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De volgende Kijk op jouw Wijk
verschijnt begin maart 2020.

Sluitingsdatum kopij, foto’s en
ideeën 15 februari 2019.

Wijkwethouder Wimar Jaeger windt er geen doekjes om. “Het Centrum is de belangrijkste wijk van
Hilversum”, zegt hij luid en duidelijk. “Hier ligt, met de winkels, het uitgaansleven en de culturele
instellingen, het hart van ons voorzieningenniveau. En daarbij, laten we dat vooral niet vergeten, wonen
hier veel mensen. Als wijkwethouder is het balanceren tussen de belangen van bewoners en bezoekers
en daar wil ik, samen met alle Hilversummers, het ideale evenwicht in vinden.”
Wimar Jaeger kwam in 1997 vanuit
Amerika bij toeval naar Hilversum,
aangetrokken door een fraai huis dat te
koop stond. Tweeëntwintig jaar later is
onze wijkwethouder gepokt en gemazeld in de mediastad, waar hij tot 2010
raadslid was en vanaf
2014 wethouder is.
“We hebben altijd tegen
het
Centrum
aan
gewoond”, legt hij zijn
band met deze buurt uit. “Ons huis was
een ideale uitvalsbasis voor onze vier
kinderen om uit te gaan. Hun vrienden
kwamen vaak eerst naar ons toe, voordat het stappen begon. Het lag voor de

hand dat ik het Centrum zou kiezen als
buurt voor het wijkwethouderschap.”
Inmiddels is het laatste kind net op
zichzelf gaan wonen en heeft de wijkwethouder, zoals hij zelf eerlijk
bekent, last van het 'empty nest
syndroom'. Een aanknopingspunt dat hij
meteen aangrijpt om te
analyseren dat de generatie 18 tot 28 jaar
slecht vertegenwoordigd is in
Hilversum. “We hebben een te klein
studieaanbod in de stad, maar met het
mbo werken we daar wel aan. Het is
belangrijk dat we dit niet laten versloffen,

Er is ruimte
voor verbetering

want deze jonge mensen houden de
stad levendig.”

Wijkcentrum
Er gebeurt veel in het Centrum, dat
Wimar graag aanduidt als 'het magnetische middelpunt van de stad'.
Niettemin is er ruimte voor verbetering
volgens de wijkwethouder. “Op persoonlijk niveau zie ik een goede wisselwerking tussen ondernemers en
bewoners, maar in collectieve zin is er
weinig interactie.” Een belangrijke
oorzaak hiervoor is volgens hem dat

(NOG) MEER LEZEN OF REAGEREN? kijkopjouwwijk.nl

Lees verder op pag. 2
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Petitie voor nieuwe
skatebaan heeft succes!

Vervolg van pag. 1

Wessel, Hanna en Niels zijn vaak te vinden op de trapjes langs de 'flatground'
bij de Oude Haven. Hanna vooral om te kijken ('ik heb geen tijd om te skaten'), de twee jongens komen hier in actie op hun deck. Dankzij een jongerenpetitie, waar ook hun handtekening onder staat, is er nu budget om de skatebaan op te knappen.

Niels skate zelf al een jaar, Wessel
twee maanden. “Maar hij leert wel
snel”, stelt zijn vriend goedkeurend
vast. De hobby vraagt veel tijd volgens
het tweetal. Niels kan uren oefenen om
een truck onder de knie te krijgen en
ook Wessel stopt er graag zijn tijd in.
“Om te oefenen, maar ook om wat je al
kunt goed op film te zetten”, legt hij
uit.

inwoners in Centrum niet 'optimaal
georganiseerd' zijn. Daardoor is het
lastig om grip te krijgen op de algemene
wens van bewoners als het gaat om
welzijn, groen in de wijk en bijvoorbeeld de openingstijden van cafés.
Een wijkcentrum, bedoeld voor de
inwoners, zou die onderlinge band
kunnen versterken, is zijn stellige
overtuiging. Wimar: “Ik wil een ontmoetingsplek waar bewoners hun
ideeën kwijt kunnen en hun buren
spreken. Er hoeft
geen biljart te
staan, daarvoor
kun je overal in Centrum terecht, maar
wel een infobalie. Een plek waar je
terecht kunt met vragen voor de
gemeente, maar ook voor dingen van
en voor bewoners zelf.” Lachend: “Ik
chargeer een beetje, maar als bewoners
aankloppen bij hun wijkcentrum als
hun kat zoek is, heb ik een belangrijk
doel bereikt.”

moment niet aan zet”, zegt Wimar.
“Maar zodra de plannen een concrete
invulling krijgen en er naar het raadhuis wordt gekeken, weet ik wel wat
mijn inbreng zal zijn. Dat wijkcentrum
gaat er dan komen”, klinkt het klip-enklaar.
Behalve als een mogelijkheid om
elkaar te ontmoeten, hoopt hij dat een
eigen stek voor bewoners ook kan bijdragen aan het oplossen van de moeilijke vraagstukken
in deze wijk: leegstand, veiligheid
en het ontbreken
van groen. “Hoe
mooi zou het zijn als hier initiatieven
opbloeien om een stadstuin te beginnen, maar ook als het gaat om 'Schoon,
heel en veilig' kan een wijkcentrum
een belangrijke rol spelen”, is zijn verwachting.
Tot het zover is, belooft hij als wijkwethouder het contact met bewoners te
blijven zoeken, waar dat maar kan.
Tijdens zijn spreekuur in Café van
Drimmelen en door zoveel mogelijk
zijn gezicht te laten zien op bewonersavonden. En last not but least:
“Natuurlijk via deze krant. Ik hoop dat
ook Kijk op Jouw Wijk mijn zichtbaarheid en verbinding met bewoners helpt
vergroten”, zegt Wimar tot besluit.

