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De volgende Kijk op jouw
Wijk verschijnt begin
augustus 2020.

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

“Kom, nog even hier kijken…” Het is niet de eerste steen in de voormalige begraafplaats, waar we naartoe lopen.
Bevlogen laat Flos Wisse Smit alle interessante plekken van Stadstuin 'De Hof' in hartje Centrum zien. Nu vertelt ze de
geschiedenis achter het graf van Wilhelmus Holscher. “Hij is de eerste katholieke pastoor uit Hilversum die hier in 1801
begraven is. Bijzonder, omdat godsdienstvrijheid toen nog niet zo gewoon was als nu.”
Zo weet de voorzitter van Stichting 'De
Hof' achter elke plek van de voormalige buitenbegraafplaats 'Gedenkt te
sterven' het verhaal. “De tuin vertelt
zo veel over Hilversum en de
Hilversummers.
Deze plek behouden.
Wie ben ik dat ik dat
mag doen?”, zegt ze
dankbaar.

struikgewas. De gemeente wilde de
begraafplaats het liefst asfalteren,
maar hier kwam verzet tegen. Als eerste initiatief hebben in de jaren '80
mensen van erfgoedclub Heemschut
en de Rotary met
prikstokken gezocht
naar de overgebleven
graven. Later heeft
Stichting Hilversum,
Pas Op! gezorgd voor
de restauratie van
deze plek. In 1996 is Stichting De Hof
opgericht om deze plek voor altijd te
behouden.

Veertig jaar geleden
was de tuin
één groot struikgewas

Vanuit haar eigen huis, een historisch
werkplaatsje van de ondergang gered,
kijkt Flos zo de stadstuin in. “Veertig
jaar geleden was de tuin één groot

Beste lezers,
Corona zorgt in het hele land en ook in Hilversum Centrum voor veel onrust.
Toch valt ook nu Kijk op jouw Wijk op de deurmat. Hoe moeilijk het ook is;
juist in deze crisis is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn en ons verbonden voelen. Als redactie hopen we dat de wijkkrant - ook al is het maar een
klein beetje - daaraan bij kan dragen. Veel belangrijker is natuurlijk dat we
rekening houden met elkaar. Alleen onderlinge betrokkenheid in de buurt kan

Verlichting
'Gedenkt te sterven' is in 1792 als
derde
buitenbegraafplaats
van
Nederland aangelegd in wat toen nog
de boekweitakkers buiten het dorp
waren, legt Flos uit. “We zitten midden
in de tijd van de Verlichting en mensen
kregen door dat hygiëne, ziekte en
dood met elkaar te maken hebben.
Overledenen begraven in de kerk raakte voor de ontwikkelde mens uit de
mode en eind 18e eeuw mocht het
helemaal niet meer."
De graven in de stadstuin lijken op de
Lees verder op pag. 2

voorkomen dat - in de woorden van de koning - het Coronavirus een
Eenzaamheidsvirus wordt. Maar bovenal: volg alle voorschriften! Houd niet
sociaal, maar wel fysiek afstand. Zo voorkom je niet alleen dat je zelf ziek
wordt, maar ook dat je anderen ziek maakt.
Wij wensen iedereen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Blijf gezond!
Redactie Kijk op Jouw Wijk
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Vervolg van pag. 1

voorbeeld in de Nieuwe Algemeene
Begraafplaats aan de Bosdrift ziet.”

Dokter Van Hengel
We lopen door naar één van de opvallendste graven in De Hof. Het blijkt
een herdenkingsmonument voor
Sibrandus Stratingh Tresling te zijn.
“Hij was de opvolger van dokter van

De eerste wilde planten
staan al in bloei

grafstenen die nog steeds te vinden
zijn in oude kerken, wat 'Gedenkt te
sterven' ook historisch tot een interessante plek maakt, is haar vervolg. “De

mensen wisten nog niet goed hoe zij
het buiten begraven konden aanpakken. Pas in de 19e eeuw ontstaan de
weelderige grafmonumenten die je bij-

Hengel in Hilversum”, vertelt Flos. “In
de tijd van Van Hengel was Hilversum
een heel arm dorp. Mensen leefden in
vieze omstandigheden. De helft van de
kinderen haalde het eerste levensjaar
niet. Van Hengel wilde hier iets aan
doen, maar daar was veel weerstand
tegen. Zoals ik al zei, brengt de stadstuin ook de Hilversummers zelf tot
leven.”
Hartverwarmende verhalen
De stadstuin is nu een gemeentelijk
monument en één van de weinige
groene stille plekken in het centrum.

