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‘Groen in beweging’ zet de
natuur op de kaart
BUREN KLAREN SAMEN
DE KLUS VOOR
MEDEBUURTBEWONERS
Vijf tuinen in Oost kregen op Burendag
een opknapbeurt van medebewoners uit
de buurt. “Hoewel het niet gemakkelijk
was om vrijwilligers te vinden, kijken wij
terug op een geslaagde actie”, zegt
Wietske Schaap van Stichting Present.
Bij sommige buurtbewoners groeit de tuin
hun letterlijk boven het hoofd. Door persoonlijke omstandigheden of omdat hun
gezondheid het niet toelaat, lukt het hen niet
om de tuin te onderhouden.

“In Hilversum is er al veel natuur in stad en omgeving, maar het kan nog beter”,
zegt Myrte Mijnders, beleidsadviseur natuur, landschap en ecologie bij de
gemeente. Daarom werkt de gemeente aan een programma Groen met de bijbehorende campagne ‘Groen in beweging’. Myrte: “ Samen zorgen we voor een gezonde groene stad. Bewoners kunnen meer doen dan zij denken om van Hilversum
Oost een groene wijk te maken.”

Het groene programma van de gemeente
bestaat uit verschillende onderdelen, legt
Elmar Prins uit. Hij is Projectleider
Ecologie bij Buiting Advies en stelt
diverse plannen op in opdracht van
Gemeente Hilversum “We hebben voor
Hilversum in kaart gebracht waar er kansen liggen om de natuur en biodiversiteit
te stimuleren, en maken daarnaast een
managementplan om bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen te
beschermen.”
Boomblauwtje
“Het is een wijdverbreid misverstand dat
in het bebouwde gebied geen natuur
voorkomt”, vult
aan.
Myrte
“Daarom zijn we
deze zomer de
campagne 'Groen
in Beweging'
gestart om bewoners meer bij de natuur
in en om hun huis te betrekken. Als
eerste stap hebben wij voor elke wijk
een flyer gemaakt met dieren die ieder
een in zijn wijk kan tegenkomen. Voor
Oost dus ook!”
Een blik op de flyer leert dat de gewone

dwergvleermuis, de citroenvlinder, egel,
roodborst, huismus en gierzwaluw veel
in de wijk voorkomen. Soorten als de
groenling, een vogel, het boomblauwtje,
een vlinder, en de Klokjesdikpoot, een
bijensoort, zijn zeldzamer.
Stadslandschappen
Wie na het zien van de flyer nieuwsgierig is geworden, kan verder lezen op
openhilversum.nl. Hier staat informatie
over de 20 stadslandschappen van
Hilversum. Een wijk bestaat namelijk uit
meerdere stadslandschappen. “Wij
maken onderscheid in de buitenrand en
de binnenrand van Hilversum Noord en
Oost.
Bij
het
beschrijven van de
stadslandschappen
vertellen wij meer
over de ecologie in
de wijk en welke
kansen wij voor verbetering zien”, legt
Myrte uit.

‘Wij willen de natuur
de stad inlokken’

Schraalgrasland
Zeker in de buitenrand van Oost komen
Lees verder op pag. 2

Actie Burendag
“Present Hilversum wil mensen helpen er
voor elkaar te zijn”, legt Wietske van de
stichting uit. “Wij helpen mensen helpen. Met
een team organiseren we vrijwilligersactiviteiten en ontmoetingsprojecten. Op
Burendag was ons doel om bewoners die dat
zelf niet kunnen te helpen met hun tuin. In
Oost hebben drie groepen van samen 20
vrijwilligers vijf tuinen opgeknapt.”
Pannenkoeken
De vrijwilligers en de eigenaren van de tui-

Lees verder op pag. 2
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‘Groen in beweging’, vervolg van pag. 1

vlinders en sprinkhanen voor die Elmar graag meer de stad in wil lokken. “Er is hier al wat schraalgrasland waar de Kleine Vuurvlinder, het
Hooibeestje en het Bruine Zandoogje voorkomen. Ook het Groentje is waargenomen. Dat zijn vlindersoorten die niet heel algemeen zijn en waar we graag
wat extra’s voor willen doen”, klinkt het enthousiast.
Groene verbindingszones
De gemeente werkt daaraan door het leggen van groene verbindingszones,
maar ook bewoners kunnen helpen, verzekert Myrthe. “Zij kunnen van alles
rond hun huis doen voor vogels, egels, bijen, vlinders en andere dieren.
Bijvoorbeeld een kleine vijver aanleggen of een vogelbadje neerzetten. Verder
is het goed als iedereen in de herfst bladeren laat liggen, zodat dieren hier kunnen schuilen en voedsel kunnen vinden.”
Broedplaats
Ook het huis zelf kan een belangrijke broedplaats zijn voor mussen, vleermuizen of gierzwaluwen, stelt Elmar. “Het is natuurlijk goed dat mensen hun huizen isoleren, maar voor bijvoorbeeld vleermuizen is er in de spouw dan geen
plek meer. Met een ingebouwde vleermuizenkast bied je deze diertjes een
nieuwe nestgelegenheid na isolatie. Als bewoners hier een beetje opletten,
krijgen zij daar een mooier en groener Hilversum voor terug.”

Dieren in je wijk
In de stad leven talloze dieren, ook in je tuin
en op je balkon. Wil je weten welke dieren in
jouw wijk voorkomen? Download de flyer op
hilversum.nl/diereninmijnbuurt.
Stadslandschappen
Naast 8 wijken is Hilversum ook in 20 stadslandschappen ingedeeld. Een themakaart met
meer informatie over alle stadslandschappen
vind je op openhilversum.nl.
Minder maaien, meer bloemen
In Hilversum wordt er vanaf dit jaar minder
gemaaid, want meer bloemen betekent meer
insecten, bijen en vlinders! Zie voor meer
informatie: hilversum.nl/maaien.
Meer weten of vragen?
Mail naar programmagroen@hilversum.nl

Buren klaren de klus, vervolg van pag. 1
nen waren tussen het werk door uitgenodigd in buurthuis De Geus waar zij pannenkoeken in de vorm van een hart kregen van
de mensen achter hilversummers.nl en even
konden bijkomen.

organiseren”, geeft ze aan. “Het idee is om
een heel leuk feest in een buurthuis te geven
voor kinderen in Hilversum uit gezinnen met
minder geld.”