Een wijkcentrum kan een
belangrijke rol spelen

Kerkbrink
De grootste kans om deze ontmoetingsplek voor de buurt te realiseren is
op de Kerkbrink. De Bibliotheek,
Beeld & Geluid en het Grafisch museum zijn in overleg om op deze locatie
samen op te trekken en de krachten te
bundelen. “De gemeente is op dit

150 handtekeningen
Samen met andere jongeren hebben ze
deze zomer een petitie aangeboden aan
wethouder
Floris
Voorink.
Jongerenwerker Chakir el Allachi die
elke dinsdag en donderdag met de
Buurtbus bij de Oude Haven staat,
heeft ze daarbij geholpen. “Wil je iets
bereiken, dan moet je daar zelf voor
gaan”, heb ik ze voorgehouden. “De
jongeren hebben dat goed opgepakt
met het aanbieden van een petitie. De
skaters, steppers en BMX'ers zijn zelf
met blaadjes rondgegaan om handtekeningen op te halen, bij elkaar waren het
er zeker 150.”
Niet alleen de jongeren, maar ook winkeliers, buurtbewoners en mensen die
komen sporten hebben volgens de jongerenwerker het verzoekschrift ondertekend. “Het is mooi om te zien dat
iedereen de jongens een goede skatebaan gunt. Daarbij geeft het skaten
door de slechte ondergrond nu wat
geluidsoverlast. Na de renovatie zal
dat minder zijn.”

Ollie
Chakir is nog niet uitgesproken of een
derde skater komt soepel de flatground
oprijden. Hij blijkt ook Wessel te heten
en benadrukt dat vernieuwing hard
nodig is. “De Oude Haven is dé plek
waar je moet zijn in Hilversum als skater. Alleen is het hier zonder obstakels
wat saai”, is zijn conclusie. “Je kunt
hier de Ollie, een basistruck, doen,
maar daarna houdt het snel op. We willen eigenlijk meer uitdaging.” De
wensen van de skaters zijn een aantal
obstakels op de flatground, zoals een
flat bar skate rail en een manual pad.
Ook het hekwerk moet dichter en
hoger, want nu schiet er nog geregeld
een skateboard in het water. Chakir
kan niet alles tegelijkertijd beloven,
maar de gemeenteraad heeft budget
vrijgemaakt en dat biedt mogelijkheden. “We doen het stap voor stap”, zegt
hij. “Eerst moet de ondergrond beter
en daarna bekijken we hoeveel geld
overblijft om het skaten hier nog aantrekkelijker te maken.”

Centrum heeft een eigen krant!

Bewoners en ondernemers geven samen karakter aan Hilversum
Centrum. Het is niet verwonderlijk dat wijkwethouder Wimar
Jaeger de wijk aanduidt als ‘het magnetische middelpunt van de
stad’. Jullie mogen als bewoners trots zijn op jullie buurt!

‘Tijd voor actie’, besloten buurtcoördinator Rik van Dijk en opbouwwerker van Versa Welzijn Lilian Martins daarom samen met Noor
van Zalingen van Sociaal Plein.
Voor Hilversum Oost en Noordwest maken Koosje de Beer en Fred

Pangemanan al langer de wijkkranten Kijk op jouw Wijk Oost en
Noordwest en nu is ook Centrum aangehaakt!

De krant verschijnt drie keer per jaar en de redactie laat bewoners aan
het woord. Wat vinden jullie belangrijk? Waar zoeken jullie elkaar
op? Tegen welke moeilijkheden lopen jullie aan? Wij horen graag van
jullie! Mail je kopij naar info@kijkopjouwwijk.nl.
Nieuws dat de krant niet haalt publiceren we op de site van de krant:
kijkopjouwwijk.nl

WIJKAGENDA CENTRUM (1211)
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ALARMSOEP
Elke eerste maandag van de maand,
12.00 - 13.00 uur, Koningshof 3.
Aanvang 11:30 uur. Gratis.
Aanmelden:
netwerk1211@gmail.com of via
telefoon/whatsapp; 0613 965 784
Heb je een idee voor in je buurt,
bijvoorbeeld een koffieochtend,
spelletjesmiddag?
Vind je het leuk om Nederlandse taalles
of advies te geven in de (financiële)
administratie? Je kunt het verschil
maken in je eigen wijk!
Bel Lilian Martins; 0613 965 784.
SPREEKUUR WIJKINFORMATIEPUNT CENTRUM
Iedere woensdag van 14:00 - 16:00 uur.,
Kerkbrink 29.
Je kunt binnenlopen zonder afspraak.
WEG EN WIJZER
Gratis hulp bij digitale administratie/
formulieren.
Iedere dinsdag 15.30 - 17:00 uur,
Hilvertsweg 89/91.

