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Hij miste de interactie met de mensen, zegt Friso de Jong over zijn overstap van de marechaussee naar de politie. Sinds 2015 werkt hij als wijkagent, eerst in Noordoost en Oost, nu al ruim een jaar in Noordwest.
Een fijne wijk volgens onze wijkagent “Mensen zijn hier zelfredzaam,
maar staan tegelijkertijd open voor de kwetsbare Hilversummers die in
de buurt wonen. Ik vind dat mooi om te zien. ”
“Als wijkagent werk ik 'minder in het
moment' dan mijn surveillerende collega's”, stelt Friso de Jong vast.
“Daardoor heb ik meer tijd om in de
nazorg iets voor de mensen te betekenen” Het is de belangrijkste reden,
waarom hij na zijn allround politieopleiding heeft besloten om zich verder
te scholen tot wijkagent. “Vooral de

Philadelphia Albertus
Perkstraat bestaat 10 jaar

High tea voor
bewoners en
buurtgenoten

gedeelde verantwoordelijkheid in dit
werk bevalt mij goed. Ik heb de ruimte om zelf mijn rol in te vullen, maar
wel binnen het netwerk 1217, waarin
ik met alle partijen in de buurt
samenwerk.“
Op pad
Na het lezen en het beantwoorden van

de mails die bewoners hem sturen en
een korte briefing van de dag, gaat
Friso de wijk in. “Vaak samen met
Theo van den Berg, de wijkagent van
Zuid”, vertelt hij. “We hebben veel
contact met de hulpverlenende instanties en er zijn drie middelbare scholen
in de wijk. Daar lopen we geregeld
even binnen of knopen een gesprekje
aan met de conciërges. Ook de relatie
met de bewoners willen we vanzelfsprekend warm houden. Zo probeer ik,
als het even lukt, mijn gezicht te laten
zien tijdens de jaarvergaderingen van
VERVOLG OP PAG. 2 >

In de Albertus Perkstraat 4, 8 en 10
wonen 31 mensen met een verstandelijke beperking. “Het is nu tien
jaar geleden dat we een oude kerk in
de straat hebben verbouwd voor
onze bewoners”, vertelt coördinerend begeleider Geke de Jong. “We
hebben het gevierd met een high tea
in de buurt. Heel erg leuk; we hebben
buurgenoten ontmoet die we anders
nooit zien.”
VERVOLG OP PAG. 2 >
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Wijkagent Friso de Jong. VERVOLG VAN PAG. 1

Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft in iedere editie van Kijk op Jouw Wijk een column.

de
vijf
buurtverenigingen
in
Noordwest. Verder zijn we natuurlijk
op de fiets of met de auto op straat te
vinden.”

Spreekuur
“Nee, het is geen Flikken Rotterdam”,
zegt Friso lachend over zijn werk. “De
druk op de politie is groot en wij worden als wijkagenten
ook belast met meldingen buiten de
wijk. De hele dag
rondjes rijden door
de wijk, zoals vroeger, lukt daarom niet
meer.”
Daarom zet hij vaak
telefonisch lijnen uit of verwijst hij
mensen door naar de juiste hulp. Toch
vindt onze wijkagent het belangrijk dat
bewoners weten hoe ze hem kunnen
bereiken. “Dat is gemakkelijker dan ze
vaak denken”, zegt hij, vlak voordat
we met de fiets de wijk ingaan op weg
naar zijn volgende afspraak op het
Stadskantoor. “Ze kunnen mij altijd
bellen, mailen of naar het spreekuur
van het netwerk 1217 komen. Alle
oneven weken probeer ik daarbij te
zijn. ”

nodig is, geeft Friso direct toe. In de
Noordwestelijke
zorginstellingen
wonen daarentegen Hilversummers die
wel meer aandacht nodig hebben.
Gelukkig roept dit weinig weerstand
op heeft hij gemerkt. “Om ervoor te
zorgen dat buurtgenoten hen blijven
omarmen, onderhouden wij intensief
contact met hun begeleiders. Het helpt
als zij met ons kunnen sparren, zodra
zij zich zorgen
maken.”

Wij proberen, zodra
er iets voorvalt,
adequaat daarop te
reageren

Zelfredzaam
Hij houdt van Noordwest dat hij
omschrijft als een mooie groene en
veilige wijk met hoogopgeleide, zelfstandige en zelfredzame bewoners.
Dat maakt het werk in de wijk gemakkelijker, omdat er minder politie-inzet

Mediateam
“Het mediapark” is
het antwoord van
Friso op de vraag
wat Noordwest uniek maakt. Als wijkagent van Noordwest is hij lid van het
mediateam dat zo snel mogelijk wil
handelen als er iets bij de studio's
gebeurt. “Het mediapark is landelijk
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ga maar na, boze boeren, antizwartepietdemonstranten
of
de
Nederlandse gele hesjes; op al deze
mensen heeft het mediapark een grote
aantrekkingskracht”, legt hij uit.
"Daarom is er een mediateam dat
bestaat uit zes collega's. Wij hebben
contact met alle mediabedrijven, het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
de gemeente. Wij proberen, zodra er
iets voorvalt, direct adequaat daarop te
reageren. Ik vind het een leuk onderdeel van mijn job, ook omdat het werk
van een wijkagent in Noordwest dan
ineens van landelijk belang kan zijn.”