Sinterklaasfeest
Nu deze actie achter de rug is, kijkt Wietske
al weer uit naar het volgende initiatief van
Stichting Present. “Dat is waarschijnlijk het
Sinterklaasfeest dat wij altijd in december

Wil jij ook een keer vrijwillig iets
voor een ander doen? De acties van
Stichting Present zijn eenmalig, dus te
overzien. Kijk voor meer informatie op:
presenthilversum.nl

Vrijwilligers gezocht

Wethouder Karin Walters opent Buurtkamer Lucentterrein

‘Ik hoop dat bewoners de Buurtkamer
snel ontdekken’
Wethouder Karin Walters heeft op Burendag de Buurtkamer op het
Lucentterrein geopend. Door corona konden hier nog niet zoveel activiteiten
plaatsvinden. Dat gaat snel veranderen als het aan bewoner en sleutelbewaarder
Feride ligt.
Wanneer Feride de Buurtkamer laat
zien, pakt Arthur zijn laatste spullen bij
elkaar. Hij is de coördinator van het
wekelijkse
kookclubje
in
de
Buurtkamer. De maaltijd is net op.
“Aardappelen met spinazie”, is zijn antwoord op de vraag wat het groepje heeft
gegeten. Koken is zijn hobby, legt hij
verder uit en als hij deze passie kan
delen met buurtgenoten is dat alleen
maar beter.

het plein en ik bedenk leuke dingen om
in de Buurtkamer te doen. Samen vullen
wij elkaar dan mooi aan.”
Hart
Feride kijkt met veel plezier terug op de
opening van de Buurtkamer door wethouder Karin Walters tijdens het feest op
Burendag. Trots wijst ze naar een schilderij met een groot hart. In het hart hebben verschillende bewoners met verf

Jan-Herman deed mee met Stoptober
en zegt zijn sigaren vaarwel
Hij rookte 14 sigaren op een dag,
maar merkte dat roken steeds minder
geaccepteerd is. “Toen mijn buurmeisje van zes mij vroeg of ik wist dat
roken niet goed voor je is, was ik om”,
zegt Jan-Herman. Met twee vrienden
gaf hij zich op voor Stoptober.
Die twee vrienden hebben de stoppenmet-roken-maand niet volgehouden.
“Het is niet voor iedereen haalbaar”,
klinkt het nuchter. “Ik ben 58 jaar. Als je
op onze leeftijd rookt, is het een hardnekkige gewoonte. Zij rookten sigaretten
en meer dan mijn sigaren rook je die
over je longen. Misschien besluiten ze
door dit initiatief later alsnog om te stoppen.”
App
Zelf vindt de 58-jarige bewoner in Oost
het stoppen nog niet moeilijk. “In de app
van Stoptober raden ze aan om je voornemen te vertellen aan je omgeving en
dat heb ik gedaan.”
Dubbele koffie
Jan-Herman was gewend om de dag te
beginnen met een dubbele koffie en een
sigaar in zijn schuur. “Ik woon alleen,
maar roken in huis vond ik niets. Na vier
keer sausen zijn de muren nog geel”,
verklaart de geboren en getogen
Hilversummer die al 31 jaar aan de
Liebergerweg woont, deze gewoonte.
“Nu kan ik mijn koffie in de woonkamer
opdrinken. In het begin voelde dat wel
een beetje raar, maar eigenlijk is dit veel
fijner.”

Marlous, Simon en Feride met schilderijtjes die kinderen voor
de Buurtkamer hebben gemaakt.

Volhouden
Plekken waar veel wordt gerookt, vermijdt hij nu even, want Jan-Herman wil
volhouden. “Je ziet meer en meer borden
met ‘Rookvrije zone’ in de stad en in het
café een sigaartje opsteken, kan allang
niet meer. De opmerking van mijn buurmeisje was de druppel.” Of het tussen de
oren zit of echt zo is, durft deze
Hilversummer én bezorger van Kijk op
jouw Wijk niet te zeggen, maar hij heeft
echt het idee dat hij nu vrijer ademt en
dat ook zijn fitnesslessen gemakkelijker
gaan.

Deze sigaren rookt Jan-Herman niet meer op

Activiteiten
Een Activiteitenrooster aan de wand van
de Buurtkamer geeft een overzicht van
wat er wekelijks te doen is. Er staan nog
uren leeg. “Bewoners die iets willen
organiseren, kunnen hier terecht”, legt
Feride uit. “Ik hoop dat zij met leuke
ideeën
komen,
want dat is wel de
afspraak”, vertelt
ze. “Wij krijgen
deze ruimte ter
beschikking, maar we moeten er zelf iets
van maken.”

hun vingerafdrukken gezet. Ook staat er
een rij kleinere schilderijtjes tegen de
wand van kinderen uit de buurt. Samen
met het ‘Bewonershart’ moeten de werkjes de nu nog kale muren van de
Buurtkamer opfleuren. Feride heeft zelf
al de bloemen op de tafels gezet en
samen met haar
man de gordijnen
opgehangen. “Het
wordt steeds mooier hier”, zegt ze
enthousiast. “Ik hoop dat buurtbewoners
de mogelijkheden van de Buurtkamer
snel ontdekken. Als dat gebeurt kan dit
echt een ontmoetingsplek voor én door
de buurt worden.”