Wanneer komt er een buurthuis
in de Sint Vitusbuurt?

V.l.n.r.: Nanne, Willem en Erna wonen met veel plezier in de Sint Vitusbuurt.

Erna en Willem wonen twaalf jaar in de Faisantenstraat, Nanne ruim tien jaar in de Diamantstraat. De drie buurtbewoners noemen hun buurt gemoedelijk. Nanne onderhoudt de contacten met de gemeente en beheert de Buurt
WhatsApp. Erna en Willem zetten zich in voor de mensen in hun straat en organiseren de Burendag. Erna: “Er is hier
veel eenzaamheid achter de deuren. Daarom zou het fantastisch zijn als we een eigen buurthuis zouden hebben.”
Erna werkt zelf in de Buurtzorg en heeft haar werk in haar
eigen buurt vrijwillig voortgezet. “In mijn eigen straat en de
Vitusstraat ben ik er inmiddels achter gekomen waar de mensen wonen op wie we een beetje moeten letten”, vertelt ze.
“Meestal zijn het oudere mensen. Gelukkig is het contact nu
zo goed dat ze me bellen als ze bijvoorbeeld iemand nodig
hebben om een lampje in te draaien.”
Ook Nanne is langs geweest bij iedereen die zich heeft aangemeld voor de Buurt WhatsApp. “Nee hoor, ook bewoners
van 70 en 84 jaar doen mee met onze Whatsappgroep”,
reageert hij stellig op de opmerking van Erna dat ouderen de
berichtenapp niet kennen.

Drempels
Verder zet Nanne zich vooral in voor de openbare ruimte in
de Sint Vitusbuurt. 'Nieuw asfalt, betere in beton gegoten
tegels en een dertig kilometerzone' is zijn opsomming van de
verbeteringen in de afgelopen jaren. En binnenkort komen
daar drempels in de Diamantstraat bij, voegt hij hier tevreden
aan toe. Volgens Willem zijn die drempels hard nodig, want
er wordt hard gereden in de buurt, ook nu de Boa's fout
geparkeerde auto's bekeuren. Een actie die Nanne vorig jaar
heeft ondersteund met het
ondertekenen van een
petitie die is aangeboden
aan de gemeenteraad.
Willem is minder enthousiast. “Automobilisten
kunnen nu de hoek om
scheuren, waar eerst de
geparkeerde auto's stonden. Verder is het helemaal niet duidelijk waar
je wel en niet mag staan”,
luidt zijn commentaar.
Nanne vindt de controles
ook niet altijd even
terecht ('ik heb zelf een
bon gehad'), maar zegt
dat het hem een veilig
gevoel geeft dat de hulpdiensten nu weer overal
kunnen komen.

Ontmoeten
Het parkeren laat Erna
niet koud, maar er zijn
andere belangrijke dingen die de buurt nodig
heeft. “Ik wil een buurthuis!”, valt ze twee heren
in de rede. “Een plek,
waar we elkaar kunnen
ontmoeten. Ik zou het
bijvoorbeeld leuk vinden
om daar twee keer per
week samen een warme
maaltijd te organiseren.
Dat is ook goed voor
mensen die zich eenzaam
voelen.” Willem valt
Zou hier plek zijjn voor een
haar bij. “Er is hier echt
buurthuis?
niks, ja een klein speeltuintje voor kinderen tot vijf jaar.” Een locatie vinden, is echter moeilijk. Het Sint Annagebouw is volgens de bewoners
niet geschikt omdat dit niet voor openbaar gebruik is bedoeld
en verder zijn er weinig mogelijkheden in de buurt. “Lilian
Martins van Versa Welzijn en ik zijn echt op zoek”, verzekert
Erna, “maar vind
maar eens iets.”

Dat is ook goed
voor mensen die zich
eenzaam voelen

Speeltuin
Nanne denkt een
oplossing te weten
en wil naar buiten.
In de smalle straten
staan de auto's in gesloten rijen geparkeerd. Op een lantaarnpaal heeft iemand de afbeelding van een gevarenbord
geplakt met daaronder de tekst 'Pas op voor Boa's!'.
Verderop, langs het spoor is het oude Q-park veranderd in
een zandwoestijn. “Kijk”, zegt Nanne, “hier komt de flyover voor de HOV-lijn, maar dan blijft er nog een heel stuk
grond over. Als we nu eens overleggen met ProRail om hier
een grote speeltuin met buurthuis te bouwen?” Erna en
Willem juichen het idee toe, maar vragen zich af of het haalbaar is. Voorlopig gaan ze toch maar door met zoeken in de
hele buurt, is hun slotsom.