Philadelphia 10 jaar. VERVOLG VAN PAG. 1
Het contact tussen de bewoners van
Philadelphia en de buurt is in de tien
jaar wisselend geweest, vertelt Geke.
“Het laatste jaar hebben we meer contact. Zo zijn we langs geweest bij het
buurtfeest van de Albertus Perkstraat.
Ook is er een buurman die onze bewoners helpt met de boodschappen.” Om
de contacten verder aan te halen, leek
het de bewoners en hun begeleiders
een goed idee om op Burendag de
buurt uit te nodigen voor een high tea.
Een succes, volgens Geke. “Er zijn
zeker dertig buurtbewoners gekomen.
Voor onze bewoners waren de voorbereidingen best spannend, maar gelukkig is alles goed gegaan. Ze hebben
koekjes gebakken in het Bakhuys,
onze bakkerij, en alle spulletjes in de
goodiebags gedaan die we na de thee
hebben meegegeven.”
Voor de buren in Boomberg was de

high tea een mooie kans om eens te
zien wat er achter de deuren gebeurt in
de voormalige kerk. Geke: “Het heeft
zeker bijgedragen aan nog meer waardering voor elkaar.”

Wist je dat rook de grootste bedreiging is bij een woningbrand? Een
brand verspreidt zich razendsnel.
Vaak hangt er al binnen een paar
minuten een dikke, giftige rook
waardoor je niets meer ziet en niet
meer kan ademen. Je hebt maar een
paar minuten om uit huis te vluchten.

Uit een praktijkproef blijkt dat het sluiten van binnendeuren je ruim twee
keer zoveel tijd geeft om te vluchten
bij brand. Waar bij open deuren na
ruim drie minuten al geen overleefbare
situatie meer is, is dit bij gesloten
deuren pas na meer dan tien minuten
het geval. Kostbare tijd die levens redt.
Dus sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt
horen.
Waarom redt een gesloten deur
levens?
Omdat het rook tegenhoudt. Gesloten
deuren zorgen ervoor dat giftige rook,
de grootste bedreiging bij brand, nog

enige tijd buiten de leefruimte blijft.
Juist senioren zijn heel kwetsbaar bij
brand, omdat ze minder mobiel zijn.
Daarom is elke minuut extra vluchttijd
voor hen, maar uiteraard ook voor
andere leeftijdsgroepen, zo belangrijk.
Zorg ervoor dat u de rookmelders
goed kunt horen.
Sluit de binnendeuren en test of je de
rookmelders in de slaapkamer kunt
horen. Je kan natuurlijk ook elke ruimte voorzien van rookmelders. Een
andere mogelijkheid is om gekoppelde
rookmelders aan te schaffen. Deze zijn
draadloos. Een groot voordeel van dit
systeem is dat alle gekoppelde rookmelders alarmeren als één rookmelder
rook signaleert.
Spreekuur
Wijkbrandweerman René Wollaars:
dinsdag 15.00 - 16.00 uur,
Stadskantoor Oude Engweg.
Tel. 0621 292 342.
Wijkbrandweer-hilversum@brandweergooivecht.nl

B & W op bezoek in Noordwest

Yogaën, vergaderen, lunchen en
fietsen in de buurt

Het bezoek van het college aan Noordwest begon met een yogasessie bij Dudok
Private Gym. Daarna was het tijd voor de collegevergadering, waarna burgemeester en wethouders een lunch aangeboden kregen, gemaakt door buurtbewoners Linda Grutterink en Mieke Wenting. De twee kijken met plezier op de
middag terug.

Linda en Mieke wonen beiden al meer dan dertig jaar in Noordwest en organiseren
al ruim twintig jaar ontmoetingen in de buurt. “Het begon met de kinderen”, haalt
Mieke herinneringen op. “Er gebeurde weinig voor hen in de buurt. Met crea-middagen, een kinderruilbeurs en buurtfeesten voor jong en oud wilden wij ze uit de
achtertuinen krijgen.” Nog steeds is het tweetal actief in de buurt. Zo helpen ze mee
met het jaarlijkse buurtbikken in Noordwest.
Toen buurtcoördinator Carola van den Berg de twee vriendinnen vroeg of zij de
lunch wilden verzorgen voor het college, hoefden zij daarover niet lang na te denken. Mieke: “We keken elkaar aan en zeiden bijna tegelijkertijd: 'ja leuk!'”
De twee buurtbewoonsters hebben gekozen voor het thema 'gezond en grotendeels
vegetarisch' bij het klaarmaken van de lunch. Linda: “Van tevoren hebben we
ideeën opgedaan en de gerechten voorbereid. Het klaarzetten van de gerechten
deden we op de dag zelf. Daar moet je echt de tijd voor nemen, want ook een goede
styling is belangrijk voor de eetlust.”
Het buffet viel in de smaak bij de gasten volgens Mieke. “Een aantal mensen wilde
graag recepten hebben en iedereen vond het fijn dat het een gezonde lunch was.”
Na de lunch stapte het college na een inleiding door historicus Pieter Hoogenraad
op de fiets voor een tocht door de buurt. “Wij zijn ook meegegaan en hebben veel
geleerd over de geschiedenis van onze buurt. Een dag om niet te vergeten”, is het
besluit van Linda.

Buurtbewoner restaureert de Humber
uit 1924 van mejuffrouw Mees
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(Villa-)wijk Noordwest,
postcode 1217, is eind 19de/
begin 20ste eeuw ontstaan.
Oorspronkelijk aanwezige
landgoederen zijn nu vaak
monumentale villa's.
De woonwijk is aangewezen als
beschermd stadsgezicht. In de
tweede helft van de 20ste eeuw
is het Mediapark ontstaan.

Arnoud Carp restaureert oude auto's. In zijn werkplaats
heeft hij er vijf staan, waaronder twee stoomauto's, en
een tractor. Achter een van de oldtimers zit een bijzonder
verhaal. Deze wagen was van mejuffrouw Anna Hendrina
Mees. Zij toerde met de Humber naar paleis Soestdijk om
op verjaardagsvisite te gaan bij Koningin Juliana en
prins Bernhard.