‘Wij moeten zelf iets van
de Buurtkamer maken’

De Macedonische is in 1994 naar
Nederland gekomen en werkt nu als
pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Feride en medebewoonster
Daniëlle hebben een sleutel van de
Buurtkamer en zijn het aanspreekpunt
voor de gezamenlijke ruimte.
In de Buurtkamer is nu al een wekelijks
koffie-uurtje, de eetclub van Arthur en
een bewonersclub ‘schilderen voor volwassenen. Zelf organiseert Feride elke
twee weken op woensdag een middag
met kinderactiviteiten. “Het kinderwerk
van Versa Welzijn speelt dan buiten op

Weer werk aan de winkel in
Wybertjesfabriek

WIJKAGENDA OOST 1221/1223
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Alle activiteiten zijn conform
de RIVM-richtlijnen.
ACTIVITEITEN IN
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
(035) 647 83 47.
Beperkt open / op afspraak
09.00-16.30 uur. stjosephhilversum.nl
Vrijwillige Thuishulp Versa
Welzijn
Deborah Erwich, 0645 232 415
derwich@versawelzijn.nl
Anneke Bijleveld, 0649 377 171
abijleveld@versawelzijn.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767
Preventielijn Zelfmoord
0800 113
Contact met
Zorg & WelzijnNetwerk 1223
Elke woensdag 12.00-13.00 uur is het
team aanwezig op afspraak, voor bewoners met vraag of aanbod van hulp.
Tukkie Tuk 0613 786 776
ttuk@versawelzijn.nl

Hijzelf en zijn 35 collega’s van Westerveld werken sinds
begin oktober met veel plezier in de gerestaureerde
Wybertjesfabriek aan de Larenseweg, zegt Rick Dillema,
directeur van het schoonmaakbedrijf. “Doordat het gebouw
zo open is, voelen wij meer verbinding met elkaar.”
Rick Dillema van Westerveld vertelt enthousiast over zijn nieuwe werkplek. “De Wybertjesfabriek is helemaal ingericht op het
hybride werken dat wij meer en meer doen. Ook is het gebouw
transparanter. In ons oude kantoor was mijn kamer op de tweede verdieping. Ik moest echt de trap af om mijn collega’s te ontmoeten. Nu hebben wij een centraal trappenhuis, weinig muren
en veel glas. Bij elkaar nodigt dat meer uit om even bij elkaar
naar binnen te lopen.”
Gasloos
Ook is hij zeer te spreken over de duurzaamheid van het
gebouw. “Klanten verwachten van ons dat we maatschappelijk
verantwoord ondernemen”, is zijn vervolg. “Met deze werkruimte kunnen wij aan deze wens tegemoet komen. De
Wybertjesfabriek is gasloos en voldoet met zonnepanelen, ledlampen en een warmtepomp helemaal aan de eisen van deze
tijd.”

ACTIVITEITEN IN 'De Geus'
Diverse activiteiten zijn beperkt
i.v.m. coronamaatregelen.
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl

Appartementen
Op de plek die vrijkomt na de sloop van het oude kantoor in het
naastgelegen pand komen appartementen en ruimte voor openbaar groen. De schuine daken van de nieuwe woningen die
grenzen aan de Geuzenweg krijgen een beplanting om zo de
ruimtelijke impact te beperken. Ook de balkons aan de
Larenseweg zijn zo gesitueerd dat de privacy voor bewoners
aan de overkant van de straat zoveel mogelijk gewaarborgd is.
Volgende stap
Ontwikkelaar Eliza Vastgoed heeft nu het Locatie
Ontwikkelplan bij de gemeente ingediend. De volgende stap is
het toewerken naar een anterieure overeenkomst tussen de
eigenaar en de gemeente. Hierin staat onder meer het definitieve
woon- en werkprogramma.

‘Appartementen
krijgen een
uitstraling die
deze plek
verdient’

In het Locatie Ontwikkelplan (LOP)
werkt de ontwikkelende partij de plannen verder uit. Het is
de stap voor de anterieure
overeenkomst, waarin gemeente en ontwikkelaar
afspraken maken over een definitief ontwerp.

WIJKPOLITIE
Wijkagent postcode 1221:
Linda Hardeman
linda.hardeman@politie.nl
0900 88 44.
Wijkagent postcode 1223:
Sander Pardieck
sander.pardieck@politie.nl
0900 88 44.

VERSA WELZIJN
Maatschappelijk werk
035 623 11 00.
Postcode 1221:
(per 1 januari ‘22)
Esther van Wonderen
ewonderen@versawelzijn.nl
Postcode 1223:
Roselien Ramkhelawan
rramkhelawan@versawelzijn.nl
035 623 11 00.

helft is middelduur. Verder komt er een
aantal vrije sectorappartementen in het hofje.
American Petroleum Company
Tieme Veen, werkzaam bij Vitus
Ontwikkeling, is tevreden over het ontwerp
dat er nu ligt. Ook dankzij de gesprekken
met de buurt is de uitstraling van de
appartementen mooier geworden, vindt
hij. “In onze eerste
plannen hadden de
woningen een statisch uiterlijk”, blikt
hij terug. “Mede
dankzij de opmerkingen en suggesties van
bewoners heeft het nieuwe ontwerp met
schuine daken een industriële look met
een eigen identiteit gekregen. Een identiteit die deze plek verdient, want hier was
eerder the American Petroleum Company
gevestigd. Een voorloper van Esso.
Vandaar ook dat wij dit project de naam

‘De plannen maken meer
groen mogelijk’

In het hofje tussen de Zuiderweg en de
Lijsterweg zijn 55 woningen en een commerciële ruimte gepland. Van de woningen
valt een derde in de sociale sector en de

NUTTIGE ADRESSEN IN DE BUURT

MEE-UGV
Onafhankelijke Cliëntondersteuning
voor postcode 1221 en 1223.
Jasqueline Zandt
j.zandt@mee-ugv.nl
0641 413 008

Plannen voor 55 woningen
Zuiderweg in nieuwe fase

De ontwikkeling van een nieuw hofje
tussen de Zuiderweg en de Lijsterweg
is in volle gang, zegt Tieme Veen van
MVM Ontwikkeling. “Wij hebben na
meerdere bijeenkomsten met bewoners
het zogenoemde Locatie Ontwikkelplan bij de gemeente ingediend.”