Stichting 'De Hof' is verantwoordelijk
voor het onderhoud en behoud van de
tuin en de vier herdenkingsmonumenten van de Tweede Wereldoorlog die
hier staan. “Ook achter deze monumenten - de NSF-plaquette, de
Mauthausensteen, het Rotterdams kinderkopje en de steen van het Nieuwe
Lyceum -, zitten hartverwarmende verhalen die we graag willen vertellen aan
de bewoners van 1211”, zegt Flos. “Nu
met de herdenking van 75 jaar bevrijding zijn deze zeker aangrijpend.
Daarnaast is iedereen altijd welkom
om van deze tuin te genieten. De eerste
wilde planten staan al in bloei.”
Activiteiten in 'De Hof'
Alle activiteiten zijn door het
Coronavirus opgeschort.
Lees de meest actuele stand van
zaken op de website van Stichting
De Hof: stichtingdehof.nl

Nieuwe speelplek voor kids Elleboogstraat
is mooi afgesloten. Fenik: “Daarom
is het zo fijn om hier af te spreken.
De kinderen kunnen hier veilig spelen en zelf regelen we stoeltjes,
koffie en thee om het met elkaar
gezellig te hebben.” “Of we organiseren een picknick”, voegt Siska er
lachend aan toe.
Omdat het zo'n fijne plek is, vonden de ouders het wel zonde dat de
speeltoestellen zo verouderd waren.
Nurdan: “Gelukkig wist Lillian
Martins van Versa raad en bracht ze
ons in contact met buurtcoördinator
Rik van Dijk. Hij had nog ruimte in
het wijkbudget en toen was het snel
geregeld.”

Er was nog ruimte
in het wijkbudget
voor spelen

Een versleten speelhuisje, waar vooral pubers een biertje dronken, een
klimtoestel waar de splinters vanaf sprongen; dat kan anders vonden
de 'pleinmoeders' van de Elleboogstraat. Zij zochten contact met
opbouwwerker en buurtcoördinator. Met succes, want de speelplek is
helemaal vernieuwd.
vertelt Nurdan enthousiast. “Alleen
“We zitten met tien ouders uit de
een berichtje met het woord 'pleinbuurt in de appgroep “Pleinmoeders'”,
tje?' is vaak al genoeg om hier bij

elkaar te komen”, gaat ze verder,
terwijl haar kinderen en van medepleinmoeders Siska en Fenik
joelend op de nieuwe glijbaan
klimmen.

Het
speelpleintje
aan
de
Elleboogstraat ligt wat verdiept en

De ouders hebben zelf in overleg
met de bewoners langs het speelplein speeltoestellen uitgezocht.
“Natuurlijk hebben de kinderen
ook meegedacht”, zegt Siska. “Zij
hebben tekeningen gemaakt met
hun ideeën voor de speeltuin.
Daarna is het snel gegaan: in
november hebben we onze aanvraag gedaan en begin dit jaar zijn
de nieuwe speeltoestellen geplaatst.
We hebben er nu al plezier van,
maar we gaan de nieuwe speeltuin
ook feestelijk openen. Daar wachten we nog even mee, totdat het
mooi weer is en het weer kan in
verband met het coronavirus.”

WIJKINFO CENTRUM (1211)
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VANWEGE DE CORONACRISIS
GAAT HET WEKELIJKSE
INLOOPSPREEKUUR IN HET
WIJKINFORMATIEPUNT
CENTRUM, KERKBRINK 29,
WOENSDAG 14:00 EN 16:00
UUR NIET DOOR.
Dit duurt tot en met
28 april.
In de wijk wordt hulp en
steun geboden door het
Zorg & Welzijn wijkteam
van postcodegebied 1211
via onderstaande
instanties en
contactgegevens
WIJKPOLITIE
Wijkagenten
Remko Daalder _
remko.daalder@politie.nl
Ronald Janssen
ronald.janssen1@politie.nl
0900-8844
Wijkbrandweerman
Rene Wollaars
Facebook; wijkbrandweerman@brandweergooivecht.nl
Twitter; @renewollaars
06 212 923 42
MEE-UGV
Consulent/onafhankelijk
cliëntondersteuner
Mariette de Bruijn
mdebruijn@mee-ugv.nl
06 145 801 64

Wijkbrandweerman René Wollaars schrijft elke editie een column in Kijk op Jouw Wijk. Deze keer vertelt hij
over sluipmoordenaar nummer één: koolmonoxide!

Koolmonoxide; een echte
sluipmoordenaar
Koolmonoxide kan ontstaan bij slecht
onderhouden of slecht functionerende
installaties zoals geisers, kachels en
cv-installaties. Daarnaast kunnen
andere situaties zorgen voor de aanwezigheid van koolmonoxide in een
woning, zoals gescheurde, losgekoppelde, verroeste of gecorrodeerde
afvoerpijpen, gescheurde gemetselde
schoorsteenkanalen of een foutieve
installatie van toestellen die brandstof
gebruiken.
Het gevaarlijke van koolmonoxide is:
je proeft of ruikt het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos. Wees
alert op een vergiftiging. Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet
voor niets bekend als de sluipmoordenaar.
Wanneer je het inademt, kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben.
Jaarlijks overlijden in Nederland
gemiddeld elf personen door koolmon-

oxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis.