Als hij begint te vertellen, raakt Arnoud Carp niet snel uitgepraat. Vol verve dist hij aan de hand van een foto uit de tijd
de geschiedenis van de Humber van de familie Mees op. Het
huisje op de foto is het koetshuis
van het familielandgoed aan de
Struisvogellaan, waar de auto in
1971 is gevonden. Carp: “Nu heeft
dit koetshuis schrootjesbetimmering en ligt het achter een hoge heg.
Een nicht van de eigenaresse, die ook op het landgoed woonde en de auto nog kan herinneren, vertelde mij, dat de laatste
rit die mejuffrouw Mees met de auto reed een visite aan
paleis Soestdijk was voor de verjaardag van Prins Bernhard
in 1957.”

oorlog wilde het college van B&W geen Duitse dame in de
gemeente toelaten. De familie bleef echter wel bevriend met
het koninklijk paar, weet Carp uit de overgeleverde documentatie.

Een buitenkans
Zelf heeft hij de auto van zijn broer gekocht. “Een buitenkans”, zegt hij nu. “De auto is zeer compleet met drie verschillende linnen kentekenbewijzen, handboek, onderdelencatalogus en een complete ANWB wegenatlas uit die tijd.”
Vader Mees heeft de auto rechtstreeks bij de Humber fabriek
in Coventry gekocht. Een aantekening op de memopagina van het
handboek in de auto herinnert hier
nog aan, licht de huidige eigenaar
toe. “Hij heeft zijn naam en adres
op de Gnoelaan 1 te Hilversum
ingevuld samen met het nummer en de datum van zijn rijbewijs. Ook zijn telefoonnummer is vermeld. Dat was 604.”

De koop werd gedwarsboomd
door de gemeente

Koninklijk paar
De familie Mees kende het koninklijk paar omdat Prins
Bernhardt heeft geprobeerd het landgoed INIMA te kopen
voor zijn moeder Prinses Armgard. De koop werd echter
gedwarsboomd door de gemeente Hilversum. Zo kort na de

Blijven sleutelen
Hoewel de Humber niet meer dan 20.000 mijl heeft gereden,
blijft het nodig om eraan te sleutelen, verzekert Carp.
“Chassis en carrosserie heb ik beide al volledig gerestaureerd. Ik werk op dit moment aan de elektrische bekabeling.
Als hij af, is komt de wagen op naam van mijn echtgenote te
staan. Zij wordt dan de tweede eigenaresse van een auto van
95 jaar oud.”

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
boombergwijk.nl/agenda
Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en
Omgeving
raadhuisenomgeving.nl
Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
de-parken.nl/evenementen
Buurtvereniging
Trompenberg Oost
trompenbergoost.wordpress.
com

ACTIVITEITEN IN 1217
De Costerustuin
costerustuin.nl/activiteiten
Het Pinetum
www.pinetum.nl
Rubriek: Wat is er te doen?
De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
bibliotheekhilversum.nl/
actueel/agenda
Dudok Architectuur
Centrum
dudokarchitectuurcentrum.nl/
agenda
Muziekcentrum van de
Omroep (MCO)
mcogebouw.nl/agenda
Globe Centrum voor Kunst
en Cultuur
globeckc.nl/agenda-overzicht
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Fietsgilde ‘t Gooi

Fietsen met verhalen

De vrijwilligers van het Fietsgilde organiseren van mei tot en met september
meerdere keren in de week een fietstocht. Geery Smits en Tima Capelle fietsen
bijna altijd mee. Bob Wijburg is een van de negen gidsen. Hij weet de weg en
laat de deelnemers soms stoppen om iets te vertellen over de omgeving. “Bij
het Fietsgilde fietsen we met verhalen”, legt hij uit. “Op elke tocht kom je
meer te weten over de geschiedenis van het gebied, de cultuur en de natuur.”
Tima fietst al een jaar of elf mee met
het Fietsgilde, Geery met ruim zes jaar
iets korter. Ze haalt een krantenknipsel
uit haar tas met een foto, waarop voormalig wethouder van Vroonhoven haar
een miniatuurfiets overhandigt. “Ik
was vorig jaar de 10.000 deelnemer”,
zegt ze trots. “Sinds ik een elektrische
fiets heb gekocht, ben ik niet meer te
stuiten.” Ook Tima is bijna altijd van
de partij. Ze is enthousiast over de
open en gemoedelijke sfeer tijdens de
tochten. “Soms fietsen er vier mensen
mee, op een hele mooie dag wel dertig
en dan splitsen we op in groepen”, vertelt ze. “Het is altijd gezellig. Iedereen
praat met iedereen en we maken er
samen een leuke dag van.”
Kerkbrink
De tochten van het Fietsgilde starten
meestal op de Kerkbrink en deelne-

mers kunnen kiezen tussen een dagtocht van rond de veertig kilometer of
een middagtocht van twintig kilometer. Elk uitje heeft een eigen thema en
een gids die veel over dat onderwerp
weet, licht Bob toe. “Zo hebben we
een
fietstocht
'Archeologie van
Vecht en Venen',
maar ook 'Bos en
Heide' of 'Sporen
uit het verleden'
om maar een paar
voorbeelden te
noemen. Zelf leid ik vaak de dag dat
we 'Van Zodden naar Buitenhuis' fietsen. De meeste tochten komen elk jaar
terug, maar we proberen per seizoen
twee nieuwe tochten toe te voegen.
'Meanderen langs de Eem' hebben we
bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst
gefietst.”