GEZOCHT:
Verspreiders en redacteurs!
Deze wijkkrant zal tenminste 3x in het
jaar huis-aan-huis verspreid worden.

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT
Wijkagenten
Remko Daalder
remko.daalder@politie.nl
Ronald Janssen
ronald.janssen1@politie.nl
0900-8844
Wijkbrandweerman
René Wollaars
wijkbrandweerman@
brandweergooivecht.nl
Twitter; @renewollaars
0621 292 342
MEE-UGV
Maatschappelijk werker
Hester van der Sterren
hvdsterren@mee-ugv.nl
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker 1211
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 965 784
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Jongerenwerk
Chakir El Allachi
callachi@versawelzijn.nl
Twitter: @chakirAmbulant1
Instagram: Chakir Jongerenwerker Versa
0630 217 439
(Wijk) Maatschappelijk werker
Postcode 1211
Lineke van Oudgaarden
Lvanoudgaarden@versawelzijn.nl
SOCIAAL PLEIN
Else van Miltenburg
e.miltenburg@hilversum.nl
035-629 20 12
Noor van Zalingen
n.vanzalingen@hilversum.nl
035-629 24 99
Vrijwilligers Centrale Hilversum
Eemnesserweg 109, 1223GD
Hilversum 0613 132 987
www.versavrijwilligerscentrale.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
www.speelotheekhilversum.nl
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Peter Prins, projectleider
Omgevingsvisie:

‘We willen
met bewoners
in gesprek
over hun buurt’
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.
“Hilversum is een stad waar mensen graag willen wonen en leven. Het is
belangrijk dat dit in de toekomst ook zo blijft. Daarom willen we graag met
bewoners in gesprek over de Omgevingsvisie”, zegt Peter Prins, projectleider
bij de gemeente voor dit project.

In de Omgevingsvisie komt te staan hoe de gemeente er in 2040 uit komt te zien.
Als voorbereiding hierop is Peter met zijn collega's nu bezig met een analyse voor
het Centrum en andere buurten in Hilversum. “Welke trends en ontwikkelingen
zien wij als het gaat om ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer, gezondheid, veiligheid en erfgoed?”, legt hij de insteek uit. “Meer dan eerst kijken wij ook
naar de samenhang tussen deze thema's en het welzijn van de
inwoners. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de gezondheid
van bewoners als de temperaturen zomers stijgen, omdat er
veel bebouwing en weinig groen is in een buurt?”

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. Peter Prins: “Daarom vinden we het
belangrijk dat inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke
instellingen meepraten over de Omgevingsvisie. We willen met hen in gesprek om
te horen hoe zij hun buurt over ongeveer twintig jaar zien, zodat wij hun ideeën
kunnen meenemen in een Omgevingsvisie die breed gedragen wordt in
Hilversum.”

Drie rondes
Het stadsgesprek bestaat uit drie rondes. In de eerste ronde, die op dit moment
plaatsvindt, presenteren Peter en zijn collega's de analyses met de vraag of deze
ook kloppen in de ogen van de bewoners. Komend voorjaar
volgt een tweede ronde, waarin het gesprek zal gaan over
mogelijke oplossingen. Tijdens de derde en laatste ronde in
het najaar van 2020 kunnen de Hilversummers inspreken op
de ontwerp Omgevingsvisie. “De mening van bewoners telt
echt”, belooft de projectleider. “Hun inbreng is voor ons een
zwaarwegend advies. Dat betekent als we iets niet overnemen, we het zullen uitleggen.”

‘We komen erachter dat
we informatie wel hebben,
maar versnipperd’

Frisse blik
Deze analyses brengen nieuwe inzichten, is het vervolg van
de projectleider Omgevingsvisie. “We komen erachter dat we informatie wel
hebben, maar versnipperd. Denk aan de lopende en geplande bouwprojecten in de
stad. Van andere onderwerpen, zoals de biodiversiteit ofwel het aantal verschillende dieren- en plantensoorten, blijken we uiteindelijk weinig te weten. De analyse voor de Omgevingsvisie biedt ons de kans om met een frisse blik opnieuw naar
de stad te kijken.”

Meepraten over de Omgevingsvisie in deze eerste ronde, of later?
Stuur dan een e-mail naar omgevingsvisie@hilversum.nl. Dan nemen we
contact met je op. Houd verder de website www.hilversum.nl/omgevingswet
in de gaten: daarop plaatsten we de meest actuele informatie.