Hoe herken ik een koolmonoxidevergiftiging?
De eerste lichamelijke symptomen van
een koolmonoxidevergiftiging lijken
op een griepje: lichte
hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Ook voel je
je verward, slaperig en
je krijgt een versnelde
hartslag. Bij een hoge
concentratie koolmonoxide treden er ernstige symptomen op
zoals: bewusteloosheid,
coma, blijvende hersenschade met mogelijk
overlijden als gevolg.
Bij een kleine koolmon-

oxidelekkage kan je na een aantal
weken symptomen krijgen van koolmonoxidevergiftiging. Als er meer
medebewoners klagen over dezelfde
klachten kan dit duiden op koolmonoxidevergiftiging.
Waar hang ik een koolmonoxidemelder op.
In de ruimte waar de bron is (cv-ketel,
open haard, geiser) aan het plafond één
tot drie meter van de bron. In ruimten
waar geen bron aanwezig is hang je de
koolmonoxidemelder op hoofdhoogte.
In de slaapkamer op kussenhoogte.
Wat te doen bij koolmonoxidevergiftiging?
Waarschuw je huisgenoten. Ga zo snel mogelijk naar buiten en zet
onderweg de ramen
open die je tegenkomt.
Bel het alarmnummer
112 en volg de aanwijzingen van de hulpdienst op. Raadpleeg
een huisarts.

VERSA WELZIJN
Opbouwwerker 1211
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
06 139 657 84
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Ambulant jongerenwerk 1211
Chakir El Allachi
callachi@versawelzijn.nl
06 302 174 39
Twitter: @chakirAmbulant1
Instagram: Chakir
Jongerenwerker Versa
Algemeen Maatschappelijk werker
Aniel Siriram
aniel.amzuid@versawelzijn.nl
06 139 685 64
WEG EN WIJZER
Weg en Wijzer is tot 28
april gesloten!
Versa Welzijn volgt de richtlijnen
van de overheid rondom het
Coronavirus.
Heeft u een dringende vraag op
financieel of juridisch gebied?
Wij bieden een telefonisch
spreekuur!
U kunt bellen naar één van onze
sociaal juridisch dienstverleners.
Maandag: André 0613 965 912
Dinsdag: Robin 0613 052 159
Donderdag: Moumen 0613 966 009
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Dubbelinterview Lilian Martins en Rik van Dijk

‘Een buurthuis zou echt iets toevoegen
aan de wijk’

Rik van Dijk is bijna tien jaar buurtcoordinator
van Hilversum Centrum. Lilian Martins werkt
sinds 2018 als opbouwwerker in de wijk. De mix
van wonen en werken in het centrum spreekt beiden aan. “Dat brengt een verscheidenheid met zich
mee die je in andere wijken minder ziet”, vindt
Rik, “maar ik ben ook realistisch: niet alles gaat
goed. Bewoners zouden soms eerder bij mij of
Lilian kunnen aankloppen. Met goede ideeën,
maar ook met knelpunten.”

Eigenlijk kun je niet spreken over de wijk 'centrum',
stelt Rik. “De wijk bestaat uit vier verschillende buurten met elk hun eigen dynamiek. In een buurt als
Langgewenst met moderne koopwoningen hangt een
andere sfeer dan in de
Havenstraatbuurt of de
negentiende-eeuwse Sint
Vitusbuurt. En dan heb je
natuurlijk nog het winkelgebied, waar ondernemers en
bewoners samen werken en leven.”

bijeenkomst in de Koningshof aanslaat bij de mensen.”

Speelplekken
“Het is zeker ook mijn streven om nog vaker de wijk
in te gaan”, zegt Rik, “maar tegelijkertijd is het ook
goed als bewoners mij weten te vinden. Als het gaat
om 'sociaal, schoon, heel, veilig', zoals we dat bij de
gemeente zo mooi noemen, ben ik het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers. Mensen
kunnen me bellen, mailen, appen of langskomen op
ons
woensdagmiddagspreekuur
in
het
Wijkinformatiepunt op de Kerkbrink.”
Nee, hij lost niet alle knelpunten zelf op, antwoordt
hij desgevraagd. “Maar ik kan met mijn netwerk mensen wel verder helpen. Zo
zal ik bij een burenruzie bijvoorbeeld Lilian vragen en
als de veiligheid in het
geding is, samen met de
wijkagent actie ondernemen.” Ook ideeën voor verbetering zijn altijd welkom, benadrukt onze buurtcoordinator. “Op initiatief
van bewoners hebben we bijvoorbeeld de speelplekken bij het Jan Kortplein en de Elleboogstraat aangepakt. Lilian en ik gaan nu in overleg met de buurt of
we ook de speeltuin bij de 2e Oosterstraat te upgraden.”