Geschiedenis en natuur
Het Fietsgilde is in 1998 opgericht en
sinds 2016 een zelfstandige stichting
die volledig bestaat uit vrijwilligers.
Hilversummers hebben geluk, meent
Bob, want er zijn weinig plaatsen in
Nederland, waar een Fietsgilde zo
actief is. “Ik ben geboren en getogen in
Hilversum en was altijd al geïnteresseerd in de geschiedenis en natuur van
't Gooi”, vertelt hij. “Na mijn pensionering in 2013 was ik op zoek naar
zinnig vrijwilligerswerk
en
kwam bij het
Fietsgilde uit.”
In het fietsseizoen gidst hij
verschillende
tochten, maar
ook buiten het seizoen gaan de voorbereidingen gewoon door, aldus Bob.
“We zetten nieuwe tochten uit en fietsen die ook voor. Daarbij gaan we na
of de routes van de bestaande tochten
nog steeds kloppen en bijvoorbeeld
niet opgebroken zijn.”

Natuurlijk is er weleens
pech, maar we laten nooit
iemand alleen achter

V.l.n.r.: Geery Smits, Bob Wijburg, Tima Capelle

De Floris V-tocht
Diehards Geery en Tima hebben een
aantal tochten al meerdere keren
gefietst. Het verveelt nooit, verzekert
het tweetal eensgezind. Geery: “Iedere
keer is de natuur weer anders en ook
de gidsen hebben hun eigen verhaal.
Mijn favoriet is de Floris V-tocht. Elke
keer wanneer ik het Muiderslot weer
zie liggen, vind ik het weer prachtig.”
Daarbij vindt Tima het ook prettig dat
ze bij het Fietsgilde verzekerd is van
een veilige thuiskomst. “Natuurlijk is
er wel eens pech onderweg, maar we
laten nooit iemand alleen achter. Als
het mogelijk is, plakt de gids gewoon
je band.”
Fiets mee met het Fietsgilde!
Deelnemen aan een tocht kost 3
euro per persoon. Om de kosten laag
te houden, nemen de deelnemers
zelf een lunchpakket mee. Meer
informatie of zelf gids worden?
Kijk op fietsgilde.nl.

Warm welkom voor een paar honderd ‘nieuwe’ Hilversummers
Op 19 november vond -zoals ieder
jaar- de welkomsavond voor nieuwe inwoners van Hilversum plaats.
Een feestelijke informatie-avond,
waarbij vele instanties zich presenteren.
Ook Kijk op jouw Wijk was erbij
en gaf informatie over de werkwijze van de redacties in Hilversum
Oost, Noordwest en Centrum.
Meer informatie vind je op
kijkopjouwwijk.nl

Voorstelronde buurtverenigingen: Stichting De Boomberg

'De Boomberg heeft nog iets dorps,
hier kun je midden over straat lopen'

Stichting De Boomberg is in 1978 opgericht als verzet tegen
de bouwplannen van de gemeente voor een flat achter het
kantongerecht. Nog steeds is 'het bewaken van de buurt' een
belangrijke doelstelling van de bewonersgroep. Maar daarnaast willen Helmi Duijvenstein en Brigit Rutten met hun
medebestuursleden bijdragen aan een sociaal en gezellig
Boomberg. Ontegenzeggelijk de mooiste buurt van
Hilversum, volgens de twee.

Helmi woonde bijna veertig jaar geleden voor de eerste keer in
de Boomberg en is vijftien jaar geleden teruggekomen. “Ik
houd van de buurt”, zegt ze. “De Boomberg heeft nog iets
dorps. Stoepen, als ze er al zijn, gebruik ik nooit. Hier kun je
nog gewoon over straat lopen.” Brigit is drieënhalf jaar geleden
in de buurt komen wonen. “We wilden weg uit Amsterdam en
hebben maar in één wijk naar een huis gezocht”, verklaart ze.
“In de Boomberg natuurlijk. De buurt is groen, wijds, vlakbij
het bos én op loopafstand van het centrum. Dat vind je verder
nergens.”

Harmonie
Beide bestuursleden vinden het dan
ook belangrijk dat de buurt niet aan
karakter verliest. “We zijn er niet naar
op zoek, maar het zijn toch weer
bouwplannen waar we druk mee zijn”,
stelt Helmi, onder andere verwijzend naar de ontwikkelingen
bij De Stolpe. Medebestuurslid Brigit knikt instemmend. “Het
is jammer dat we vaak in een te laat stadium betrokken worden”, vult ze aan. “We willen liever voortijdig meedenken, dan
klagen.”
Dat ontwikkelaars ook heel goed in harmonie met bewoners
kunnen samenwerken, bewijst volgens Helmi de gang van
zaken bij de bouwplannen aan de Paulus van Loolaan. “Hier
zijn de stichting en omwonenden op tijd bij betrokken en hebben vervolgens mee kunnen denken in het ontwerp.”
Brigit benadrukt dat de stichting zeker niet als doel heeft om
coûte-que-coûte dwars te liggen. “Wij wagen ons niet aan oordelen of iets mooi of niet mooi is”, legt ze uit. “Het enige wat wij
doen bij beeldbepalende projecten is de vergunningsaanvraag
opvragen. Vervolgens bekijken we of deze overeenkomt met het

bestemmingsplan en de welstandsnota voor de buurt.”