‘Gluren bij de Buren’ op zoek naar
Hilversumse acts en huiskamers

FOTO: HANS VAN EGDOM

Er staat een gloednieuwe editie van huiskamerfestival Gluren bij de Buren Hilversum voor de deur! Op zo
Doe je ook mee? Een op de drie Nederlanders houdt zich wekelijks bezig met kunstbeoefening. Of je
W
Of wil je van jouw huiskamer een buurtpodium maken en lokaal talent in huis halen
Aanmelden is mogelijk tot 30 november 2019. Het huiskamerfestival is zelf op zondag 9 febru

Burendag 2019

‘Het is fijn wonen rond het
Jan Kortplein’
Wanneer Anki Coumans over Burendag op het Jan Kortplein vertelt, weet ze nog niet dat ze dezelfde dag de eervolle
Buur van het Jaar Award zou krijgen. Echt verrassend is het niet, want Anki is meer dan betrokken als ze enthousiast
opsomt wat er in de buurt gebeurt.
Het is fijn wonen rond het Jan Kortplein volgens Anki. “Ik
heb leuke buren en iedereen groet elkaar. Mensen letten ook
op elkaar. Ik had een keer mijn sleutels in de deur laten zitten en dan vind ik die terug in mijn brievenbus. Het geeft aan
hoe we hier met elkaar omgaan.”

De buurt is gemêleerd. Er zijn huizen die in de vrije sector
worden verhuurd, maar ook woningen die een opknapbeurt
kunnen gebruiken. Bewoners komen niet allemaal uit
Nederland en volgens Anki geeft dat juist karakter aan de
buurt. “Er wonen hier onder andere Polen, Italianen en
Spanjaarden. Als we een keer iets voor de buurt organiseren,
nemen zij vaak lekkere hapjes mee uit hun eigen keuken en
is het altijd gezellig.”

Leger des Heils korps Hilversum
Het Palet, Bussumerstraat 27 a/b
1211BH Hilversum
035 623 9912
korps.hilversum@legerdesheils.nl
Kledingwinkel:
Nieuwe Doelenstraat 30-32,
1211 CE Hilversum
035 621 9704
Majoor Irene Jouvenaar
06 130 629 54
Aux. Kapitein Silvia van Boven
06 130 626 72

GEMEENTE HILVERSUM
Wijkcoördinator CENTRUM
Rik van Dijk
r.vandijk@hilversum.nl
06 2252 6551
Twitter: @rik_vandijk
Wijkwethouder CENTRUM
Wimar Jaeger
w.jaeger@hilversum.nl
Twitter: : www.twitter.com/wimarjaeger
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Thijssens
mtijssens@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
info@dudokwonen.nl

Samen met andere buurtbewoners heeft de Hilversumse
ervoor gezorgd dat de kinderen in de buurt meer kunnen spelen op het plein. “Er wonen dertig kids in de buurt in de leeftijd tot 14 jaar en voor hen was er eigenlijk te weinig te doen
op het plein”, legt ze uit. “Samen met de gemeente hebben

Rechts: Anki Coumans,’ Buur vn het Jaar’

we kunnen regelen dat er een wipkip, duikelrek en pannadoeltjes komen op het plein. Het Oranjefonds draagt bij aan
een hinkelpad.”

vrouw Rita Korten reden om Anki te nomineren voor de
Buur van het jaar Award, een prijs van het Gooi en Om. Met
succes, want rond drie uur kwam onverwacht directeurbestuurder Maarten van Gessel van de woningcorporatie op
bezoek op het plein om Anki de prijs te overhandigen.

Als het aan Anki ligt, blijft Burendag elk jaar gevierd wor-
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den op het Jan Kortplein. “In onze buurt was deze traditie een
beetje verwaterd, maar ik vind het leuk om elkaar elk jaar te
spreken.” Haar gedrevenheid voor de buurt was voor buur-

Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl

Nieuwjaarsconcert 2020
Dinsdag 7 januari, 19.00 uur in de
St.Vituskerk, Emmastraat.
Toegang is gratis.

ondag 9 februari 2020 worden huiskamers door de hele gemeente omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebombardeerd en de hoekbank tot tribune.
e nu rapper, dichter, balletdanser of theatermaker bent. Jong en onbeschreven of een ervaren rot in het vak. Op jezelf aangewezen als singer-songwriter of onderdeel van een 30-koppig koor.
Wij zetten je graag in de (huiskamer)spotlights. Verberg je kunsten niet langer en meld je aan!
n? Meedoen met Gluren bij de Buren is mogelijk met ruime landhuizen, knusse studentenkamers en alles daartussenin. Laat zien hoe gezellig Hilversum Centrum is en doe mee!
uari 2020 van 12.00 - 17.00 uur in alle wijken van Hilversum. Gratis entree (vrijwillige bijdrage gewenst). Aanmelden en informatie over locaties op www.glurenbijdeburen.nl/hilversum.
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Wijkagent Ronald Janssen:

'De mensen komen
niet naar jou toe, je
moet zelf op pad'
Hilversum Centrum heeft twee wijkagenten: Ronald Janssen en Remko Daalder. Zij
vormen een hecht team en met eerstgenoemde hebben we een kennismakingsgesprek.
Wijkagent Ronald Janssen (58) moet het antwoord schuldig blijven als hem gevraagd
wordt hoe lang hij al bij de politie werkt. 'Ik denk vanaf 1983 zoiets, dus ruim 36 jaar
toch wel'. De vraag of hij dit werk tot zijn pensioen volhoudt, beantwoordt hij, zonder
na te denken, direct met een volmondig: 'ja!'.

