overhangend groen.
Ook komt het voor dat bewoners hun
auto volledig op de stoep parkeren,
waardoor mensen er niet meer langs
kunnen. Waarschijnlijk doet niemand
dit expres, maar ik wil toch iedereen
oproepen hierop te letten. Het zijn in
ieder geval wel twee onderwerpen
waar we dit jaar meer aandacht aan
besteden.”
Over het antwoord op de vraag wat het
Raadhuiskwartier zo'n fijne wijk
maakt om in te wonen, hoeft hij niet
lang na te denken. “Het is een fijne
wijk voor iedereen. De laatste tijd worden steeds meer betaalbare woningen
in de buurt gebouwd. Daardoor wonen
hier nu ook meer jonge gezinnen en
jongeren. Ik vind dat een positieve ontwikkeling, want ik houd van variatie.
Daarom draag ik graag bij aan het succes van onze bewonersvereniging,
zodat wij ook in de toekomst kunnen
blijven genieten van onze mooie
wijk.”

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:
info@kijkopjouwwijk.nl

VOOR DE VOLGENDE
KIJK OP JOUW WIJK ZOEKEN WE
VRIJWILLIGERS DIE DE KRANT IN
HUN BUURT OF STRAAT WILLEN
BEZORGEN. INFO KRIJG JE VIA
info@kijkopjouwwijk.nl

8

De Akker zet
haar deuren
voor
iedereen
wijd open!

Hoe vaak lopen bewoners er zo maar voorbij? De Akker, het lage, weinig opvallende
activiteitencentrum naast de oudkatholieke
kerk St. Vitus aan het Melkpad. Toch organiseren vrijwilligers hier veel voor de buurt.
Alice Parmentier zorgt ervoor dat alle activiteiten in goede banen worden geleid.

ruimte of deze met schuifwanden splitsen in
verschillende zalen.”

Verhalentafel
Tot voor kort werd De Akker gepacht. Dat contract is verlopen, waardoor er nu ruimte is voor
iets anders. “Dat kan van alles zijn”, legt Alice
uit. “Zelf organiseren we bijvoorbeeld op iedere
eerste woensdagmiddag van de maand een
Verhalentafel. Zo is op 1 mei het thema van
deze bijeenkomst 'Oorlog en bevrijding'. We
starten om 12.30 uur in de St. Vitus hiernaast,
daarna lunchen we en kan iedereen zijn of haar
verhaal aan tafel delen. We sluiten de middag af
rond 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom
om de hele middag of een deel daarvan te
komen.”

viteiten in De Akker. Alice: “Zoals je ziet, hebben we ook een goed uitgeruste keuken. Iedere
zondag in de 'oneven' week eten we hier samen
met jong en oud! Om 18.00 uur is iedereen welkom en een kwartier later serveren we het eten
dat we zelf met vrijwilligers hebben gemaakt.
Rond half 8 is de kerk open voor de mensen die
na het eten een moment van stilte en rust willen
ervaren.”

Meer weten over de Verhalentafel of het
samen eten? Neem contact op met Alice
Parmentier: alice.parmentier@gmail.com
of 06 18 834 502.

Samen eten met jong en oud
De vraag die al gauw opkomt, is natuurlijk of
de activiteiten alleen voor leden van de kerk, de
parochianen, zijn. “Nee hoor”, benadrukt Alice.
“De deuren staan wijd
open voor iedereen en
dan bedoel ik ook echt
iedereen. We hoeven geen
zieltjes te winnen, maar
willen wel graag omwonenden met elkaar in verbinding brengen.”
Om dat voor elkaar te krijgen, zijn er meer acti-

Het interieur van De Akker ziet er misschien
iets gedateerd uit, maar dat weegt niet op tegen
de grote, lichte ruimte
van het gebouw. Je krijgt
het gevoel een klein theater binnen te lopen.
“Een theater, ja daar lijkt
die verhoging wel wat op”, reageert Alice. “Het
gebouw is voor verschillende activiteiten te
gebruiken. We kunnen kiezen voor een grote

Wij willen omwonenden met
elkaar in verbinding brengen

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.

Buurtredacteur worden voor
Kijk op jouw Wijk NW?
Meld je aan via
info@kijkopjouwwijk.nl

C O L O F O N

Niet-pluis
gevoel?
Meld het

Redactie

Tekst, (eind)redactie,
vormgeving, fotografie
Redactieraad

Druk
Contact

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
wijkagent Friso de Jong of
buurtcoördinator Carola van den
Berg. Samen maken
we de buurt veilig en nog leuker!

Koosje de Beer en
Fred Pangemanan
Carola van den Berg
Lilian Martins
Linda Eijlers en Katja Andringa
RODI Rotatiedruk

BEER & Goed Teksten
a/voir creatives
Buurtcoördinator Noordwest
Opbouwwerker Versa Welzijn
Langer Thuiswonen Hilverzorg

Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum Noordwest.
Kopij en ideëen voor de volgende editie van KojW NW of contact opnemen met de redactie?
Mail info@kijkopjouwwijk.nl.