Hulp en steun geeft
Zorg&WelzijnNetwerk 1221
Wekelijkse inloop dinsdag
van 12.00-14.00 uur voor vragen van
buurtbewoners.
Katinka Boot 0647 191 994
kboot@versawelzijn.nl

APC 1897 hebben gegeven.”
Verkeersstromen
Ook over de verkeerstromen hebben de
bewoners meegedacht, is zijn vervolg.
“Wij wilden eerst het inrijden van verkeer via de Lijsterweg laten verlopen en
het uitrijden via de Zuiderweg. Na
gesprekken met de buurt hebben we
gekozen voor in- en uitrijden langs de
Zuiderweg.”
Groene Loper
“De plannen maken ook meer groen
mogelijk”, zegt Tieme tot slot. “De
Groene Loper zal vanaf het Jac.P.
Thijsseplein via ons plan op deze locatie
naar het spoorplein achter Hunkemöller
lopen. Als alles volgens planning
verloopt kan de bouw eind volgend jaar
starten. Dan duurt het nog anderhalf jaar
voordat de woningen af zijn.”

Opbouwwerkers
Postcode 1221:
Katinka Boot
kboot@versawelzijn.nl
0647 191 994.
(per 1 januari ‘22)
Els Kose-Vollmuller
ekose@versawelzijn.nl
Postcode 1223: Tukkie Tuk
ttuk@versawelzijn.nl
0613 786 776.
Jongerenwerk
Idsert Wouda
iwouda@versawelzijn.nl
0646 108 030.
Steven Fer
sfer@versawelzijn.nl
0613 965 769.
Mert Kilickaya
mkilickaya@versawelzijn.nl
0630 256 840.
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Plannen Liebergerweg in nieuwe fase
Het laad- en losdepot van lingerieketen Hunkemöller aan de
Liebergerweg zou eigenlijk dit jaar al verdwijnen. “De vlag hing al
bijna uit, maar de mensen die zeiden: ‘eerst zien, dan geloven’ hebben gelijk gekregen” constateert Martin Triebels, woordvoerder
namens de bewoners. Hoewel de verhuizing dus is uitgesteld,
gaan de plannen voor de Liebergerweg gewoon door. Zo heeft de
gemeente onlangs akkoord gegeven op het Locatie
Ontwikkelplan.

“Het kan nog elke dag gebeuren dat
een truck van Hunkemöller bij ons de
voortuin inrijdt,” zegt Martin Triebels.
Hij woont al tientallen jaren aan de
Liebergerweg en heeft het meerdere
keren fout zien gaan. “Zeker nu de
najaarscollectie weer naar de winkels
gaat, is het druk en hoor ik meer klachten van mensen in de straat.” De lingerieketen opent in 2023 een nieuw distributiecentrum in Almere en zal dan
vertrekken uit Hilversum.
Bouwkundige opzet
Met die stip op de horizon zijn er al
meerdere gesprekken geweest tussen
ontwikkelaar, gemeente en bewoners
over de ontwikkelplannen voor na de
verhuizing. “Als bewoners hadden wij
zorgen over het aantal en de hoogte
van de woningen en kantoren, parkeren en de groenstructuur”, zegt Martin
Triebels. “Het was lastig om op een
lijn te komen, omdat we soms het
gevoel hadden ook de gemeente tegenover ons te hebben. Uiteindelijk is het
grotendeels gelukt.”
Wim Voogt, twee jaar geleden door de
gemeenteraad aangesteld als onafhankelijk supervisor voor de twaalf
ontwikkellocaties die in de Gebiedsagenda staan, sprak met de bewoners.
“Mijn rol is om de dialoog tussen ontwikkelaar en bewoners te begeleiden
en daarbij te gaan voor de oplossing
die de grootste kwaliteit biedt voor
Hilversum”, licht hij toe. “Het valt mij
steeds weer op dat de plannen beter
worden door met elkaar in dialoog te
gaan. Wel of niet met elkaar om tafel
zitten maakt echt verschil.”

Kansen
Al met al ziet de bewonerswerkgroep
kansen. Ook omdat de ontwikkelaar en
gemeente meewerken aan de herinrichting van de Liebergerweg. Martin:
“Het college gaat de gemeenteraad

vragen om budget hiervoor te reserveren, naast de al toegezegde bijdrage
vanuit de ontwikkelaar. Als de raad
akkoord is, kunnen wij daarna samen
verder praten over de inrichting van
onze straat.”

Water bij de wijn
Uiteindelijk hebben alle partijen water
bij de wijn gedaan en ligt er nu een
plan voor 278 woningen, 2000 m2
kantoorruimte en ruim 8000 m2 aan
openbaar groen. Martin Triebels: “Er
komt meer bouwvolume dan wij als
bewoners wilden, maar minder dan in
de oorspronkelijke plannen stond.
Uiteindelijk hebben we elkaar in het
compromis gevonden. De uitwerking
van het parkeren en de hoeveelheid
verkeer in de straat heeft nog wel onze
aandacht.”
In de nieuwe plannen is ook groen
langs de straat opgenomen. “In de eerste plannen zou er alleen een groenstrook langs het spoor komen, daar
konden wij als bewoners niet mee
leven”, blikt de actieve bewoner van
de Liebergerweg terug. “Het is mooi
dat dit is aangepast.”
Fotomontage
Om inzicht te krijgen in de bouwvolumes van 33 meter hoog langs het spoor
en 27 en 15 meter richting de straat
toe, is de bewonerswerkgroep op stap
geweest om zelf te ervaren wat dit doet
met een buurt. Bij de Amaliatunnel
hebben de bewoners op eenzelfde
afstand van 120 meter naar de hoge
flats gekeken. “Gewoon om een indruk
te krijgen hoe dat voelt en er uitziet”,
licht Martin toe. “Het blijft natuurlijk
wikken en wegen, maar onze eindconclusie is dat we hiermee kunnen leven.
We hebben op deze dag ook een fotomontage gemaakt om de andere bewoners in de buurt een idee te geven.”

Alle partijen hebben water
bij de wijn gedaan

‘De groenstructuur ´Spoorzonepark” zoals de bewoners deze graag zien. In de plannen van
de gemeente lag meer nadruk op groen langs het spoor.