Omgevingsvisie
Volgens het tweetal is de bereidheid bij de gemeente om constructief samen te werken met de buurt wel groter dan voorheen.
“Binnen het raadhuis groeit het besef dat processen niet altijd
lekker lopen”, merkt Brigit. “We zien dat iedereen van goede
wil is, maar soms veranderen dingen langzamer dan wij willen.”
De Omgevingsvisie, waarover de gemeente nu stadsgesprekken
organiseert, kan ook een positieve impuls geven aan de relatie
met de buurt, verwacht Helmi. “We willen zeker niet alleen
negatief zijn”, verzekert ze. “Als buurtbewoners willen we juist
graag meedenken over de toekomst van Hilversum.”
Rosarium Concert
Ook de komst van wijkcoördinator Carola van den Berg heeft
veel goeds gebracht voor de buurt, sluit Brigit zich bij Helmi
aan. “Behalve dat we iemand hebben bij de gemeente die ons
begrijpt, doet ze ook veel voor de
sociale samenhang in de buurt. Sinds
een jaar of drie een belangrijk speerpunt in ons stichtingsbeleid.” Helmi
is reëel: “Ik heb niet het idee dat wij
als groep buurtbewoners even de eenzaamheid van mensen kunnen oplossen, maar we kunnen wel een feestje
organiseren en zorgen dat buurtgenoten elkaar ontmoeten.” De
twee sommen moeiteloos een rijtje activiteiten op, waaraan de
stichting een bijdrage levert: Het Rosarium Concert, het jaarlijkse tennistoernooi, een buurtfeest bij De Jonge Haan en de
borrel bij de Vondelschool met glühwein, chocolademelk en
muziek voor ouders en kinderen op Sint Maarten. Daarnaast
doet de actieve bewonersgroep mee met het 'buurtbikken' (een
lelijk woord volgens de dames) en is er een tuinclub die net het
eenjarig lustrum heeft gevierd, waarin Brigit actief is (“elke
maand bezoeken we tuinen of hebben we een lezing”).

Als buurtbewoners willen we
juist graag meedenken over
de toekomst van Hilversum

Als laatste wapenfeit mag volgens de twee betrokken bestuursleden De Boombergkrant die twee keer per jaar verschijnt niet
ongenoemd blijven. Brigit: “Op boombergwijk.nl staat het laatste nummer nu online, mis 'm niet!”

VERVOLG
ACTIVITEITEN 1217
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Kinderboerderij
De Hertenkamp
kinderboerderijhilversum.nl
Beeld en Geluid
beeldengeluid.nl/
HLTC Melkhuisje
melkhuisje.com
HLTC Hoogerheide
hltc-hoogerheide.nl
Scouting Zuiderkruis
Clubgebouw Schuttersweg
Schuttersweg 34
zuiderkruis.nl

NUTTIGE ADRESSEN IN
DE BUURT
Wijkagent
Friso de Jong
friso.de.jong@politie.nl
0900-8844
Twitter: @wa_west_meent,
Instagram:Wijkagenten
Hilversum-West & Meent
MEE-UGV
Onafhankelijk cliëntondersteuner
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
(Wijk) maatschappelijk werker
Lineke van Oudgaarden
035 623 11 00
loudgaarden@versawelzijn.nl
WEG EN WIJZER
Zonder afspraak en gratis, met
vragen over administratie, formulieren, inkomen, toeslagen,
voorzieningen, werk en meer.
Maandag 10.00-11.30 uur
Lopes Diaslaan 213
0653 85 17 50 Info: 035 623 11
00 vraag naar Anja Wessels
GEMEENTE HILVERSUM
Buurtcoördinator
Carola van den Berg
carola.vandenberg@hilversum.nl
0653 85 17 50
Twitter: @Carola_vdBerg
SOCIAAL PLEIN
WMO consulent
Claudia van Zoelen
c.vanzoelen@hilversum.nl
035 629 27 00

Praat mee over de Omgevingsvisie voor Hilversum
Waar wonen en waar werken we?
Hoeveel ruimte is er voor groen en
vervoer in de wijk? In 2021 gaat de
Omgevingswet in, met als gevolg dat
Hilversum, net als alle andere gemeenten in Nederland, een Omgevingsvisie
zal opstellen. In de Omgevingsvisie
komt te staan hoe de gemeente er in
2040 uit komt te zien.
Stadsgesprekken
In de Omgevingsvisie zelf staan geen
regels,
die
komen
in
het

Omgevingsplan
te
staan.
De
Omgevingsvisie is wel de basis voor
het Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen in Hilversum gaat vervangen. “Daarom vinden we het
belangrijk dat inwoners, ondernemers
en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen meepraten
over de Omgevingsvisie”, zegt Peter
Prins, projectleider bij de gemeente.
In het eerste stadsgesprek presenteren
Peter en zijn collega's analyses die zij
gemaakt hebben met de vraag of

deze ook kloppen in de ogen van de
bewoners.
Meepraten over de Omgevingsvisie voor Noordwest? Dat kan op
dinsdag 21 januari 's avonds.
Stuur een e-mail naar omgevingsvisie@hilversum.nl voor precieze
tijd en locatie. Op de site hilversum.nl/omgevingswet plaatsen we
de meest actuele informatie.

Regisseur Sociaal Plein
Jaap Sijtsma
j.sijtsma@hilversum.nl
035 629 27 00
VRIJWILLIGERSCENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl
KOFFIEOCHTEND in
BEELD & GELUID
voor buurtbewoners 1217
Gastspreker: Mohsen El Arif
Woensdag 5 februari, thema:
Een leven zonder eenzaamheid
Woensdag 4 maart, thema:
Alledaagse ergenissen
Beide dagen 10.00 tot 11.30 uur
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omwonenden geëvalueerd. “We hebben gesproken over het geluid, de tijdframes en overlast. Binnen de kaders
van het gemeentelijk evenementenbeleid zijn we daar goed uitgekomen en
weten initiatiefnemer en omwonenden
voor volgend jaar waar zij aan toe zijn. ”

Verduurzamen
Minder duidelijk is de informatie als
het gaat om het verduurzamen van de
woningen in Noordwest. “Bewoners
zijn zoekend en weten niet waar ze
moeten beginnen”, merkt Carola op.
Dit is bekend en er wordt aan gewerkt
is de reactie van de wijkwethouder op
deze constatering. “We zijn met andere gemeentes, lokale energiecoöperaties en installateurs bezig om een
regionaal expertisecentrum op te zetten. Ik verwacht dat dit er in 2021
staat, al durf ik het niet te garanderen.
Het idee is dat bewoners dan bij één
loket terechtkunnen met al hun vragen
over verduurzaming en daar ook offertes met energieprestatiegarantie kunnen opvragen. In de tussentijd gaan we
natuurlijk door met het verbeteren van
de bestaande communicatie.”

