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Bewoners brengen samen 12.500 euro op
voor nostalgische lantaarns
Zullen wij proberen de verlichting in onze straten weer in oude glorie te herstellen? dachten Thierry Meijers en Wolter Wefers Bettink bij het zien van
oude prentbriefkaarten van hun buurt. De twee bewoners van de Torenlaan en
Peerlkamplaan voegden, samen met buurtgenoten Thijs Kerssemakers en
Jacob Wijs, de daad bij het woord en zamelden geld in bij buurtgenoten.
Sinds deze zomer kan de buurt daardoor genieten van een negentiende-eeuws
straatbeeld met klassieke masten.
Beide buurtbewoners noemen hun
buurt en dan vooral het Rosarium

uniek. “Ik loop elke avond met de
hond langs het parkje en prijs mijzelf
gelukkig met dit geweldige mooie
plekje in Hilversum”, zegt Wolter die
al langer in Hilversum woont, maar
acht
jaar
geleden
naar
de
Peerlkamplaan
is
verhuisd en nu in de
Torenlaan woont.
Thierry heeft vijftien
jaar geleden een huis
gekocht aan de
Torenlaan en kijkt
vanuit zijn woonkamer uit op het Rosarium. “Het is een
prachtig gestileerd parkje”, vindt hij.
“Weet je dat het tot voor kort werd bijgehouden door Alie, een buurtbewoonster? Toen zij ermee stopte, is het even
in verval geraakt, maar nu onderhoudt
de gemeente het heel deskundig.
Vooral in het voorjaar als de eerste

rozen uitlopen is het Rosarium schitterend!”

Nieuwe lantaarns
Het idee om de buurt te verfraaien met
klassieke lantaarns is bij het tweetal
gaan leven tijdens een inspraakavond
over de herinrichting van de straten in
de Boomberg bij het vervangen van de
riolering in 2016. Waarom niet meteen
ook de lantaarns vervangen? dachten
zij met de twee andere buren. Toen de
gemeente rond het Rosarium nostalgische
lantaarns wilde plaatsen zagen zij hun
kans
schoon.
Wolter: “Vanuit het
raam van mijn
werkkamer keek ik
uit op een moderne
lichtbak. Ik heb
vaak gedacht hoe
perfect het zou zijn
als daar een andere lantaarn zou branden.”
Het voorstel van de vier buren om het
klassieke straatbeeld ook in de omliggende straten door te trekken kon niet

‘Hoe mooi
zou het zijn als hier
andere lantaarns
zouden branden?’
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meteen op bijval rekenen van de gemeente. Voor elk project is een strak budget beschikbaar en de duurdere klassieke
lantaarns die de buren op het oog hadden, pasten daar niet in. Toch liet het idee hen niet los en op een volgende
inspraakavond, begin 2018, hebben zij een plan gepresenteerd, waarin de buurt zelf zou bijdragen. Thierry: “Daar stond
de gemeente uiteindelijk voor open. Thijs en Jacob hebben vervolgens bij alle bewoners in onze straten een briefje met
het verzoek om bij te dragen in de bus gedaan. Onze actie sloeg geweldig aan: 27 families deden mee en samen hebben
we ruim 12.500 euro opgehaald. Het bedrag is rondgemaakt met een donatie van de Stichting Hilversum Pas Op.”

Gele IJsselsteentjes
Het resultaat is het geld meer dan waard, zegt Wolter niet zonder trots als we de Torenlaan inlopen met aan weerszijden groene klassieke masten. “Het lijkt een detail, maar het straatbeeld ademt nu echt weer de sfeer van vroeger”.
Behalve de verlichting zijn de vier actieve buurtbewoners ook alert geweest op de steentjes van de stoep die opnieuw
zijn gelegd. “Hier lagen originele gele IJsselsteentjes”, licht Thierry toe, wijzend naar een oprit waar deze keitjes nog
liggen. “Ze zijn schitterend, maar ook duur en kwetsbaar. Het is dan ook wel begrijpelijk dat de gemeente deze stenen
wilde vervangen. Wij waren het alleen niet eens met het idee om hier dan maar betontegels te leggen. Samen hebben
we ervoor gezorgd dat onze straten nog gele stoepjes hebben. Net als
op de prentbriefkaarten!”

Het resultaat is het geld
meer dan waard

Amsterdamse grachten
Heel snel is het allemaal niet gegaan, maar beide bewoners kijken toch
positief terug op de samenwerking van de gemeente. Wolter: “De
leverancier van de gemeente bood een lantaarn aan die wij duur en niet mooi vonden. Ik dacht zelf meer aan een type
lantaarn zoals deze langs de grachten van Amsterdam staan. We hebben daarom zelf contact gezocht met deze leverancier. Voor de gemeente betekent dit weer een nieuw type straatlantaarn in het dorp, maar na wat plussen en minnen is
wethouder Scheepers toch akkoord gegaan. Kijk, zo flexibel zijn ze in het Raadhuis dan weer wel.”