Denk mee over de toeko

Hoe kan Hilversum mooier,
beter en prettiger? Het promotieteam van de gemeente
Hilversum gaat de wijken in
om te horen wat
Hilversummers niet kunnen
missen of willen veranderen.
Ook op hilversum2040.nl kunnen bewoners hun mening
geven.

Het promoteam in actie in Oost

Wijksessies, bewonersbijeenkomsten
en een promoteam dat op straat
navraagt wat bewoners willen. “Wij willen er alles aan doen om de mening te
horen van Hilversummers over de toekomst. Hoe moet Hilversum er in 2040
uitzien als het gaat om bereikbaarheid,
wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat?”, legt programmamanager Eric Bakker uit.
“Daarom gaan wij de straat op en hebben wij de website hilversum2040.nl
ingericht. Op de site staat een enquête
die mensen kunnen invullen en is er de

mogelijkheid
te gaan.
Inmiddels is
aan het onts
2040.nl ook
bij van alle r

Omgeving
Alle informa
de Omgevin
toekomst va
deel van de
zijn vervolg.
2022 ingaat,

Roos Rijcken organiseert bomenwandelingen in Hilversum Oost

Kinder- & tienerwerk
Jet van der Wal
jwal@versawelzijn.nl
0613 965 981.

5

Hanae El Azouzi
jazouzi@versawelzijn.nl
0658967 876
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Yvonne Koning
ykoning@de-alliantie.nl
Marleen de Visser
mdevisser@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl

‘Iedereen kan de
boodschap van bomen ervaren’
Hoe bomen functioneren is te vergelijken met hoe wij als
mens de dingen doen, zegt Roos Rijcken. Vanuit Vonk organiseert zij bomenwandelingen in de buurt. Kijk op jouw
Wijk liep met haar mee.
Voordat wij vertrekken, laat Roos eerst een oud Keltisch bomenschrift zien ‘The Tree Ogham’ van Glennie Kindred. “De lijntjes
staan voor klanken”, legt ze uit. “En elke klank is verbonden met
een boom. Bomen hebben hun eigen boodschap en energie.” Op de heide zaaien bijvoorbeeld de berkenbomen zich uit, weet ze
te vertellen. “De berk is een echte pioniersboom die de weg voorbereidt voor andere
bomen. Deze eigenschap kan ik gebruiken:
als ik met iets nieuws wil beginnen, ga ik naar de berk.”

en de natuur en voel een steeds sterkere drang om mijn leven in
te zetten voor het terugdringen van klimaatverandering. De
bomenwandelingen sluiten daar goed op aan.”
Gaspeldoorn
Als we op pad zijn, vertelt Roos dat zij met de wandelingen is
begonnen tijdens de ’30 dagen gezonder’ actie in maart dit jaar.
Dit beviel zo goed dat ze de wandelingen nu doorzet. “Veel
reclame maak ik er niet voor”, zeg ze en
voegt er lachend aan toe: “Ook het vergroten
van de bekendheid van mijn wandelingen
mag een natuurlijk proces zijn.”
Vooral langs de Kamerlingh Onnesweg, op
de hei en op Anna’s berg staan mooie
bomen, volgens de natuurcoach in spe. “De Gaspeldoorn was de
laatste struik in mijn bomenschrift die ik nog niet had gezien”,
blikt ze terug. “Pas tijdens een reis door Schotland kwam ik ‘m
tegen. Ik geloofde mijn zoon dan ook niet meteen toen hij zei dat
deze struik ook op Anna’s berg is te vinden. Maar hij had wel
gelijk…en ik woon nog wel in Anna’s Hoeve.”

Op Anna’s Berg
staat de Gaspeldoorn

Sieraden
Roos gebruikt de takken van struiken en bomen voor de sieraden
die ze zelf maakt. Vandaag heeft ze een hanger om die ze heeft
gemaakt van de stam van de klimop. Een sterke plant die staat
voor verbinding en groei. “Het kan per dag verschillen welk sieraad ik draag. Elke tak die ik oogst, heeft zijn eigen energie die
mijn sieraden kracht geven.”
De van oorsprong psychologe volgt nu een opleiding tot natuurcoach en organiseert daarnaast een paar keer per maand bomenwandelingen door de buurt. “Ik verdiep mij al jaren in bomen

Vertakkingen
Op de hei wijst Roos verschillende bomen aan en vertelt over de
eigenschappen en eigenaardigheden. Zo valt het haar op dat de
eiken dit jaar weinig eikels laten vallen om daarna verder te vertellen over de vertakkingen, de bast en de stand van de bladeren
van de bomen die we zien. “Wist je dat er vroeger mastbossen
bestonden?”, vraagt ze. Het blijken bossen met rechte stammen
te zijn die voor schepen werden gebruikt. Als we bijna bij
Anna’s Hoeve zijn aangekomen, kleurt de lucht zwart en moeten
we opschieten om voor de grote bui binnen te zijn. We korten de
wandeling, die normaal anderhalf uur duurt, iets in. Ze hoopt dat
de groep iets meer één is met de natuur, zegt Roos tot slot.
“Iedereen kan de boodschap van bomen ervaren. We voelen het
alleen niet omdat we zo los zijn geraakt van onze natuurlijke
omgeving, terwijl we er wel onderdeel van zijn. Het goede
nieuws is dat je dit gelukkig wel kun trainen. Daar draag ik met
mijn bomenwandelingen graag aan bij.”
Ook mee met Roos op een bomenwandeling?
Mail naar clubhuisroosboom@gmail.com
of check facebook.com/clubhuisroosboom

omst van Hilversum

d om met elkaar in gesprek

er al een echte community
staan. Wij houden op
k wekelijks een tussenstand
reacties die wij krijgen.”

gsvisie
atie wordt meegenomen in
ngsvisie. “Deze blik op de
an Hilversum is een ondernieuwe Omgevingswet”, is
“Deze wet die per 1 juli
bundelt 26 wetten in een

wet. Alle ideeën en de uitkomsten van
gesprekken die wij met Hilversummers
voeren, gaan wij samenvatten in ‘denkrichtingen’.
Uiteindelijk zal de gemeenteraad een
van de denkrichtingen uitwerken tot
een ontwerp Omgevingsvisie.”