Het is een druilerige herfstmorgen wanneer we op het politiebureau aan de Groest hebben
afgesproken. De bedoeling was om het interview tijdens een wandeling door het centrum af
te nemen, maar de tot gezellige huiskamer omgebouwde spreekkamer nummer 1 lijkt nu een
betere locatie.
Ronald en Remko vormen samen een team, maar uit zijn antwoord op de vraag of zij weleens
samen optrekken tijdens hun dienst blijkt dat dit zelden tot nooit voorkomt. 'Uiteraard delen
we alle zaken en gebeurtenissen in de wijk. We zien elkaar heel regelmatig, maar samen op
pad, nee dat zit er niet in. En dat is ook niet nodig. We hebben wel een soort taakverdeling.
Remko houdt zich bezig met onderwerpen die met de gemeente te maken hebben en voor mij
is de horeca een belangrijk werkgebied. In principe wil ik elke drie weken in alle horecagelegenheden mijn gezicht even laten zien. Zo zien wij als wijkagenten ook onze taak: we willen gezien worden, want de mensen komen niet naar jou toe, je moet zelf op pad', legt hij uit.
Vaste werktijden
Het werk van een wijkagent verschilt
veel met de inzet van de politieagenten
die bewoners in Hilversum zien
patrouilleren, blijkt uit het verhaal van
Ronald. 'Wij hebben meer tijd om
klantgericht te werken. Als er iets op
ons afkomt, gaan we daar persoonlijk
mee aan de slag en leggen het niet bij
onze collega's neer. Tenzij dat echt
nodig is, natuurlijk.”
De twee wijkagenten in het Centrum
proberen hun diensten in het weekend
zo af te stemmen dat die elkaar net overlappen. Verder hebben zij anders dan hun 'gewone'
collega's vaste werktijden. “In mijn geval is dat 32 uur”, vertelt Ronald. “Daarbuiten ben ik
niet bereikbaar. In noodgevallen kunnen bewoners het algemene nummer bellen.”
Lang niet alle bewoners zijn hiervan op de hoogte, weet hij uit ervaring. “Dan bellen ze ons
bij calamiteiten, maar andersom geldt het ook: mensen bellen het bureau voor zaken, waarvoor wij als wijkagenten verantwoordelijk zijn. Wat dat betreft is het prima dat dit nu even
goed in Kijk op jouw Wijk wordt uitgelegd', zegt hij lachend.

Ik kom iedereen met
open vizier tegemoet
en verlang dat ook
van mensen
die mij nodig hebben

Open vizier
Twee wijkagenten is genoeg voor het Centrum, zegt Ronald beslist. 'Daar zou geen derde persoon bij moeten komen, want dan maak je het alleen maar ingewikkelder. Remko en ik kunnen de wijk samen prima behappen'.
Ronald noemt zichzelf een 'mensenmens'. 'Ik kom iedereen met open vizier tegemoet en ik
verlang dan ook dat, wanneer mensen mij nodig hebben, zij geen dingen voor me verborgen
houden. Zodra ik dat merk, is het klaar!'.

Veiliger
Tot slot vragen we Ronald hoe hij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het centrum
ziet en waar verbeteringen mogelijk zijn. Vooral met de komst van de privacywet is er het een
en ander veranderd, zo blijkt uit zijn antwoord. 'Je kunt bijvoorbeeld niet meer zomaar om
gegevens van mensen vragen of informatie doorgeven aan anderen. Bij alles moet je afwegen
of dat wel mag en dat vertraagt de zaken wel. Daar staat weer tegenover dat het een stuk rustiger en veiliger is geworden in het centrum dankzij de komst van het toenmalige 'horecateam'
en meer toezicht met camera's.'
Verder is en blijft Hilversum volgens de wijkagent nog steeds een dorp, met als voordeel dat
alles redelijk goed zichtbaar en behandelbaar is. “De lijntjes en contacten zijn kort. Kijk, beter
kan het altijd en we moeten altijd alert blijven en onszelf afvragen of we dingen anders kunnen of moeten aanpakken.”
Dit betekent zelf op pad gaan en zichtbaar zijn. Hierin kunnen de wijkagenten nog een inhaalslag maken, volgens Ronald. 'Nog vaker uit die politieauto stappen voor een kort praatje. Dat
blijft bij de bewoners hangen en geeft bovendien een gevoel van veiligheid.'
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en niemand die zich druk maakt, maar zodra
het hier gebeurt, is het een probleem.”
Ook Henk vindt dat Wording soms ten
onrechte in een kwaad daglicht wordt gesteld. “Wij
bieden een onderkomen aan een groep mensen over
wie er in de samenleving zeker vooroordelen bestaan.
In de praktijk is daar weinig reden toe. Ook omdat we
een paar duidelijke regels hebben: bezoekers mogen
in Wording geen alcohol drinken, drugs gebruiken of
zich agressief gedragen. Gelukkig zijn er genoeg
mensen die ons wel een warm hart toedragen.”