kunnen transformeren naar wonen, maar dit is lastig
door de parkeernorm. In de Sint Vitusbuurt maken
bewoners zich zorgen over de komst van de HOV en
het parkeren. Zo heeft elke buurt wel zijn eigen problematiek. De uitdaging is om te voorkomen dat de
wijk als los zand uit elkaar valt.”
Lilian knikt instemmend. “‘Sterke mensen, sterke
buurten’ is ons credo bij Versa Welzijn. Het is erg
jammer dat er geen buurthuis is in het centrum.” Rik
is het met haar eens. “Een toegankelijke plek, waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen zou echt iets toevoegen
aan de wijk”, zegt hij tot slot.

Ik kan met mijn netwerk
mensen wel verder helpen

Alarmsoep
Juist door die verscheidenheid is het soms lastig om
met bewoners in contact te komen, vult Lilian aan.
“Er zijn in deze wijk geen sterk georganiseerde buurtverenigingen. Eind vorig jaar heb ik daarom de mensen zelf opgezocht door met een bakfiets in speeltuintjes en andere plekken, waar mensen samenkomen, te
gaan staan. Ik heb iedereen gevraagd: 'Wat willen jullie, waar lopen jullie tegenaan?'. Het is de beste
manier om erachter te komen wat er leeft in de buurt.”
Haar initiatief heeft geholpen om bewoners met
elkaar in contact te brengen volgens Lilian. “Zo hebben we nu al twee keer een Alarmsoep georganiseerd
voor centrumbewoners. Het lijkt erop dat deze buurt-

Sterke buurten
Het contact met bewoners, maar ook met woningcorporaties, sociaal plein en politie maakt zijn werk
dagelijks anders volgens Rik. “Ik zei al dat 'centrum'
eigenlijk niet bestaat. In de Havenstraatbuurt hebben
we te maken met achterstallig groenonderhoud,
woningsplitsingen en winkeltjes die maar kort blijven. Het zou mooi zijn als we hier bedrijfspandjes

Het is nog niet zeker of de
Straatspeeldagen door kunnen gaan in verband
met het coronavirus.

Joost Verhaaren, eerste ondernemer op De Kwekerij:

‘We gaan hier de lekkerste
koffie in Hilversum serveren’
Op het zwarte gebouwtje van de VVV en Hilversum Marketing na, is
het kaal op het grasveld voor het station. De bedoeling is dat dit een
levendige plek wordt, waar ruimte is voor ontmoeten, ondernemerschap en evenementen. Tijdelijk, totdat het gebied definitief wordt ingericht. Ondernemer Joost Verhaaren gaat het avontuur aan en opent
zodra dit ‘corona-technisch’ mogelijk is koffiecafé 'Stek' op de
Kwekerij, zoals dit stukje Hilversum is gaan heten.
“De bedoeling is dat er 'reuring'
ontstaat in De Kwekerij”, legt
Cindy Wever van Hilversum
Marketing uit. “Daarom zijn we erg
blij dat Joost hier een koffiecafé wil
beginnen. Ook andere ondernemers
van groene en culturele initiatieven
hebben al interesse getoond.”

Foodtruck Festival of een vorm van
'Music around the Fireplace' op
deze plek zou ook leuk zijn“, mijmert ze. “Eigenlijk is alles mogelijk.”

meter hoog langs de Schapenkamp.
Dit zogenoemde 'grid' komt uit de
koker van Hilversums architectenbureau Karres & Brands. Partner
Jasper Nijveldt van het bureau
woont zelf in het centrum. “Ik mis
in de buurt een informele plek,
waar ik op een mooie zomerochtend met mijn

SOCIAAL PLEIN
Else van Miltenburg
e.miltenburg@hilversum.nl
035-629 20 12
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Noor van Zalingen
n.vanzalingen@hilversum.nl
035-629 24 99

GEMEENTE HILVERSUM
Wijkcoördinator CENTRUM
Rik van Dijk
r.vandijk@hilversum.nl
0622 52 65 51
Twitter: @rik_vandijk
Wijkwethouder CENTRUM
Arno Scheepers (waarnemend)
a.scheepers@hilversum.nl
Twitter: @ArnoScheepers 81
Voor hulp bij het doen van
boodschappen, ophalen van
medicijnen, hond uitlaten,
koken of iets anders?
Neem dan gerust contact op
met:
Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum.
Hierbij hebben wijkbewoners
zich aangemeld om u te helpen.
Contactpersonen VTH zijn:
Anja Wessels: 0645 23 24 15 of
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld: 0649 37 71 71
of abijleveld@versawelzijn.nl