Deze kaart heeft iedere Hilversummer
in de bus gekregen. Daarop kan men
plannen, ideeën en wensen delen over
Hilversum in 2040.

Wooncoach
Adelheid Ossewaarde
a.ossewaarde@gooienom.nl
GEMEENTE
Wijk-/buurtwethouder Oost
Floris Voorink
f.voorink@hilversum.nl
Buurtcoördinatoren
Postcode 1221: Coen van Beers
c.vanbeers@hilversum.nl
0651 225 654.
Postcode 1223: Martijn van Ligten
m.vanligten@hilversum.nl
0618 869 818
WhatsApp-meldpunt openbare
ruimte
gemeente Hilversum 0613 852 953
WIJKCENTRA
Wijkcentrum de Geus
Geuzenweg 84, 1221 BV Hilversum
0650 556 066.
info@degeus-hilversum.nl
Wijkcentrum St. Joseph
Minckelersstraat 71, 1223 LD Hilversum
035 647 83 47.
stjosephhilversum.nl
wijkconnect.com/Hilversum/oost
hilversummers.nl
Tiener- en Jongerencentrum
De Mix
Jan van der Heijdenstraat 170-A
1221 EM Hilversum
demix@versawelzijn.nl
facebook.comdemix.jongerencentrum
Onderstaande activiteiten in de
wijkcentra vind je voortaan op
de site kijkopjouwwijk.nl
St. Joseph:
• Riksja rijden
• Huis van Fatima
• Ontmoetingsgroep
• Grand Café / Restaurant Bij Jooz
• Kookclub ‘de Smaak van Samen’
• Weg en wijzer
• Gezond wandelen in de wijk
• Schilderclub Rare Kwast
• PicoBello, 2ehands kleding winkel
• Bingo
In De Geus:
• Arbeid Training Centrum
Feestdagen voor de deur?
Gezellig dat je aanschuift!
Dit is dé plek om nieuwe mensen uit de
buurt te ontmoeten: Eet Samen.
De etentjes zijn veelal gratis of tegen
kostprijs.
Ga voor meer informatie naar
eetsamen.nl
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Bewoners Saskia en Inge zorgden ervoor dat mevrouw M. dagelijks warm eten kreeg

‘Het geheugen liet haar in de steek,
maar van de maaltijd kon ze echt smullen’
Mevrouw M. woont nu in een verzorgingstehuis, maar daarvoor kwamen Inge en Saskia vrijwillig bij haar
langs om de maaltijd op te warmen. Saskia zelfs meerdere keren per week. Hoewel het haar behoorlijk
wat tijd kostte, kijkt ze met een goed gevoel op de bezoekjes terug. “Wij kregen echt een band met elkaar,
waardoor ik kon inspelen op wat mevrouw leuk vond.”
“Mevrouw en mijnheer M. waren een echtpaar dat
elkaar in evenwicht hield”, legt Inge uit. “Haar man
was geestelijk goed, deed de boodschappen en kookte. Na zijn overlijden kon mevrouw het alleen niet
aan. Zij vergat bijvoorbeeld het gas uit te zetten. Zelf
koken was daardoor niet langer verantwoord. ”
Warm eten
Inge is al langer vrijwilliger bij Versa Welzijn en ging
vanaf mei vorig jaar elke week bij mevrouw M. langs
om het eten op te warmen.
Saskia sloot een paar maanden later aan. “Tijdens de
coronaperiode had ik geen
werk, dus was het geen probleem om voor haar te zorgen”, blikt de laatste terug. “Eerst warmde ik de
maaltijden van St. Joseph voor haar op. Later ben ik
zelf voor haar gaan koken. Met werkervaring in de
catering was dat voor mij goed te doen.”

schap een vrijwilliger voor dit werk nodig heeft. “Je
moet goed luisteren en mee kunnen gaan naar waar
iemand zit”, zegt ze. “Sommige dingen wist
mevrouw M. zich precies te herinneren, maar ze vervalt ook wel eens in herhaling.”
Zangprogramma’s
Saskia kan erover meepraten. “Ik leidde haar aandacht dan meestal af met muziek”, licht ze haar tactiek toe. “Ze was gek op zingen. Op zaterdag programmeerde ik de TV alvast
op NPO2. Hoefde ze zondag
het kastje alleen maar aan te
zetten om de zangprogramma’s van de kerk te kunnen
meezingen.” Eerst vroeg
Saskia aan mevrouw M. of dit goed was. Later kondigde zij het eenvoudigweg aan. “Onze band was zo
hecht, dat ik dat vertrouwd kon doen.”

‘Ik leidde haar aandacht dan
meestal af met muziek’

Rooster
Tukkie Tuk, opbouwwerker van Versa Welzijn voor
Oost, maakte in het begin de roosters van de vrijwilligers. Inge heeft deze klus later van haar overgenomen. “Werken met een rooster ben ik gewend”, vertelt de oud-verpleegkundige in de ggz. “Voor mijn
pensioen begeleidde ik mensen met beginnende
dementie en geheugenproblemen. Mijn wekelijkse
bezoekjes aan mevrouw M. waren een praktische
voortzetting van wat ik eerder deed.”
‘Geduld’ is haar antwoord op de vraag welke eigen-

Saskia en Inge in de keuken van wijkcentrum St. Joseph

Verzorgingstehuis
Saskia heeft weer een baan gevonden in de catering
en Inge merkte dat het steeds lastiger werd om nieuwe vrijwilligers te vinden. “Die had ik wel nodig om
het rooster rond te krijgen. Het kwam dan ook goed
uit dat de familie een plaats in een verzorgingstehuis
heeft gekregen voor mevrouw M.”, is haar conclusie.
Als het welzijnswerk weer een beroep op haar zou
doen, zegt Inge geen ‘nee’. “Wel zal ik dan duidelijk
willen hebben voor hoelang het nodig is. De inzet
van vrijwilligers moet een tijdelijk vangnet zijn, vind
ik. Het is beter als je van tevoren weet, waar je samen
naartoe werkt.”