Samen houden we het vliegwiel in
Noordwest draaiend
“Je merkt dat je elkaar nodig hebt”, zegt Carola van den Berg over de samenwerking met wijkwethouder Jan Kastje. “Als buurtcoördinator weet ik wat er
speelt in de wijk en soms is er net een bestuurlijk zetje nodig om iets te verbeteren.
Dan kan ik altijd bij Jan aankloppen.” De wijkwethouder knikt instemmend.
“Het regelen van bestuurlijke dingen gaat voor mij net wat gemakkelijker.
Zeker als ik buurtgenoten daardoor kan verbinden, zal ik het niet nalaten.”
Verbinden is volgens Jan in een ruim
opgezette wijk als Noordwest extra
belangrijk omdat de grote tuinen met
hek niet direct uitnodigen om even bij
elkaar langs te gaan. “Eenzaamheid is
echt een onderwerp in deze wijk. Ook
omdat er weinig voorzieningen zijn
om elkaar te ontmoeten. Daar werken
we overigens wel aan.”

Buurtinspiratiebijeenkomsten
Carola erkent dat de mogelijkheden
om als buren elkaar te spreken dun
gezaaid zijn in Noordwest, maar ziet
tegelijkertijd ook steeds meer initiatieven ontstaan. Zo zijn er meer plekken
in Noordwest waar buurtbewoners
samen eten. Bekend is de daghap in De
Jonge Haan. Tot voor kort was dit
vriendelijk geprijsde hoofdgerecht
alleen bedoeld voor bewoners van
Trompenberg Zuid, maar het eetcafé
nodigt nu alle bewoners in 1217 uit om
op dinsdagavond aan te schuiven.
Ook is er elke maand een inspiratiebijeenkomst in de bibliotheek die goed
wordt bezocht,
volgens
de
buurtcoördinator.
“We hebben een
keer een rechercheur uitgenodigd om te praten over de risico's van
cybercriminaliteit (red.: zie pag.8) en
er is een middag geweest met onze
wijkbrandweerman. De bijeenkomst
met een testamentair-executeur
was ook een succes. Deze hebben we
georganiseerd op verzoek van de
bewoners.”

Verkeer
Behalve de digitale en brandveiligheid
is ook de verkeersveiligheid een thema
in Noordwest, weet het tweetal uit
gesprekken met bewoners en buurtverenigingen. Jan: “We hebben een eerste
stap gezet met de herinrichting van
kruisingen in Trompenberg Oost.”
Carola: “Klopt, maar bewoners willen
meer en sneller. Jammer genoeg zijn
veranderingen in de openbare ruimte
lastig te realiseren.” Jan: “Er zijn veel
partijen die hier een zegje over mogen
doen. Het is wel de verantwoordelijkheid van de gemeente om dit terug te
koppelen. Vaak duurt het te lang voordat mensen iets horen. Het is mijn rol
als wijkwethouder om hier achteraan
te jagen. Ook als iets niet kan, is het
beter om daar duidelijkheid over te
geven dan mensen in onzekerheid te
laten.”

Mooi, monumentaal en groen
Jan heeft de laatste zin nog niet uitgesproken wanneer hij zich herpakt.
“Wacht. Laten
we
beginnen
met te zeggen
dat er heel veel
wel goed gaat in
de
wijk!
Noordwest
is
mooi, monumentaal en groen en de
bewoners zijn zelfstandig en krachtig.
Dat is een groot goed.”
De wijkwethouder is dan ook goed te
spreken over de pilot Omgevingswet
die in Noordwest is gestart. Op een vel
papier tekent hij een driehoek met in
de bovenste punt de gemeente en daar-

Veranderingen in de
openbare ruimte zijn lastig
te realiseren

Buurtcoördinator Carola van den Berg
en wijkwethouder Jan Kastje

onder de twee hoeken 'initiatiefnemers'
en 'omwonenden'. “Nu is het zo dat
initiatiefnemers en omwonenden naar
de bovenste punt 'de gemeente' kijken”, begint hij zijn uitleg. “Het idee
achter de Omgevingswet is dat de
basis van de driehoek, omwonenden
en initiatiefnemers, eerst met elkaar in
gesprek gaan. Als gemeente toetsen
wij of dit goed gebeurt. Heeft de initiatiefnemer genoeg bewonersavonden
georganiseerd? Wat is er gebeurd met
de feedback van omwonenden? zijn
bijvoorbeeld vragen die wij beantwoord willen zien.”
Een groot misverstand dat leeft bij veel
bewoners is volgens hem dat plannen
in een heel ver stadium zijn wanneer
de buurt wordt betrokken. “Dat is niet
het geval”, klinkt het nadrukkelijk.
“Bewoners worden juist heel vroeg in
het traject geïnformeerd.”
Eten op rolletjes
Een mooi voorbeeld, waar het overleg
tussen bewoners en initiatiefnemer
volgens Carola goed heeft uitgepakt, is
het evenement 'Eten op rolletjes'. Net
nadat het evenement was geweest, is
het samen met de organisator en

Een apart spoor is de verduurzaming
van monumenten, is zijn vervolg. “Als
gemeente hebben we een voorbeeldfunctie. Daarom onderzoeken we nu
hoe we het Raadhuis kunnen verduurzamen met behoud van het monumentale karakter. Ik wil dit jaar nog een
voorstel naar de raad te sturen. De kennis die we in dit traject opdoen, kunnen
we vervolgens inzetten voor het energiezuiniger maken van scholen en
andere monumentale panden in de
wijk.”
Eén van die scholen die voor verduurzaming in aanmerking komt, is het
monumentale pand van het Roland
Holst College. Voor nu vindt Carola
het mooi om te zien hoe de middelbare
scholen in Noordwest samenwerken en
zelf aan de slag gaan. “Beide scholen
zetten zich in voor Hilversum en de
buurt. De leerlingen van Roland Holst
hebben meegedacht bij het opknappen
van het tunneltje naar het Corversbos
en vanuit het Comenius zijn ze gaan
'troeptrimmen'. Als buurtcoördinator
juich ik dit soort acties vanzelfsprekend toe, want op die manier maken
we samen onze buurt beter.”