Bureau Ravenkop voert risicoanalyse De Stolpe uit
Bewoners, gemeente en Kwintes in overleg over toekomst voormalig verpleeghuis

Het idee is, om met elkaar te
onderzoeken wat wel mogelijk is’'
Het plan van zorgaanbieder Kwintes om in De Stolpe tachtig bewoners te huisvesten met een psychische of psychosociale problematiek heeft veel stof doen
opwaaien in de buurt. Bewoners, Kwintes en gemeente hebben afgesproken
om een onafhankelijke risicoanalyse uit te voeren. Bureau Ravenkop dat is
gespecialiseerd in complexe, stedelijke vraagstukken gaat hiermee aan de slag.

De afspraak om een onafhankelijke risicoanalyse uit te voeren is tijdens een bewonersbijeenkomst in juni gemaakt. Bewoners hebben samen met vertegenwoordigers
van de gemeente en Kwintes een onderzoeksopdracht voor deze risicoanalyse
opgesteld, waarbij iedereen in het overleg een bureau kon aanbevelen. Vier aanbieders hebben een offerte uitgebracht met een onderzoeksopzet en een opgave van
referentieprojecten. In een volgende bijeenkomst hebben deze partijen hun voorstel
ook mondeling kunnen toelichten aan alle betrokkenen. De opdracht is in goed
overleg uiteindelijk gegaan naar onderzoeksbureau Ravenkop.

Bureau Ravenkop
Bureau Ravenkop werkt voor publieke en private partijen aan maatschappelijke en
economische vraagstukken en heeft specifieke ervaring met kwetsbare doelgroepen
en woonzorgconcepten. De mensen van Ravenkop zullen met iedereen in gesprek
gaan en een locatie- en omgevingsanalyse uitvoeren om de mogelijke risico's in
kaart te brengen. Het idee is om met elkaar te onderzoeken wat er wel mogelijk is
qua beschermd wonen op deze plek. Ravenkop zal naar verwachting eind januari
2021 een rapport met de risicoanalyse opleveren.

Bewoners die vragen hebben, kunnen deze mailen naar:
stolpe@hilversum.nl

NOORDWEST INFORMATIE

‘Mensen rijden dankzij ons ‘hunebed’
minder hard door de buurt’
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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.
De wijk is onderverdeeld in 6 buurten:
Boomberg,Villaparken,
Trompenberg-Oost,
Trompenberg-Zuid, Mediapark en
Raadhuiskwartier.
De wijk heeft ongeveer 7.500 inwoners.

ACTIVITEITEN IN 1217
Vanwege de coronacrisis gaat het
wekelijkse inloopspreekuur op
dinsdag voorlopig niet door.
In de wijk wordt hulp en steun geboden door het Zorg & Welzijn wijkteam 1217 via onderstaande contactgegevens;
GEMEENTE HILVERSUM
Buurtcoördinator
Carola van den Berg
carola.vandenberg@hilversum.nl
0653 851 750
Twitter: @Carola_vdBerg
Wijkwethouder
Bart Heller
b.heller@hilversum.nl

Stenen op rotonde Jacobus Pennweg als duurzame,
tijdelijke verkeersoplossing
Lokale kranten berichtten een beetje spottend over de aanpassing van
de rotonde Jacobus Pennweg-Trompenbergerweg. De buurt zou met
een aangelegd 'hunebed' teruggaan naar het stenen tijdperk, was ongeveer de strekking. Bewoners Annetje Timp en Gijs Schreuder lachen
erom, want beiden zien dat de stenen doen wat ze moeten doen: het verkeer afremmen. Daarom zijn zij dik tevreden over deze tijdelijke en
duurzame oplossing.
Middelbare scholieren in de buurt
hebben hun lesdag erop zitten. Met
veel vaart vliegen ze de heuvel af
van de Tromperbergerweg. Pas vlak
voor de stenen op de rotonde kiezen
ze of ze deze links of rechts zullen
nemen en suizen
verder. Een Tour de
France-renner doet
het ze met moeite zo
vlekkeloos na.

beschermd stadsgezicht is dat niet
eenvoudig, vult Gijs aan. “Ons stratenpatroon is beschermd. Weet je bijvoorbeeld dat alle bermen in de buurt
even breed zijn? We kunnen dus niet
zomaar bochten veranderen, opzichtige drempels plaatsen of wegen versmallen. In de Parken
gebruikt de gemeente
daarom ook keien als
verkeersoplossing.
'Waarom hier dan
niet?', was al snel
onze conclusie.”

Hardrijden leidde
tot overlast
en gevaarlijke
situaties in de buurt

“Tja, fietsers laten
zich niet leiden”,
verzucht Gijs. “Het
autoverkeer gelukkig wel. Formeel
mag je hier niet harder dan 30 kilometer per uur. Helaas zijn er mensen
die met dubbele snelheid door deze
straatjes rijden.” Het hardrijden leidde tot overlast en gevaarlijke situaties in de buurt. Reden waarom
bewoners met verkeersdeskundigen
van de gemeente een jaar geleden om
de tafel zijn gaan zitten zoekend naar
een oplossing.