Inloophuis Wording biedt
iedereen een warm welkom

“Even een krantje lezen met een bakkie koffie erbij en soms maak ik een praatje. Voor mij is dit mijn
buurthuis”, zegt John. Hij komt een paar keer per week naar Wording aan de Havenstraat, behalve als
het -in zijn eigen woorden- 'druk is in zijn hoofd'. De vrijwilligers van de inloophuiskamer bieden elke dag
een warm welkom aan John en andere bezoekers. Koffie, thee en brood staan altijd klaar en één keer per
week een warme maaltijd.
“Wording is een open huiskamer voor iedereen ”, stelt
Henk, oud-bestuurslid en nu verantwoordelijk voor
de externe contacten. “Mensen komen hier voor koffie, thee en brood en kunnen een praatje maken met
elkaar of met de gastheren of -vrouwen die hier altijd
zijn.” Dat laatste is overigens geen vereiste, voegt hij
er snel aan toe. “Niemand hoeft te praten. Van sommige bezoekers weten wij zelfs niet de naam. Onze
opvang is bijna onvoorwaardelijk; het enige wat we

willen is dat iemand geen overlast veroorzaakt voor
de andere bezoekers.”

Vooroordelen
Hoewel er wel eens trammelant is, valt dit volgens
bezoeker John erg mee. “De mensen houden elkaar in
toom”, zegt hij. “We hebben als bezoekers geen
belang bij onrust. Daarbij moet je het ook niet groter
maken dan het is. In de kroeg is er ook wel eens ruzie

Bodywarmers
Hij is nog niet uitgesproken of het levende bewijs van
de zorgzame samenleving komt binnenwandelen in
de persoon van een buurtgenoot. “Ik heb nog wat
bodywarmers en broeken over. Hebben jullie daar wat
aan?”, klinkt het vragend. Gastheer en vrijwilliger
Wim pakt het geschenk met beide handen aan.
“Bodywarmers zijn heel geliefd, zeker nu de winter
eraan komt”, legt hij uit.
Henk werpt een blik in de tas en knikt goedkeurend.
“Dit maken we bijna elke dag wel mee”, zeg hij, “dat
er zomaar iemand langskomt met spullen. Als we het
kunnen gebruiken, nemen we het aan. Vooral dekens
en slaapzakken krijgen we graag nu het weer kouder
wordt.”

Soep
Aan de verschillende tafels in Wording eten rond de
vijftien mensen een broodje. Vandaag is er ook soep
die een Hilversumse met een eigen cateringbedrijf
wekelijks gratis vers maakt. Elke donderdagavond is
er een warme maaltijd, waarvoor bezoekers zich kunnen inschrijven. Vrijwilliger Wim is druk in gesprek
met bezoekster Joke. Een andere bezoeker ligt op de
bank diep te slapen. “Het is nu rustig”, constateert
Henk. “Waarschijnlijk
omdat het buiten redelijk mooi weer is.
Gemiddeld hebben we
rond de 25 mensen in
huis. Om hen te kunnen
ontvangen zijn er altijd
twee of meer vrijwilligers aanwezig uit onze
pool met vijftig mensen.”
Wording is een initiatief van de kerken in Hilversum.
Henk: “Gast-heer of -vrouw zijn in Wording is geen
vacature die je kwijt kunt in een Vrijwilligersbank.
We gaan altijd eerst in gesprek als iemand dit werk
wil doen. Alleen al om teleurstellingen te voorkomen.”
Hoewel Wording voor een aantal mensen een weinig
salonfähige uitstraling heeft, is de relatie met de buurt
volgens het oud-bestuurslid goed. “Er zijn ondernemers die ons hier weg willen hebben, maar voor veel
van hen zijn wij een gegeven. Als er terechte
bezwaren zijn, lossen we die ook op. Zo hebben we
bezoekers gevraagd niet voor de deur te roken of luid
te praten.” Henk wijst naar de rieten stoelen in het
zitje. “Voor de meeste winkeliers en buurtgenoten
horen wij er gewoon bij”, zegt hij tot slot. “Deze stoelen
hebben we bijvoorbeeld gekregen van een Rotanzaak

De relatie
tussen
de buurt en
Wording
is goed

(V.l.n.r.) Bezoeker John en vrijwilligers Willem en Henk
dragen Wording een warm hart toe.

Een fietskelder met wow-factor
Met de opening van de nieuwe fietskelder aan de Herenstraat, werd op
zaterdag 2 november weer iets van
het ‘waar laat ik m’n fiets nou
weer?’-syndroom afgeknabbeld.
Wethouder Arno Scheepers opende vol
trots deze hypermoderne ondergrondse
fietsenstalling waar ooit Bristol huisde. Voor alle soorten fietsen en van alle
gemakken voorzien! Ga maar na: twee
liften naar de Zeedijk, lopende band

die je fiets naar boven brengt, diverse
aansluitingen om electrische fietsen op
te laden, een Servicepunt voor alle
ongemakken aan je fiets, buggyuitleen service, toiletten, lockers, enz.
Niet meer fietsen over de Zeedijk,
maar via de ingang aan de Herenstraat
naar beneden en te voet met de roltrap
naar boven en je staat meteen op de
Zeedijk.
Het ontlokte aan menige fietser die
zaterdag een luid en terecht ‘wow!’