Vrijwilligers gezocht voor
ouderen met beginnende dementie
Versa Welzijn zoekt buurtbewoners
die een dagdeel per week willen
doorbrengen met ouderen
met geheugenproblemen of
beginnende dementie.
Deskundige begeleiding is aanwezig.
Interesse? Mail naar Tukkie Tuk,
opbouwwerker Versa Welzijn:
ttuk@versawelzijn.nl
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Bewoners Lucentterrein kijken terug op een geslaagde Burendag

‘Het is veel leuker om met iedereen
samen te feesten’
Eigenlijk was het de bedoeling om
met vijf kopers een feest te organiseren. De lockdown van vorig jaar
gooide roet in het eten. “We kwamen
in contact met de bewoners in de
woontorens en gooiden onze plannen
om”, blikt Simon, een van hen,
terug. Samen met Marlous, Feride
en andere bewoners nam hij het
voortouw voor een groot feest voor
alle bewoners van het Lucentterrein.
Voor ze over het feest vertellen, willen
Simon, Marlous en Feride eerst hun
enthousiasme delen over de nieuwe
buurt waar zij nu wonen. Vol lof zijn
zij over de speeltuin voor het gebouw
van de Alliantie, de verkeersluwe straten en het groen.

van de woontorens. Zelf vindt zij het
erg prettig dat het nieuwbouw is. “Wij
zetten de verwarming bijna niet aan en
toch is het huis altijd warm”, klinkt het
tevreden.

Ruimte
Simon en Marlous woonden al in
Hilversum, voordat ze vorig jaar verhuisden naar de nieuwbouw op het
oude Lucentterrein. Meer ruimte was
de belangrijkste drijfveer voor hen om

Zomerfeest op Burendag
De eerste plannen voor een buurtfeestje konden door de coronamaatregelen
in november vorig jaar niet doorgaan.
Ondertussen leerden Marlous en
Simon Feride kennen en besloot het

te verkassen. Marlous: “Wij hadden
een huisje van 78 m2 en dat is met
twee kinderen gewoon krap.” Ook bij
Simon was na een eerste bezichtiging
van een grotere woning de geest uit de
fles. “Dat huis is het niet geworden,
maar wij besloten wel verder te blijven
kijken. De plannen voor deze buurt
zagen er zo goed uit dat wij ons direct
hebben ingeschreven.” Feride huurt nu
al twee jaar een appartement in een

drietal om samen op te trekken en een
groot
feest
te
organiseren.
Buurtbewoners Conrad, Natalie en
Aleid hielpen ook mee vanaf het
begin. Simon: “In plaats van een klein
borreltje is het veel leuker om met
iedereen samen te feesten.” Feride
knikt instemmend. “Eerst wilden we
een zomerfeest organiseren, maar we
zijn in juni pas echt begonnen met
plannen. Om alles rond te krijgen, heb-

ben we besloten het feest te verschuiven naar Burendag op 25 september.”
Marlous: “Maar de naam Zomerfeest
hebben wij erin gehouden.” Lachend:
“En daar heeft het weer rekening mee
gehouden. We hadden zomerse temperaturen.”
Coronatoegangsbewijs
Het uitgangspunt voor het feest was
dat alle bewoners rond het
Lucentterein een uitnodiging zouden

krijgen en dat de hapjes, barbecue en
drankjes kosteloos zouden zijn. Met de
hulp van een aantal enthousiaste sponsors is dit gelukt.
Lastiger was het organiseren van de
controle op het coronatoegangsbewijs.
“Wij hadden de pech dat de QR-code
precies op Burendag is ingevoerd”,
vertelt Marlous. “In onze organisatie
hielden wij steeds rekening met de 1,5meterregel en toen kwam dit.”

Dat het feest toch kon doorgaan, is te
danken aan de inzet van buurtbewoners die de controles hebben gedaan,
voegt
Simon
hieraan
toe.
“Buurtbewoners die een QR-code konden laten zien, kregen een polsbandje.
Ik was bang dat veel mensen zouden
afhaken, maar dat viel mee. Volgens
onze schatting zijn zeker 350 buurtgenoten langsgekomen.”
Talentenshow en pannakooi
Tijdens het feest zelf was er voor de
jeugd een springkussen, een talentenshow en een voetbaltoernooi in de pannakooi van het Lucent College tegenover. Verder heeft Wijkwethouder
Karin Walters de Buurtkamer tijdens
het feest officieel geopend en sloot de
avond af met DJ Jeroen en de band
Soulkitchen. Als het aan de drie actieve
buurbewoners ligt, komt er volgend
jaar weer een feest, maar eerst is het
Kerst. Ook daarvoor zijn de plannen al
in de maak. Simon en Marlous denken
aan een kerstboom met lampjes. Feride
reageert enthousiast: “Het lijkt me nu
al leuk om dan samen met de kinderen
uit de buurt de versiering te maken!”

‘We hadden
zomerse
temperaturen’
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Buurtbewoonster bedankt tweedehandskledingwinkeltje in St. Joseph

‘Waar zou ik zijn zonder mijn Picco Bello ervaring?’

Vaste bezoekers van St. Joseph kennen Picco Bello wel. Het winkeltje met
tweedehands kleding zit er al jaren,
maar is onlangs helemaal opgeknapt.
Een buurtbewoonster is dol enthousiast over het aanbod en schreef het
onderstaande stukje.

veranderd, dat ik daar graag over vertel.
Eerst dacht ik: ‘Ik? Een jurkje? Op mijn
oude dag met dit lijf?’, maar die lieve
Shireen liet mij een rood jurkje zien.
Even later stond ik dat te passen, terwijl
mij het zweet uitbrak, omdat ik zo enorm
aan mijn figuur twijfelde. Geloof het of
niet, maar ik ging trots de deur uit…met
mijn rode jurkje aan!

‘Groene’ speeltuin De Blije Bij
geopend!