Nulmeting
Annetje en Gijs kijken positief terug
op dit traject. Annetje: “Er is eerst
een nulmeting geweest, waaruit
inderdaad bleek dat de snelheid te
hoog lag. Vanuit die wetenschap zijn
we verder gegaan.” In een buurt als
Trompenberg die valt onder het

Afremmen
De stenen op de rotonde zijn het
meest opvallend, maar verderop

SOCIAAL PLEIN
Wmo consulent
Claudia van Zoelen
c.vanzoelen@hilversum.nl
035 62 92 700

langs de Jacobus Pennweg zijn er
nog drie bochten met keien minder
verleidelijk gemaakt om via de berm
af te snijden. En het lijkt te werken
volgens het tweetal. “Voor dit interview, heb ik even bij een paar mensen in de buurt gepolst. Zij zeggen te
merken dat automobilisten nu vaker
afremmen”, stelt Gijs, die zelf al
ruim dertien jaar in de wijk woont.
Buurtgenoot Annetje woont en werkt
met haar onderneming 'Kijk op
Collecties' nu vier jaar met veel plezier aan de Trompenbergerweg.
“Niet alles is met het 'hunebed' opgelost”, zegt ze eerlijk. “Vrachtauto's
hebben bijvoorbeeld te weinig ruimte, waardoor een lantaarnpaal nu
scheef staat. Maar, vergeet niet dat
deze oplossing tijdelijk is en mensen
rijden dankzij deze aanpassing minder
hard door de buurt. In 2022 krijgt dit
deel van Noordwest een nieuwe
bestrating. Ik weet zeker dat het dan
ook verkeerstechnisch helemaal
goed komt. En de stenen? Die kan de
gemeente dan weer ergens anders
gebruiken.”

Regisseur Sociaal Plein
Jaap Sijtsma
j.sijtsma@hilversum.nl
035 62 92 700
WIJKAGENT
Mirjam van der Meer
mirjam.van.der_meer@politie.nl
0900 8844
MEE-UGV
Cliëntondersteuner
Katja Andringa
KAndringa@mee-ugv.nl
0614 562 284
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 965 784
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
WEG EN WIJZER
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 en zij
proberen u zo goed mogelijk op weg
te helpen.
Maandag: André 0613 965 912
Donderdag: Moumen 0613 966 0 09
Hulp bij (bijoorbeeld) het doen
van boodschappen, ophalen van
medicijnen, hond uitlaten, koken
of iets anders? Er zijn verschillende
opties waar buurtbewoners zich voor
hebben aangemeld om u te helpen.
Neem gerust contact op met:
Samen voor Hilversum
Bewonersinitiatief voor heel
postcodegebied 1217
www.samenvoorhilversum.nl

(Vervolg op pagina 5)
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Mirjam van der Meer,
nieuwe wijkagent Noordwest

‘Fijn om te ervaren
hoe warm iedereen mij
ontvangt’

Mirjam van der Meer volgt Friso de Jong op als wijkagent voor
Noordwest. Zij is nu volop aan het kennismaken met bewoners, schooldirecties en de contactpersonen van zorginstellingen in de wijk. “Ik wil
zoveel mogelijk voortborduren op het netwerk dat Friso heeft gebouwd
en daar tegelijkertijd mijn eigen draai in vinden”, is het goede voornemen van de nieuwe wijkagent.
Mirjam is in haar eigen woorden
'eigenlijk per ongeluk' bij de politie
terecht gekomen. Eerder werkte zij
als zorgmedewerker bij de spoedeisende hulp. Een leuke baan, blikt ze
terug. “Het was toen echt jammer
dat ik niet meer uren bij het ziekenhuis kon krijgen. Aan de andere
kant ben ik blij dat ik nu bij de politie werk. Deze baan is uiteindelijk
veel veelzijdiger.”

Het was in die tijd dat een vacature
voor medewerker bij het call center
van 0900-8844, het landelijke servicenummer van de politie, op haar
pad kwam. “Ik kwam in dienst,
nam meldingen op en dacht vanaf
dag één: 'dit wil ik ter plekke zien!'”
Hoewel ze daarna een leidinggevende functie kreeg bij het landelijke nummer, bleef het verlangen
naar een baan in de praktijk kriebelen. “In 2013 was het nu of nooit en
heb ik besloten om de politieopleiding te doen die ik drie jaar later
heb afgerond”, haalt de in de
Hilversumse Meent opgegroeide
wijkagent herinneringen op.