Stek
“Een kwestie van rekenen en dan

Wilt u hulp bieden?
Ga dan naar:
www.presenthilversum.nl/corona
VRIJWILLIGERS CENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 07 67

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Tijssens
mtijssens@de-alliantie.nl

De Kwekerij blijft in ieder geval
twee jaar staan op de locatie voor
het station. Iets waar ondernemers
wel rekening mee moeten houden
als het gaat om hun terugverdienmodel. Met een klein budget kunnen zij in de Kwekerij al iets leuks
realiseren volgens Cindy. “Een
bloemenstalletje”, geeft ze als
voorbeeld. “Dat voegt zeker wat
toe.” Daarnaast is Hilversum
Marketing op zoek naar ondernemers met leuke initiatieven, zoals
een wekelijkse bootcamp, zomerse
filmavond of een kerstmarkt. “Een

Cindy Wever

zie je vanzelf dat het haalbaar is”,
antwoordt Joost Verhaaren laconiek
op de vraag of twee jaar niet kort is
om een koffiecafé neer te zetten.
“Kijk, we zitten hier op een prachtlocatie voor het station met genoeg
aanloop. Geloof me, dit wordt een
feestje! We gaan in Stek de beste
koffie van Hilversum serveren met
de lekkerste croissants uit onze
bakkerij Bertram & Brood aan de
Gijsbrecht”.
Wanneer het
café
kan
opengaan, is
door corona
onzeker. De naam 'Stek' was het
idee van zijn bedrijfsleider David,
die de dagelijkse leiding van het tijdelijke café op zich neemt. Joost:
“Ik was meteen enthousiast: kwekerij, stekken, maar ook een fijne
stek om te zitten.”

zoontje naartoe kan”, merkt hij op.
“Ik hoop dat we ons allebei thuis
gaan voelen op De Kwekerij. Ik zie
me er al zitten met een kopje koffie,
terwijl hij de ruimte heeft om te
spelen.”

Frau Gerolds Garten
Voor de inrichting van De Kwekerij
heeft het bureau zich laten inspireren door vergelijkbare plekken in
andere steden.
“We waren op
zoek naar het
rauwe
en
stadse
van
bijvoorbeeld de Frau Gerolds
Garten in Zürich”, legt Jasper uit.
“Alleen wel wat groener. Behalve
het grid, dat handig is voor evenementen en als flexibele huisvesting
voor ondernemers, komen er ook
bomen.” De bedoeling achter De
Kwekerij is om alle materialen te
hergebruiken. Jasper: “Zelfs het
groen kan worden verplant als de
tijd daar is. We maken een kwekerij
in de breedste zin van het woord.”

Dudok Wonen
Henk Westhoff
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
GEZOCHT:VERSPREIDERS
en REDACTEURS!
Deze wijkkrant zal tenminste
3x in het jaar huis aan huis
verspreid worden.

De Kwekerij blijft in ieder geval
twee jaar staan voor het station

Grid
Om van de Kwekerij een intieme
plek te maken, komt er een houten
stellage van 42 meter lang en 8

Kijk ook op Facebook:
Hulpgroep Hilversum
#verspreidsolidariteitgeenvirus
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Wijkagent Remko Daalder:

'Ik ben absoluut geen wereldverbeteraar'

deze kleine zaak verdient aandacht.”

Ronald vertelde al dat jullie samen
een team vormen, maar dat echt
samen op pad gaan er nooit in zit.
“Klopt, dat is eigenlijk nog nooit
echt gebeurd. Daar zijn we ook veel
te zelfstandig voor. Wel hebben we
altijd even overleg over: wie-doetwat-in-de-wijk? Wekelijks bespreken
we de speciale taken. Ronald is
gespecialiseerd in bijvoorbeeld de
horecazaken. Zelf doe ik de onderwerpen, waarbij andere instanties,
zoals de gemeente, MEE, Jeugdzorg
of de scholen, meepraten. En om de
week zitten we op woensdag in het
Wijkinformatiepunt
aan
de
Kerkbrink. Dit spreekuur vinden wij
belangrijk. We willen graag zo snel
mogelijk betrokken zijn als er een
probleem is, zodat we - voordat het
uit de hand loopt - iets kunnen doen.”

Aandacht van de wijkagent
geeft een rustig gevoel
Remko Daalder is collega-wijkagent van Ronald Janssen die we in de eerste
Kijk op jouw Wijk Centrum interviewden. Hetzelfde beroep, dezelfde taken,
maar -zoals verwacht- met een heel andere kijk op zijn werk. En ja, ook dit
interview vindt plaats op een druilerige, regenachtige dag.