7
9

Speerpunt beleid bestuur Melkhuisje

Van clubhuis naar buurthuis

Roemrijk verleden
Zeker gezien dit roemrijke verleden is het zonde dat
het ledenaantal van de club gestaag daalt, luidt het
vervolg van het bevlogen bestuurslid. Met een weidse zwaai maakt hij duidelijk dat de ruimte daardoor
wel erg groot is geworden voor de driehonderd leden
van de vereniging. “We hebben alleen maar buitenbanen, waarop we van april tot oktober kunnen tennissen. De rest van het seizoen staat dit clubhuis leeg en
dat vinden we zonde: we willen 12 maanden per jaar
relevant zijn”, legt hij uit. “Er zijn hier veel loze
ruimtes die we beter kunnen benutten. Dat is goed
voor onze financiële positie, maar belangrijker is dat
we niet alleen voor onze leden, maar ook voor de
buurt iets willen betekenen.”
Dat is gedeeltelijk gelukt, vult Jean Paul aan. “Elke
zondag is er een bootcamp op ons terrein en sinds
augustus huisvesten wij een massagepraktijk die heel
goed loopt.” Andere projecten, waaronder een bijlespraktijk, kookworkshops en valpreventie voor ouderen, hebben het helaas niet gehaald. Jean Paul: “Het is
heel lastig om mensen te mobiliseren hiernaartoe te
komen. Daar hebben we nog niet de juiste modus in
gevonden.”

Ooit een rustplek in het Gooi
voor vervoerders van melk

Een bijlespraktijk, valpreventie voor ouderen of
koken met kinderen. Bestuursleden van tennisvereniging 't Melkhuisje Jean Paul Duurland en
Thyn Vogel staan open voor alle initiatieven die
bijdragen om van het clubhuis aan de
Bussumergrintweg ook een buurthuis te maken.
Niet alles lukt, maar de twee heren geven niet op.
“We hebben een groot clubhuis met veel mogelijkheden. Het zou mooi zijn als de buurt daar ook
van profiteert.”

Thyn raakt niet snel uitgepraat wanneer hij begint te
vertellen over de geschiedenis van 't Melkhuisje, ooit
een rustplek in het Gooi voor de vervoerders van

Wie wil
nierdonor
zijn voor
Pepijn?

melk. Volgend jaar viert de op negen na oudste
tennisclub van Nederland, die tot 1994 een van de
belangrijkste landelijke tennistoernooien heeft georganiseerd, haar 125 jarig lustrum. Het Melkhuisje
verwelkomde op haar prestigieuze Dutch Open
bekende namen als Ton Okker en de Australier Rod
Laver. Koninklijk bezoek was er ook: in 1970
bezochten prinses Beatrix en prins Claus het toernooi. De prinses reikte de prijzen uit.
Het Centercourt van de club verkeert nog in dezelfde
staat als in de gloriejaren van de club. Het bestuur
van de tennisvereniging zet zich nu in om deze baan
als cultureel erfgoed op de gemeentelijke en landelijke
lijsten te krijgen.

Buurtactiviteiten
Daarnaast geeft het tweetal aan dat het bestuur erg
graag een jeu-de-boulesbaan wil realiseren op het terrein. Voor de eigen leden, maar ook als ontmoetingsplek in de buurt. “Naast ons Centercourt zou dat
prima passen”, geeft Thyn aan. Hij ziet volop mogelijkheden voor gezellige buurtactiviteiten rond het
jeu-de-boule. “Franse kaas en een wijntje en dan
samen een balletje gooien. Ik denk dat dit de buurt
echt kan verbinden.”
De aanvraag voor een vergunning ligt nu bij de
gemeente. “Het gaat nog wel even duren, voordat we
hier uitsluitsel over krijgen, want we liggen in een
kwetsbaar natuurgebied”, tempert Jean Paul de verwachtingen. “En ook omwonenden mogen hier
natuurlijk hun zegje over doen.”
Meer kans op de korte termijn ziet het tweetal voor
een yogaklas in de voormalige squashruimte. Thyn:
“Na veel geprobeerd te hebben, denk ik dat sport
gerelateerde activiteiten hier het beste passen.”

Jean Paul: “Dat denk ik ook, maar buurtgenoten zijn
hier altijd welkom. Zo doen we mee met het jaarlijkse buurtbikken en als buurtbewoners op een andere
manier gebruik willen maken van onze faciliteiten,
kunnen ze altijd bij ons aankloppen.”
“Sinds mijn tiende heb ik een bril en
een gehoorapparaat, maar verder
had ik niet veel last mijn aandoening”, vertelt Pepijn Heerkens
Thijssen (22). Hij en zijn broer
Zeno (20) zijn geboren met het
Syndroom van Alport. Met een
slechter zicht en gehoor kunnen ze
leven. Ernstiger is dat ook hun nieren langzaam afsterven. Zeno
heeft een nierdonor gevonden,
Pepijn nog niet en hij begint dat
fysiek nu flink te merken.