Nazorg
Mirjam maakte als hoofdagent deel
uit van het Mediaparkteam van de
politie op het moment dat Friso
aangaf uit Hilversum te vertrekken.
“Het lag voor de hand om te solliciteren, want ik zocht al een tijdje
meer verdieping in mijn
werk. Als er nu
een incident is,
kan ik er iets
langer
bij
betrokken blijven en als het
nodig is nazorg leveren.”
Het kwam ook goed uit dat
Noordwest het deel van Hilversum
is dat haar voorkeur heeft. “Het is
een mooie buurt met veel hoogopgeleide mensen die veel contact
hebben met de gemeente. Ik vind
het ook fijn om te ervaren hoe
warm iedereen mij ontvangt. Dat
maakt het werk als wijkagent hier
leuk en uitdagend”, is haar vervolg.

in om als coördinator het
Mediaparkteam aan te sturen. “Ik
verwacht dat het team steeds meer
taken zal krijgen. Demonstranten
hebben het Mediapark ontdekt als
plek waar ze gehoord worden. Voor
ons betekent dit dat wij een goede
manier moeten zien te vinden om
daarmee om te gaan.”
Maar ook buiten het Mediapark
kunnen bewoners op de nieuwe
wijkagent rekenen. “Waar mogelijk
zal ik zoveel
mogelijk
de
wijk ingaan”, is
haar belofte.
Ook kunnen
bewoners bij
haar aankloppen als ze
ergens tegenaan lopen. “Ik lees en beantwoord
elke dag mijn mail en terugbelberichten. Niet alles zal ik zelf afhan-

‘Demonstranten hebben
het Mediapark ontdekt
als plek
waar ze gehoord worden’

Mediapark
Daarnaast heeft Mirjam er veel zin

delen, maar ik kan wel doorverwijzen naar het juiste contact.
Daarnaast is het natuurlijk altijd
goed als mensen elkaar aanspreken
en
omzien
naar
elkaar.
Bijvoorbeeld toch even polshoogte
nemen als zij de buurvrouw of
buurman een tijd niet zien.”
Overtuigd: “Ik denk dat ik dat van
deze buurt wel kan vragen.”

Donkere Dagen Offensief
In het verlengde van deze oproep
wil Mirjam dit artikel in Kijk op
jouw Wijk ook gebruiken voor een
oproepje voor het Donkere Dagen
Offensief. De dagen worden korter,
het is langer donker en inbrekers
hebben daardoor gemakkelijker vrij
spel. Hoe kunnen we dit samen
voorkomen? Zijn er buurtbewoners
die ideeën hebben voor een actie
voor komende winter? De nieuwe
wijkagent van Noordwest staat
open voor alle tips.

Buurtvereniging Trompenberg-Oost

‘Het Heksenweitje is een ankerpunt
in onze wijk’

Versa Welzijn Vrijwillige
Thuishulp Hilversum (VTH)
Anja Wessels: 0645 232 415 of
awessels@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld: 0649 377 171 of
abijleveld@versawelzijn.nl
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www.presenthilversum.nl/corona

NUTTIGE ADRESSEN:
BUURTVERENIGINGEN
Stichting de Boomberg
boombergwijk.nl
Buurtvereniging
Raadhuiskwartier en Omgeving
raadhuisenomgeving.nl
Buurtvereniging
De Watertoren/
Trompenberg Zuid
trompenbergzuid.nl
Buurtvereniging De Parken
de-parken.nl
Buurtvereniging
Trompenberg Oost
trompenbergoost.wordpress.com
Vrijwilligers Centrale Hilversum
Eemnesserweg 109
0613 132 987
info@vchilversum.nl
versavrijwilligerscentrale.nl
De Costerustuin
costerustuin.nl
Het Pinetum
pinetum.nl
De Bibliotheek en
Volksuniversiteit Hilversum
bibliotheekhilversum.nl

Actieve bewoners richtten in 1988 buurtvereniging
Trompenberg-Oost op. Zij waren faliekant tegen het
gemeentelijke plan om 250 woningen op het
Heksenweitje te bouwen. Dankzij historische kennis bij
bewoners en hun tomeloze inzet is het weitje, de laatste
eng in Hilversum, nog steeds onbebouwd. En in de woorden
van Eric Coutinho, voorzitter van de buurtvereniging,
'een ankerpunt in de wijk'.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Eric en Marijke
Koeman, die de portefeuille communicatie binnen het
bestuur beheert, voor dit artikel op het Heksenweitje willen
afspreken. Marijke combineert het nuttige met het aangename en heeft haar hond meegenomen. Ze ziet direct een
bekende. “Ik kom hier bijna elke dag, net als veel andere
hondenbezitters en hardlopers in de buurt”, zegt ze even
later.

Het beding van Waller en Duwaer
Het is mede te danken aan een beding uit 1938 van mevrouw
Waller en de heer Duwaer dat het Heksenweitje er nog zo
ongeschonden bij ligt. “Deze families hebben in dat jaar
stukken grond om en rond wat nu het hertenkamp naast het
weitje is aan de gemeente geschonken”, legt Eric uit. “Met
de voorwaarde dat het terrein een park of hertenkamp zou
blijven. Het plan van de gemeente om de toegangsweg naar
de nieuwe wijk over die grond aan te leggen, was in strijd
met dit beding en voor de pas
opgerichte buurtvereniging een
uitgelezen kans om de bouwplannen te bestrijden.”
Zonder slag of stoot ging dat
niet. Veel erfgenamen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
van Waller en Duwaer woonden
inmiddels
niet
meer
in
Nederland. Eric: “Het blijft bijzonder dat buurtbewoners van
alle achttien erven het adres hebben kunnen achterhalen.
Eenmaal gevonden hebben alle erfgenamen hun recht om te
eisen dat het beding zou worden nagekomen formeel overgedragen aan de buurtvereniging.”