“Is Hilversum een dorp of stad? Oh,
daar denk ik nooit zo over na”, zegt
Remko na een korte stilte. “Voor mij
is Hilversum een provinciestad.
Anders dan Amsterdam of Utrecht,
maar niet echt een klein dorp.
Provinciestad is - denk ik - het juiste
woord.”
Wat doet een 55-jarige Amsterdammer, geboren in De Pijp, in het

centrum van Hilversum?
Remko lacht: “Hahaha, na enkele
verhuizingen binnen Amsterdam ben
ik in 2009 politieagent geworden in
Utrecht. Daarna kwam de Hilversumse politie op mijn pad en deze
functie als wijkagent past helemaal
bij mij.”
Zie jij jouw functie als wijkagent
anders dan die van een agent met een

pistool en pepperspray op zak?
“Absoluut. Ik ben ook die agent die
jij omschrijft, maar ik zoek vooral
het contact met de mensen. Ook als
daar geen reden voor is. Juist dit 'verbindende' werk is belangrijk voor
mij. In mijn rol als wijkagent ben ik
er in de eerste plaats voor de burgers.
Als het nodig is, pak ik het recherchewerk meteen mee. Grote of kleine
zaken; ik zoek het helemaal uit. Het
klopt niet als bijvoorbeeld je fiets
gestolen is, je daar aangifte van doet
en je kort erna te horen krijgt dat
wegens gebrek aan capaciteit jouw
aangifte geen vervolg krijgt. Ook

Wat denk je, kent iedereen jou in de
wijk?
“Vooral de mensen die met mij te
maken hebben gehad natuurlijk. Wel
laat ik me vrijwel iedere dag zien in
de wijk. Ook als daar geen echte
reden voor is. Al is het maar om het
vooroordeel 'we zien de politie nooit'
teniet te doen. Dit zal in de toekomst
waarschijnlijk veranderen. De BOA's
en handhavers zullen ons werk als
het gaat om kleinere zaken, zoals
winkel- en fietsendiefstal, overnemen. Wij kunnen ons dan aan de grotere zaken wijden. Zo komt eigenlijk
de oude gemeentepolitie terug.”
“Maar nogmaals, mijn taak ligt bij de
mensen in de wijk. Aandacht van de
wijkagent geeft een rustig gevoel en
lost soms de helft van een probleem
al op. Ik ben geen wereldverbeteraar,
maar wil binnen mijn kleine wereld
het voor de mensen zo aangenaam
mogelijk maken.”

BOA’s Hilversum Centrum gaan strakker handhaven

Fietsparkeren stationsplein: achter
de witte lijn en in de rekken

Tevreden kijkt Anca Paun naar het
witte bord, waarop precies staat op
welke plekken de fiets mag staan
voor het station. “Eerder was het
nog niet helemaal duidelijk en dan
kunnen we ook niet handhaven”,
legt de buitengewoonopsporingsambtenaar (BOA) uit. “Nu kunnen
we hiermee starten, wat zeker nodig
is, want we krijgen veel meldingen
en klachten binnen.”

Samen met Raymond Kaltofen en
Ibrahim Hajjar is Anca verantwoordelijk voor de ordehandhaving in het

centrum. De fietsparkeerplaats voor
het station heeft nu de bijzondere aandacht van de drie BOA's, want hoewel
de meeste fietsen achter de witte lijn
staan, is het daarachter nog steeds een
rommeltje. Even verderop versperren
snel neergezette fietsen de doorgang
naar de rijwielen die wel netjes in de
rekken staan. “Dat is natuurlijk niet de
bedoeling”, zegt Anca. Ze wijst naar
de fietsenrekken met dubbele verdieping in de hoek van de fietsparkeerplaats: “En ook helemaal niet nodig”,
is haar vervolg. “Kijk, daar is in de
hoek is nog genoeg plek. Mensen heb-

ben misschien geen zin om daarnaartoe te gaan, maar er is nog ruimte.”

Fietsendepot
Ibrahim en BOA in opleiding Daniëlle
komen aanlopen. Zij hebben net het
fietsparkeren aan de oostkant van het
station gecontroleerd, waar al langer
wordt gehandhaafd. In Centrum gaat
hetzelfde strenge regime gelden als
aan de andere stationszijde. Dit betekent dat alle foutgeparkeerde fietsen
een sticker krijgen van de BOA's. Na
elke handhavingsronde laden de collega's van Stadsbeheer Service
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75+ gesprekken:

‘Het is goed om te weten welke mogelijkheden
er zijn als alleen thuis wonen moeilijker wordt’
Roely legt huisbezoeken af bij ouderen om hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn om zolang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ze
doet dit al zes jaar als vrijwilliger. “Elk gesprek is weer anders”, zegt ze bij
mevrouw Beukers thuis met wie zij eerder hierover heeft gesproken. De gastvrouw noemt de huisbezoeken waardevol. “Nu heb ik het nog niet nodig, maar
het mapje met alle informatie dat ik heb gekregen van Roely, ligt op een vaste
plek, zodat ik het kan pakken als het nodig is.”