Foto’s: Rolf Trijber
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Gezocht:
vrijwillig vuurwerkvrije zones
tijdens jaarwisseling

vuurwerkshows, waaronder eentje
voor kinderen. Vorig jaar riepen vijf
buurten zich uit tot vrijwillig vuurwerkvrije zone. Broertjes hoopt dat dit
jaar nog meer straten, buurten en wijken zich aanmelden. “Ik vind het echt
belangrijk dat bewoners de gelegenheid krijgen er samen voor te zorgen
dat oud en nieuw ook in hun buurt of
wijk veilig en gezellig verloopt”, aldus
de burgemeester.

Het is bijna niet voor te stellen, maar
over een kleine twee maanden is het
alweer oud en nieuw. De gemeente
Hilversum heeft vorig jaar in vijf
buurten geëxperimenteerd met vrijwillig vuurwerkvrije zones en dit
bleek een succes. De gemeente hoopt
daarom dat meer buurten zich voor
de komende jaarwisseling aanmelden. Bewoners die een vuurwerkvrije zone in hun buurt willen, kunnen rekenen op steun en advies vanuit het raadhuis.
Burgemeester Pieter Broertjes vindt
het belangrijk dat oud en nieuw gezellig en veilig verloopt. Daarom is er in
de afgelopen jaren in Hilversum veel
aandacht aan de jaarwisseling besteed.
Het centrum is inmiddels een vuurwerkvrije zone en er zijn twee centrale

Genoeg draagvlak
Een vrijwillig vuurwerkvrije zone kan
alleen ontstaan als er genoeg draagvlak
onder de bewoners is. Samen moeten
zij er immers voor zorgen dat de straat,
buurt of wijk tijdens de jaarwisseling
vuurwerkvrij is. Er is geen extra handhaving in deze zones. Goede, breed
gedragen en gezamenlijke afspraken
zijn daarom belangrijk voor succes.

Bewoners die een vrijwillig vuurwerkvrije zone willen instellen, kunnen
rekenen op hulp van de gemeente. Zo
is het mogelijk om borden te bestellen,
waarop de vrijwillig vuurwerkvrije
zone staat aangekondigd. Daarnaast
kan de gemeente oliedrums leveren om
toch een gezellig vuurtje te kunnen
stoken. Maar misschien zijn er een
aantal bewoners die wél willen afsteken? Ook daarin denkt de gemeente
graag mee!

Vrijwillig vuurwerkvrije zone aanmelden?
Dat kan via de wijkcoördinator of via
het mailadres veilig@hilversum.nl.

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

Wijkbrandweerman René Wollaars

Spreekuur;
Woensdag van 14.00-15.00 uur,
Wijkinformatiepunt Centrum,
Kerkbrink 29. Tel. 0621 292 342.
Wijkbrandweer-hilversum@brandweergooivecht.nl

Vragen? Kom naar Wijkinformatiepunt Centrum

Iedere woensdag van 14.00 - 16.00 uur staan professionals die actief zijn in de
wijk Centrum klaar voor buurtbewoners met vragen. Op dit tijdstip houden
zij open spreekuur in Wijkinformatiepunt Centrum aan de Kerkbrink 29.
Door de handen in een te slaan willen zij het wonen, werken en leven in de
buurt prettiger maken.

“Buurtbewoners kunnen met al hun vragen en ideeën bij ons terecht”, benadrukt
wijkcoördinator Rik van Dijk. Samen met Noor van Zalingen en Else van
Miltenburg van Sociaal Plein, wijkagenten Remko Daalder en Ronald Jansen,
Lilian Martins en Chakir El Allachi van Versa Welzijn en Hester van der Sterren
van MEE, maakt hij deel uit van het team van professionals in Centrum. Ideeën om
de buurt te verbeteren, maar ook persoonlijke vragen kunnen bewoners stellen
tijdens het spreekuur, waar iedereen zonder afspraak kan binnenlopen. Rik:
“Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt om een verwarde buurvrouw, kunnen
wij daar zeker iets in betekenen. Ook helpen wij als iemand in contact wil komen
met andere buurtbewoners of financiële problemen heeft. De ervaring van de professionals in ons team is zo breed dat we eigenlijk voor elke vraag in ieder geval
het begin van het antwoord weten. En als het nodig is, verwijzen we - in overleg
natuurlijk - door naar de juiste instantie.”

Redactie

C O L O F O N

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

Contact

Sluitingsdatum

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

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Rik van Dijk
Wijkcoördinator Centrum
Noor van Zalingen
Regisseur Sociaal Plein
Lilian Martins
Opbouwwerker Versa Welzijn
RODI Rotatiedruk
Druk
Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum Centrum en
verschijnt 3x per jaar. Kopij voor de krant of contact opnemen met de redactie? Kijk op de
site kijkopjouwwijk.nl of mail info@kijkopjouwwijk.nl.
Het volgende nummer verschijnt begin maart 2020. Tekst, foto’s, ideeën inzenden vóór 15 februari 2020.