Marijke vindt het hooifeest naast de gezelligheid ook belangrijk omdat er dan weer even aandacht is voor de ecologische
waarde van de Heksenwei. “De geschiedenis van dit stukje
Hilversum gaat terug tot de IJstijd en er staan nog steeds verwilderde rogge- en tarwesoorten. Een herinnering aan het
gebruik als akker. Als buurtvereniging willen we de natuurwaarde documenteren en verbeteren. Zo heeft het IVN nu
twee keer een inventarisatie gedaan naar wat hier groeit en
bloeit. Ook de gemeente gaf ons advies voor een beheersplan
om die oorspronkelijke natuurwaarden te behouden.”

Twee koetsen breed
Hoewel het weitje hen allebei na aan het hart ligt, benadrukt
het tweetal dat de inzet voor de buurt niet begint en ophoudt
bij dit natuurgebied naast het Mediapark. De buurtvereniging, waarvan 150 van de 285 adressen in de wijk lid zijn,
staat voor het behoud en de verbetering van het woonklimaat
in heel Trompenberg-Oost.
Marijke: “De wijk is destijds zo ingericht dat twee koetsen
met samen vier paarden elkaar kunnen passeren. Dit is de
kracht en de charme van de buurt, maar de opzet voldoet verkeerstechnisch niet meer helemaal aan de eisen van deze
tijd.” Daarom is voorzitter Eric ook blij dat bij het groot
onderhoud van de buurt dat is gepland in 2022 de veiligheid
van de wegen opnieuw wordt bekeken. “In tegenstelling tot
sommige andere buurten zijn we minder activistisch en blijven liever in overleg met de gemeente. Als buurtvereniging
willen wij ervoor zorgen dat we
bewoners tijdig bij elk traject
betrekken en dat de communicatie op orde is.”

‘Wij praten samen met
37 buurtverenigingen mee
in het platform
Omgevingsvisie 2040’

Hooifeest op de Heksenwei
Dit jaar gaat alles anders dan vorige jaren. Zo zijn de zomerborrel en barbecue met de buurt niet doorgegaan en helpen
bewoners niet mee met het maaien en hooien van het
Heksenweitje. Erg jammer volgens Eric want dit hooifeest is
hét moment dat de buurt elkaar ontmoet. “In normale tijden
regelen we hooivorken en ander materiaal via Landschap
Noord-Holland en gaan we samen als buurt aan de slag. Ook
altijd met hulp van leerlingen van de Godelindeschool en de
Groen van Prinsterenschool.”

Toekomstvisie 2030
“Wat niet wil zeggen dat we
achteroverleunen”, waarschuwt
Marijke. “Wij hebben een
PowerPoint presentatie gezien
met een visie voor het
Mediapark in 2030. Die was behoorlijk extreem met een
media-universiteit, hotels, ruim baan voor evenementen en
een kabelbaan naar de A1. Ook zouden er 16.000 mensen op
het Mediapark moeten komen te werken. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. Daarbij zou het park meer dan
een miljoen bezoekers per jaar moeten gaan aantrekken. Wat
betekent dit voor het verkeer in Hilversum, voor de
Godelindeweg en voor de Heksenwei? Kijk, dat gaan wij wel
in de gaten houden. ”
Eric knikt instemmend. “Daarom praten wij ook met 37
buurtverenigingen mee in het platform Omgevingsvisie
2040”, vult hij aan. “Sinds ik hier woon, ben ik helemaal
enthousiast geworden voor het mooie lommerrijke karakter
van de wijk Trompenberg. Dat willen we niet verloren laten
gaan.”

Dudok Architectuur Centrum
dudokarchitectuurcentrum.nl
Muziekcentrum van de Omroep
(MCO)
mcogebouw.nl
Globe Centrum voor Kunst
en Cultuur
globeckc.nl
Kinderboerderij
De Hertenkamp
kinderboerderijhilversum.nl
Beeld en Geluid
beeldengeluid.nl
HLTC Melkhuisje
melkhuisje.com
HLTC Hoogerheide
hltc-hoogerheide.nl
Rode Kruis Luisterlijn: 0900 0767
Heb jij ook iets te melden aan
jouw medewijkbewoners?
Een verslag, anekdote, nieuws uit je
omgeving of lijkt het je leuk om buurtredacteur te worden? Neem dan
contact op met de redactie:
kijkopjouwwijk@gmail.com
Tijd over? In beweging blijven? Je
eigen buurt nader ontdekken?
Leuke reacties krijgen van wijkbewoners?
Voor het volgende nummer van Kijk
op jouw Wijk zoekt de redactie (vaste)
vrijwilligers om deze krant in hun
eigen straat of buurt te bezorgen. Info
via kijkopjouwwijk@gmail.com
ACTIE BLADSLAG WEER VAN
START!
Het najaar is begonnen.Tijd om de tuin
klaar te maken voor de winter! De
gemeente helpt met Actie Bladslag: in
de weken 44 t/m 51 mag het blad uit
de tuin in hopen op straat verzameld
worden. Medewerkers van de gemeente halen het blad op.
Vorig jaar hebben is er in Hilversum
2.000 ton blad opgehaald, waarvan 800
ton uit de wijk Noordwest. Natuurlijk
doen we dit graag, maar voor de
natuur is het beter om ook wat bladeren te laten liggen.
Wekelijkse planning Actie Bladslag:
hilversum.nl/bladslag
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Bart Heller, wijkwethouder Hilversum Noordwest