De gemeente stuurt naar alle ouderen van 75 jaar een brief, waarin zij een huisbezoek van Versa Welzijn aangeboden krijgen. Vrijwilliger Roely belt ouderen die in
het Centrum wonen op om een afspraak te maken voor dit bezoek bij hen thuis.
“Soms zijn ouderen wat terughoudend aan de telefoon, maar achteraf zijn ze blij
dat ik ben geweest”, vertelt ze. “Als het mij niet lukt om
een telefoonnummer te achterhalen, gooi ik het mapje door
de bus, zodat iedereen de informatie wel krijgt.”

Mw. Beukers (l), Roely (r)

Ook mevrouw Beukers kijkt met een goed gevoel terug op het gesprek dat Roely
met haar heeft gevoerd. “In onze flat, letten wij als buren wel op elkaar, maar het
is goed om te weten welke mogelijkheden er zijn als alleen thuis wonen moeilijker
wordt. Ik ben aangesloten bij de kerk en heb gevraagd of het informatiemapje daar
ook op de leestafel mag liggen. Het is goed dat alle ouderen dit weten”, zegt ze
resoluut.
Hulp en advies
Tijdens het gesprek vraagt Roely de mensen wat ze van de buurt vinden en of hun
eigen woning nog voldoet. Ook is ze benieuwd naar hoe ze de dagen doorbrengen
en of ze nog in goede gezondheid zijn. Het huisbezoek dat
ongeveer een uur duurt, is heel belangrijk om op tijd hulp
te kunnen bieden aan de mensen die dit nodig hebben,
merkt ze op. “Er zijn veel voorzieningen voor ouderen,
maar senioren kennen die niet altijd. In de gesprekken wijs
ik hen de weg, geef ik advies en kan ik helpen bij het zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen. Zo is bijvoorbeeld een vervolggesprek met een maatschappelijk werker, een opbouwwerker
of iemand van het sociaal plein mogelijk. Ik vraag dan altijd of ik naam en telefoonnummer mag doorgeven, want de uiteindelijke keuze om dit wel of niet te doen,
maakt de oudere natuurlijk altijd zelf.”

‘Er zijn veel voorzieningen
voor ouderen, maar senioren
kennen die niet altijd’

Huisbezoeken
Roely is zes jaar vrijwilliger bij Versa Welzijn. “Ik werkte
als peuterleidster en zocht na mijn pensioen een andere
invulling voor de dag. Toevallig kwam ik in 'Ons Gebouw' een medewerker van
Versa Welzijn tegen die mij vroeg of het afleggen van deze bezoeken iets voor mij
was”, vertelt ze. “Het was een schot in de roos, want ik vind het nog steeds mooi
en waardevol werk om te doen.”
Hilversum de bestickerde rijwielen op
een kar en brengen deze naar het depot
bij de fietsenstalling aan de Zeedijk.
Voor 15 euro kan de rechtmatige
eigenaar daar de fiets ophalen.
“Soms weten mensen echt niet dat ze
hun fiets fout parkeren”, zegt Ibrahim.
“Als de kar nog niet weg is, haal ik de
sticker eraf en leg ik uit wat we aan het
doen zijn.” Begrip bij de mensen kweken is belangrijk vindt deze
Hilversumse wijkBOA. “Wij staan
vooraan in de samenleving en zien
alles gebeuren. Het verschilt per situatie hoe mensen reageren. Niemand
vindt het leuk om op de vingers getikt
te worden, maar dat is wel onderdeel
van ons werk. We willen allemaal plezierig wonen, winkelen en werken in
het centrum.” Collega Anca knikt
instemmend. “We zijn er voor de mensen”, benadrukt ze nog maar een keer.
V.l.n.r.:Anca, Daniëlle en Ibrahim.

Als BOA's staan wij
vooraan in de
samenleving en
zien alles gebeuren
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‘Als alleenstaande moeder is de
zorg voor een baby best zwaar’

TIPS
EN INFORMATIE
IN VERBAND
MET CORONA

Een steunouder steekt een gezin een hart onder de riem

VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET CORONA
Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus. In Kijk op jouw Wijk zetten we de
belangrijkste voorschriften op een rij.
1. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk
wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of
om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan,
maar doe dit niet in een groep. Houd altijd minimaal 1,5
meter afstand van anderen en vermijd sociale activiteiten
en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op
bezoek en houd ook dan afstand tot elkaar.
2. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis!
Krijg je daar ook koorts bij? Dan blijft iedereen in het
huishouden thuis. Mensen in cruciale beroepen en vitale
processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek
worden.
3. Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni.
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een
uitzondering.
“Het gaf me rust dat er iemand was die ik kon vertrouwen”, vertelt Martine*. Zij kreeg hulp van
een andere ouder die een keer per week op haar
babydochtertje paste. “Op dat moment had ik
ruimte en tijd om even iets voor mezelf te doen. Ik
heb veel aan mijn steunouder gehad en dat is volgens mij de grote kracht van dit
project.”