Vervolg op pagina 8 >
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“Sinds een maand of drie merk
ik echt dat het slechter gaat. Ik heb nul
conditie en als ik drie trappen omhoog
heb gelopen, moet ik echt even gaan
zitten”, zegt Pepijn die voor zijn verhaal even is ontsnapt uit de universiteitsbibliotheek
van Wageningen
University. Hij
zit nu in de masterfase van de
opleiding
Bedrijfsen
Consumentenwetenschappen en de
tentamens komen er weer aan. “Ook
word ik elke ochtend misselijk wakker,
omdat ik moeite heb met het verwerken van voedingsstoffen. Verder kan ik

me slechter concentreren”, is het vervolg van de Hilversummer die zijn
jeugd heeft doorgebracht in de
Boombergwijk in Noordwest.

Nierdialyse is een bekende behandelmethode voor nierpatiënten en Pepijn
zal binnenkort ook gaan dialyseren.
“Ik wil die periode wel zo kort
mogelijk houden, omdat het
uiteindelijk niet
echt fijn is voor
je lijf”, zegt hij. “Daarom ben ik op
zoek naar iemand die mij een nier wil
doneren. Mijn broer Zeno heeft een
donornier en hij voelt zich weer de
oude. Helaas kunnen mijn ouders,
Liliane Taudin Chabot en Joost

Nierdialyse is een
bekende behandelmethode
voor nierpatiënten

Heerkens Thijssen niet doneren.”

Een donor kan goed doorleven met een
nier en ook de ingreep is te overzien:
twee tot drie dagen na de transplantatie
kan de donor meestal al naar huis. Het
aansterken duurt dan meestal nog zo'n
zes weken. Wel is het belangrijk dat
bloedgroep, weefseltype, antistoffen
goed matchen met de lichaamseigenschappen van Pepijn. “Op dit moment
ondergaat iemand de screening voor
mij. Deze persoon heeft de goede
bloedgroep, maar toch is de kans groot
dat het uiteindelijk niet doorgaat”, legt
hij uit. “Uit de statistieken blijkt helaas
dat maar 33% van mogelijke kandidaten de screening 'haalt' en mag doneren. Daarom staat mijn oproep nog
steeds.”

Wie kan nierdonor zijn voor
Pepijn?
Iedereen met bloedgroep B of O
kan nierdonor zijn voor Pepijn.
Daarnaast wordt in een onderzoekstraject van enkele maanden
gescreend of de donatie kans van
slagen heeft. De maximale leeftijd
voor de donor ligt rond 70-75 jaar.
In contact komen met Pepijn?
Stuur een mail naar:
joost.heerkens.thijssen@planet.nl

Inspiratiesessies Bibliotheek

Bewoners laten zich bijpraten over cybercrime

Helpdeskfraude, phishing of whaling; de creativiteit van criminelen is eindeloos. Computer en
mobiele telefoon brengen veel goeds, maar het
gebruik is niet zonder risico. Ruim vijftig bewoners kwamen daarom naar de inspiratiesessie over
cybercrime met als belangrijkste les: klik niet
zomaar op een link.

Leuk en leerzaam; dat is de bedoeling van de maandelijkse inspiratiesessies in de bibliotheek. De bijeenkomsten zijn kosteloos en gaan over onderwerpen als
'Veilig financieel ouder worden', de 'brandveiligheid
in en rond de woning' en deze keer dus over criminaliteit via mobiel en computer: hoe voorkom je dat je
slachtoffer wordt?

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

C O L O F O N

Zomaar klikken
Buurtbewoonster Lieke is vandaag met haar buurvrouw naar de sessie gekomen. “Meestal ben ik er
wel bij”, vertelt ze. “Ik vind de onderwerpen interessant en de borrel achteraf is altijd gezellig.” Ook tij-

dens deze sessie heeft ze het een en ander opgestoken.
“Niet dat ik dat deed, maar ik weet nu wat de risico's
zijn als je zomaar op een link klikt.”
Miljoenen gekost
'Niet klikken op dat verleidelijke linkje' is eerder tijdens de middag een terugkerende waarschuwing in
het verhaal van rechercheur Lennard over de vele
manieren, waarop cybercriminelen proberen gegevens
te bemachtigen. Hij heeft het
woord 'helpdeskfraude' nog
niet uitgesproken of ontmoet
herkenning in de zaal. “Ik
ben er in getrapt”, geeft een bewoner toe, “stom
natuurlijk en het heeft mij geld gekost.”

Vrij spel voor fraude
Na dit intro krijgen de vijftig toegestroomde bewoners inzicht in alle fraude en oplichterij via internet en
WhatsApp. Vaak komt het op hetzelfde neer: met het
klikken op een link, geef je criminelen vrij spel voor
hun fraude. De nieuwste vorm is betaalverzoekfraude
via WhatsApp. “Dat noemen we 'whaling'”, legt
Lennard uit. “De crimineel stuurt je een appje met
betaalverzoek uit naam van
een van je contacten. Het
lijkt dan alsof een bekende
geld vraagt, maar niets is
minder waar.” Nadat hij de
zaal op het hart heeft
gedrukt om betalingen te doen vanuit de eigen bankomgeving, is het tijd voor een hapje en een drankje,
waar bewoners elkaar als snel vinden in andere
onderwerpen. Zo blijkt Lieke behalve trouwe
bezoekster van de inspiratiesessies ook vrijwilliger te
zijn in de Costerustuin.

‘Ik ben erin getrapt’,
geeft een bewoner toe

Lennard is niet verbaasd. “Cybercriminelen zijn heel
slim”, zegt hij. “De financieel directeur van Pathé
heeft zich laten belazeren via e-mail. Het heeft de
bioscoopketen miljoenen gekost.”
Redactie

Tekst, (eind)redactie,
vormgeving en fotografie
Redactieraad

Druk
Contact

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

BEER & Goed Teksten
a/voir creatives
Buurtcoördinator Noordwest
Opbouwwerker Versa Welzijn
Onafhankelijk cliëntondersteuner

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.