‘Ik kan als het smeeroliemannetje van de
buurt een discussie vlottrekken’

Hij had een folderwijk in de straten rond het Pinetum en bracht als leerling van het Nieuwe Lyceum graag
zijn pauzes door in de Kinderboerderij. Bart Heller is niet onbekend met Noordwest. Nu is hij de wijkwethouder van de wijk. Voor specifieke vragen zullen buurtbewoners vaak bij zijn collega-wethouders
aankloppen, maar als het overleg stokt, wil hij graag proberen om als smeeroliemannetje van de buurt de
discussie vlot te trekken.
Heel eerlijk gezegd is er niet heel veel veranderd in
de verhouding tussen burger en gemeente, stelt Bart
Heller die in 1998 tot 2001 eerder wethouder van
Hilversum is geweest. “Ook toen was de vraag hoe
we de kloof tussen bewoners en het Raadhuis konden
verkleinen. Een kleine twintig jaar geleden dachten
we eraan om mensen eigen deelbudgetten te geven.
Daarna is dit idee weggezakt. Met de komst van de
wijkcoördinatoren is de burgerparticipatie weer
nieuw leven in geblazen.”
Hoewel hij het wijkwethouderschap serieus oppakt,
waarschuwt Bart voor te hoge verwachtingen. “Mijn
zeggenschap is beperkt. Als er onrust is over bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, zullen
bewoners toch eerst in gesprek moeten gaan met mijn
collega”, klinkt het klip-en-klaar. “Pas wanneer dat
niet lukt, kunnen de wijkcoördinator en ik ons inzetten om een bemiddelende rol te spelen.”
Buurtbesturen
Wel wil Bart zoveel mogelijk
voeling houden met Noordwest
en ziet hij het wijkwethouderschap
als een spannende uitdaging. “Ik
heb voor het zomerreces voor de
eerste keer met de besturen van de buurtverenigingen
gesproken en binnenkort gaan we voor de tweede
keer om tafel. Door het uitwisselen van informatie
krijg ik de kans om die signalen op te pikken die
belangrijk zijn voor buurt en bewoners.”
Tegelijkertijd roept hij ook de buurtbesturen op om
zich te bezinnen op hun rol. “In hoeverre vertegen-

woordigen zij het belang van hun buurt? We zien
namelijk dat er onderwerpen zijn waarover de achterban anders lijkt te denken. Dat is lastig voor de
gemeente en niet ideaal voor de inwoners. Het triggert mij in ieder geval om het ook hierover te hebben.
Hoe houden we elkaar vast en in positie?”

Stroperig
Juist die verantwoordelijkheid om niet alleen de
gangmakers, maar iedereen te betrekken is volgens
onze nieuwe wijkwethouder een van de oorzaken
waarom bewoners de besluitvorming bij de gemeente
vaak traag en stroperig vinden. “Geloof me, net als
bewoners is ook de gemeentelijke organisatie vol
goede intenties. Wij luisteren, maar hebben heel veel
belangen af te wegen. Binnen welk wettelijk kader
past dit besluit? Welke rol heeft de raad? Hoe ver
kunnen we gaan? Soms komt het erop neer dat de
hele wijk meepraat in een proces.
Natuurlijk moeten wij kritisch
kijken naar onze eigen organisatie, maar aan een of andere vorm
van stroperigheid ontkom je niet. ”

'Wij luisteren,
maar hebben heel veel
belangen af te wegen’

Gesprekken met bestuurders uit
het bedrijfsleven sterkten Bart in dit inzicht. “Ook zij
meenden dat wij het als overheid beter en sneller zouden
kunnen doen, totdat ik hen onze randvoorwaarden
meegaf: efficiënt omgaan met belastinggeld, iedereen
betrekken en binnen alle vastgestelde kaders. Een
voor een kwamen ook zij tot de conclusie dat dit geen
gemakkelijke opgave is.”

Monumenten
Wat wel beter kan, is het meenemen van bewoners in
de energietransitie. “En laat ik daar als wethouder
Duurzaamheid nu net verantwoordelijk voor zijn”,
lacht Bart. “Hilversum gaat een slag maken met het
opwekken van duurzame energie. We gaan als
gemeente een voortrekkersrol spelen in het vinden
van grote daken waarop we zonnepanelen gaan leggen. Buurtbewoners kunnen een aandeel kopen en zo
profiteren van zonnestroom.”
Ook voor advies over verduurzaming en het isoleren
van monumenten - een groot onderwerp in
Noordwest - kunnen Hilversummers voor het eind
van het jaar bij één loket terecht: het regionale
Energiedienstenbureau. “Door samen te werken als
gemeenten krijgen we de marktkracht en de schaalgrootte om rekening houdend met de welstandseisen
bewoners een goed aanbod te kunnen doen om hun
woning te verduurzamen”, belooft de nieuwe wijkwethouder voor Noordwest tot slot.