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming
verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij
groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand
houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden,
zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken,
stranden en campings. Ook kunnen zij boetes opleggen.
De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het
Coronavirus, die erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te
overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest
kwetsbaar zijn.

Vragenlijst
Ook Martine heeft de vragenlijst ingevuld en maakte
kennis met de moeder die haar de zorg uit handen
wilde nemen. “De eerste keren was Jet erbij. Dat gaf
ons beiden een goed gevoel”, blikt ze terug.
“Misschien zou Jet zelfs nog wel
langer erbij betrokken mogen zijn,
want het is toch een stap om je
kindje toe te vertrouwen aan
iemand anders.”
Martine heeft het contact met de vader kunnen herstellen en haar dochtertje is nu zo oud dat ze naar de
peuterspeelzaal gaat. “Ik heb nog steeds contact met
mijn steunouder, maar ze past niet meer op. Dat is
ook niet langer nodig, want inmiddels heb ik zelf een
beter netwerk in Hilversum. Toch ben ik nog steeds
blij dat zij er voor mij was in een tijd dat ik het moeilijker had.”

We koppelen mensen
natuurlijk niet zomaar

Het project Steunouder loopt ruim
een jaar in Hilversum en sindsdien
zijn er tien ouders aan elkaar
gekoppeld, vertelt Jet van der Wal van Versa Welzijn.
“Een steunouder is geen pleegouder”, voegt ze er
nadrukkelijk aan toe. “Als steunouder pas je een of
twee dagdelen op het kind van een ander, maar zonder officiële verplichtingen. Het gaat erom dat je de
moeder of vader even kunt ontlasten.”

OPROEP VAN GGD GOOI- EN VECHTSTREEK
De GGD is op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen
voor de zorg. Huisartsen, medewerkers van ziekenhuizen, zorgen verpleeghuizen, de thuiszorg en mensen van de daklozenopvang moeten juist in deze tijd van het Coronavirus hun werk
veilig kunnen doen.

Consultatiebureau
Martine las de flyer over het project Steunouder op
het consultatiebureau. Een goede plek voor dit soort
informatie, vindt ze. “Ik was net in Hilversum komen
wonen en kende hier nog niet veel mensen. Als
alleenstaande moeder is de voortdurende zorg voor
een baby dan best zwaar.” Zij besloot zich aan te melden als vraagouder. “We koppelen mensen natuurlijk
niet zomaar”, zegt Jet. “Eerst vullen beide ouders een
vragenlijst in en vervolgens bekijk ik wie bij elkaar
zouden kunnen passen. Zo kunnen de steunouders
aangeven of zij voor een jongetje of meisje willen
zorgen en hun voorkeur voor een leeftijd.”

Heb je zelf nog beschermingsmiddelen zoals mondkapjes,
onderzoekshandschoenen, isolatie overalls, desinfecterende
handzeep, vuurwerkbrillen enz. Of ben je een initiatief gestart
waar men dergelijke middelen kan aanbieden? Laat ons weten
wat je ter beschikking hebt via bescherming@ggdgv.nl.
VRAGEN OVER CORONA IN 'T GOOI?
Algemene vragen over Corona? Bel het GGD-callcenter op
(035) 692 64 00 of kijk op www.ggdgv.nl/coronavirus.

EN INMIDDELS
GENOEMDE MAATREGELEN KUNN
HEID OF GEMEENTE.
AANGEPAST ZIJN DOOR DE OVER
je op de hoogte
Op kijkopjouwwijk.nl houden we

* Martine is niet de echte naam van deze vraagouder.
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Heb jij iets te melden in het volgende
nummer van Kijk op jouw Wijk?
Laat het ons weten via
info@kijkopjouwwijk.nl

Jet van der Wal (l) begeleidt steunouders en vraagouders.

Contact

Sluitingsdatum

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

Steunouders gezocht
Kinderen grootbrengen is een hele klus. Soms
kunnen ouders daar hulp bij gebruiken. Heb jij
tijd en ruimte om een gezin een hart onder de riem
te steken door een dagdeel per week een gastvrij
thuis te bieden aan een of meer kinderen? Meld je
dan aan als vrijwillige steunouder. Toekomstige
steunouders krijgen een tweedaagse training met
praktische informatie. Ook brengt Versa een
bezoek aan zowel de steun- als vraagouder en
vragen wij een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG). Aanmelden kan bij Jet van der Wal:
Jwal@versawelzijn.nl of 0613 965 981.

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 augustus 2020. Tekst, foto’s, ideeën inzenden vóór 15 juni 2020.