‘Als het aan ons ligt, wordt Hilversum de
meest mediawijze stad van het land’
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Eppo van Nispen geeft sneakpreview
nieuwe Experience Beeld en Geluid

Ons museum sluit de deuren om medio 2022 in
volle glorie weer open te gaan met een mediabeleving die onze tijd ver vooruit zal zijn, belooft Eppo
van Nispen, directeur van Beeld en Geluid. “In vijf
verhalen met als thema 'wat je ziet, ben je zelf'
duiken we in de binnenkant van je mobiel.”

We zijn veertien jaar verder en in die tijd is er waanzinnig veel gebeurd, geeft Eppo als belangrijkste
reden om de 'blauwe bak' -zoals de Experience binnen
Beeld en Geluid bekend staat- te vernieuwen. “Het
ontwerp van de bezoekersruimte die wij in 2006
openden, was al van een paar jaar daarvoor”, bekent
de directeur van het mediamuseum. “We wilden vooral vertellen over de impact van radio en televisie op
de samenleving. Apple kwam pas in 2008 met de eerste iPhones naar Nederland.”

Next level
Nu is een samenleving zonder smartphones, social
media en verregaande digitalisering niet meer denkbaar en de nieuwe mediabeleving van Beeld en
Geluid zal daar 'next level' in de woorden van Eppo
op aansluiten. “De meeste kinderen zijn zeven jaar als
zij hun eerste mobieltje krijgen. Dat is een enorme
verschuiving. Voor ouderen is het soms nauwelijks
voor te stellen, maar onze jongeren zijn vergroeid met
social media. Bijna elke beweging die zij maken
wordt ergens vastgelegd. In het nieuwe bezoekersgedeelte van Beeld en Geluid willen wij op een buitengewoon avontuurlijke manier vertellen wat dit betekent en hoe dit werkt. Als het aan ons ligt, wordt

Hilversum de meest mediawijze stad van Nederland.”
Avro's Toppop
Een nieuw museum betekent afscheid nemen van een
aantal iconen, bevestigt de museumdirecteur desge-

'Beeld en Geluid is
een landmark voor de buurt
en Hilversum'

vraagd. Zo zal de studio van Avro's Toppop niet meer
terugkomen, maar het idee dat de bezoeker zelf de
hoofdrol speelt in zijn eigen film blijft. Net als nu kan
iedereen zelf aan de slag met het vastleggen van het
bezoek aan de Experience. Eppo: “Het verschil is dat
we de mensen niet alleen vertellen over de impact

van de media, ze gaan het ook voelen en ervaren.
Zoals ik al zei, wordt het een next level mediabeleving. We doen dat in vijf verhaallijnen, zoals spelen
en informeren en kopen, verkopen en verleiden.”
Blauwe bak
De verbouwing van de blauwe bak start een half jaar
eerder dan gepland, omdat bezoekersaantallen in
coronatijd lager liggen. Toch lijkt 2022 nog heel ver
weg. De directeur van het museum verwacht dat dit
zal meevallen. “Met ons archief leggen wij de eeuwigheid vast en dit blijft altijd toegankelijk”, verzekert hij. “Ook zullen we evenementen blijven organiseren. Beeld en Geluid is een landmark voor de buurt
en voor Hilversum. Zonder ons zou het Mediapark
een grijze boel zijn. We zijn ons er zeker van bewust
dat dit een zekere verantwoordelijkheid met zich
meebrengt. Buurtbewoners kunnen ervan op aan dat
we die serieus nemen.”
Fanfare en serpentine
Niettemin ziet hij uit naar de festiviteiten over twee
jaar. “Fanfare en serpentine, zo stel ik het me voor!
We zijn in ieder geval van plan om meerdere feestjes
te organiseren”, klinkt het enthousiast. “En natuurlijk
komt er ook een evenement voor Noordwest. De
buurt zal schudden op zijn grondvesten! We zijn een
landelijk museum, maar een goede relatie met je
buren is onbetaalbaar. Alleen daarom gunnen we het
onze buurtgenoten meer dan wie dan ook om als een
van de eersten kennis te maken met al het moois wat
we dan hebben gemaakt.”

Meer groen en minder hard rijden op
de Schuttersweg Weg wordt fietsstraat, auto te gast
In de Boomberg is de gemeente al een aantal jaren bezig met het vervangen van de riolering. Tegelijkertijd
met deze werkzaamheden wordt ook het straatbeeld in dit deel van Noordwest waar nodig veranderd. Nu is
de Schuttersweg aan de beurt. Samen met bewoners en scholen is een plan gemaakt om de weg om te vormen
tot een fietsstraat, waar de auto te gast is.

“We hebben in drie groepen met bewoners langs de straat gewandeld om van hen te horen wat we kunnen verbeteren”, legt Geert Jan Rijpstra, beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit bij de gemeente uit. “Kijk, als we toch alles
overhoop moeten gooien voor de riolering, is het wel zo handig om meteen alle knelpunten aan te pakken.”

Sjezen
Op dit moment komen fietsers van rechts uit de hoger gelegen zijstraten, de Schuttersweg op gesjeesd, wat niet echt
veilig is volgens bewoners en gemeente. Ze worden vaak (te) laat gezien door het verkeer op de Schuttersweg. Ook
veroorzaakt het parkeren langs het groen, kuilen in het trottoir aan de woningzijde, omdat elkaar tegemoetkomende
auto's niet op elkaar wachten maar uitwijken over het trottoir. Geert Jan: “Uit onderzoek bleek dat er iets minder
auto's dan fietsers door de straat rijden, wat ons de mogelijkheid geeft om de Schuttersweg aan te wijzen als een fietsstraat. Een groot voordeel van deze constructie is dat verkeer uit zijwegen dan voorrang moet verlenen en dat de auto
alleen op aangelegde parkeerplaatsen mag staan.”

Leerlingen kwamen met
een ontwerp
om de weg te versmallen

Kiss & ride
Samen met een werkgroep van bewoners is een nieuw profiel opgesteld voor
de Schuttersweg. Ook de leerlingen van het Roland Holst College hebben
meegedacht over een nieuwe inrichting van de straat, waar juist zij veel
gebruik van maken. Al met al kijkt Geert Jan terug op een geslaagde samenwerking. “De leerlingen gaven aan dat de huidige versmallingen niet werken en onveilig zijn. Ook vonden ze de
plekken van de versmallingen niet de juiste. Ze zagen meer in het verhogen van de kruisvlakken. De bewoners in de
werkgroep waren het hier mee eens en dat idee hebben we dus overgenomen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een keerlus bij de Vondelschool. Een kiss & ride op deze plek voorkomt keren op de fietsstraat.”
Als de werkzaamheden zijn afgerond, zal de omgeving er een stuk veiliger en mooier uitzien, is zijn verwachting.
“Er komt meer groen terug dan er verdwijnt. Dat laatste is ook goed voor de afwatering.”

‘Een podcast luister je niet zomaar, daar kies je voor’
Hilversummers vinden het gaaf om zichzelf te horen op Podcast Hilversum van de Radiofabriek

Net als de redactie van Kijk op jouw Wijk zijn de
makers van De Radiofabriek op zoek naar
'Hilversummers in hun dagelijkse omgeving'. Hun
splinternieuwe Podcast Hilversum bestaat nu ruim
een maand.

geschud en ons gaan realiseren hoe belangrijk 'communicatie' en 'verbinding' zijn. Het unieke van een podcast
is dat je er ook echt naar moet luisteren. Mensen doen
dat enthousiast, merken we aan de positieve reacties.
Hilversummers vinden het gaaf om zichzelf of andere
Hilversummers terug te horen. De redactie kiest voor
elke podcast leuke en interessante thema's en onderwerpen. We proberen hierbij een goede balans te vinden in
actuele en tijdloze verhalen.”

Jaco Bal van YPCA/De Radiofabriek vertelt graag meer
over de nieuwe podcast, waarin Hilversum en
Hilversummers centraal staan.

Hoe is de Radiofabriek ontstaan?
“In 2001 nam ik het besluit om te gaan ondernemen
samen met Lars Schotanus. Een jaar later zijn we met
ons kantoor naar het Media Park verhuisd en begin dit
jaar naar het gebouw Paviljoen 11, direct naast Beeld en
Geluid. Je kunt ons niet missen als je het park op rijdt,
want onze naam 'De Radiofabriek' staat heel groot op de
zijkant van het pand. De Radiofabriek is hét productiehuis voor online radio en podcast in Nederland.”

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

C O L O F O N

Podcast Hilversum is tot stand gekomen met de coronasubsidie van de gemeente voor mediabedrijven.
Lag het idee voor de podcast al klaar of is het ontstaan vanwege de pandemie?
“Het idee lag al klaar. Sterker nog, we zijn er denk ik
ruim drie jaar mee bezig. Door corona zijn we wel wakker

Kunnen mensen reageren op de podcast?
Jazeker! En het leuke is dat dit ook al gelijk vanaf aflevering één gebeurt. Iedereen kan met ons in contact
komen via info@deradiofabriek.nl.
En waar kunnen we Podcast Hilversum vinden?
“Via SoundCloud en Spotify, maar ook via Stitcher,
Apple Podcasts en Google Podcasts. Het gemakkelijkste
is als iedereen ons gaat volgen op Instagram. Daar staat
ook de link naar Podcast Hilversum. Veel luisterplezier!”

(L) Lars Schotanus, (R) Jaco Bal

Redactie

Contact

Tekst, (eind)redactie,
Koosje de Beer en
BEER & Goed Teksten
vormgeving en fotografie Fred Pangemanan
a/voir creatives
Carola van den Berg
Buurtcoördinator Noordwest
Redactieraad
Lilian Martins
Opbouwwerker Versa Welzijn
Druk
RODI Rotatiedruk
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 kijkopjouwwijk@gmail.com