Lady in Red
Ik had al heel lange tijd geen complimenten gehad over mijn uiterlijk, maar
na mijn bezoek aan Pico Bello zei de
eerste, de beste man die ik tegen kwam:
“Hé, a Lady in Red!” Meerdere andere
complimenten volgden voor mijn tweedehands rode jurkje.

‘Piccobello’, zo voel ik mij sinds ik in
St. Joseph het tweedehandswinkeltje met
die naam heb ontdekt. Ik liep zomer en
winter in een lange broek, totdat ik op
een dag belandde bij Picco Bello. Ik ging
(uiteraard) weer op zoek naar mijn
zoveelste lange broek. Een beetje hulpeloos liep ik tussen de kledingrekken. Ik
zat weer eens in een fase waarin ik onzeker was over lijf en leden en leeftijd.

Neuzen
Iedere maandag ga ik even bij Shireen
neuzen en bekijk wat er in de rekken
hangt. Natuurlijk is er niet altijd iets van
mijn gading, maar een bakkie koffie en
een praatje daar is altijd tijd voor. Ik kan
nu mijn geluk niet op en dat gevoel gun
ik anderen ook. Vandaar dit stukje van
mijn hand. Lieve Shireen, Leila en anderen: heel veel dank voor jullie warmte,
aandacht en interesse. Waar zou ik zijn
zonder mijn Picco Bello-ervaring?

Jurkje
‘Waarom probeer je niet eens een jurkje?’ Deze vraag van Shireen, vrijwilligster bij Pico Bello, heeft zoveel bij mij

Tweedehandskledingwinkel
in St. Joseph is open op maandag,
woensdag en vrijdag
van 11.00-14.00 uur.

De vrijwilligers van Picco Bello

Fietserstunnel eind
november weer open

onder de overkapping staan, die wij
‘ombrière’ noemen. Als alles goed gaat,
is het nieuwe busstation eind 2022 klaar,
voordat de snelle HOV-bus gaat rijden.”

Als eerste stap in de plannen wordt het
busstation grondig aangepakt. “De vlakte
met wachtstrookjes verdwijnt”, licht
Danielle Timmer toe. “Het nieuwe busstation krijgt een midden-eiland met
groen en bomen, waar reizigers wachten
op hun bus. Als het regent kunnen ze

Fietserstunnel dicht
Voor het zover is, zullen bewoners en
reizigers veel merken van de werkzaamheden. Zo zal tot eind november de fietserstunnel gesloten zijn. Daniëlle: “De
kelder van het GAK-gebouw, die wij
slopen, is verbonden met het tunneltje,
dus er was geen andere mogelijkheid.
Het liefst hadden wij deze werkzaamheden in de zomer uitgevoerd, maar door
corona zijn enkele bouwmaterialen later
dan gewenst geleverd.”

In 2026 is naar verwachting de nieuwe
fietsenstalling onder het Stationsplein
klaar. Danielle: “Hier komt plek voor
ruim 5000 fietsen en aan de oostzijde
van het station komen daar in de toekomst nog eens 2000 fietsparkeerplekken bij. Het idee is dat dan geen enkele
fiets meer bovengronds hoeft te staan.”

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
kijkopjouwwijk@gmail.com

Druk
Contact

Sluitingsdatum

Grijze tegels eruit en houtsnippers erin! Mooie houten speeltoestellen en
lekker veel groen: dat was precies de bedoeling van de buurtbewoners in
de Leeghwaterstraat. Zaterdag 30 oktober werd deze ‘groene’ speeltuin
geopend door wijkwethouder Arno Scheepers, geassisteerd door locokinderburgemeester Gijs Hogenbirk en Marileen Fabels van Vonk.
Echt herfstweer was het die zaterdag. Alsof het zo gepland was, kwam het met
bakken uit de lucht. Gelukkig was van grote plassen of wateroverlast geen
sprake. En dan nog: een betere bodembedekker dan de houtsnippers kan
eigenlijk niet. Het regenwater verdwijnt meteen in de grond, dus geen gemodder.
Samenwerking
De Blije Bij is een mooi voorbeeld van samenwerking in de buurt. Bewoners
hebben samen met Marileen het plan uitgedacht dat de gemeente heeft uitgevoerd. Het eindproduct is een prachtige speeltuin die jarenlang mee kan. Dit
project komt voort uit het bewonersinitiatief De Groene Loper. De bedoeling
is, dat nog zes van dit soort speeltuintjes in Oost zullen komen of
worden omgebouwd.

Aantrekkelijk, dynamisch en groen
moet het gebied rond het station worden. Van betonnen vlakte tot visitekaartje van Hilversum en een mooie
verbinding tussen Hilversum Oost,
het station en het centrum. Tot het
zover is, gaan de plannen niet ongemerkt voorbij, bevestigt projectleider
Stationsgebied Daniëlle Timmer. “De
fietserstunnel is tijdelijk dicht, maar
het nieuwe busstation komt eerder
dan in de oorspronkelijke plannen is
bedacht. Dat is dan weer goed nieuws.”

Plannen voor tweeduizend
fietsparkeerplekken
aan oostzijde station

Arno Scheepers met Gijs Hogenbirk (r) en Marleen Fabels (l)

Ook plannen?
Heeft jouw buurt ook een speelplaats die een opknapbeurt, of
liever een metamorfose, kan
gebruiken? Steek dan de koppen
bijelkaar en kom met een idee. Via
jouw buurtcoördinator (zie Gele
Kolom op pagina 3 en 5) kom je
dan in contact met de juiste mensen bij de gemeente.

De weide is leeg

Welke bewoner van Anna’s Hoeve of wandelaar is hier niet een keer langs gelopen?
Het weitje met het bruine paard aan de Anton Philipsweg. Nu is het graslandje leeg.
De eigenaren hebben naar 35,5 jaar afscheid moeten nemen van paardje Elco dat
hier altijd stond te grazen. Veel Hilversummers zullen hem missen. Rust zacht Elco.

Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
Fred Pangemanan
a/voir creatives
Coen van Beers en
Martijn van Ligten
Buurtcoördinatoren Oost
Tukkie Tuk en
Katinka Boot
Opbouwwerkers Versa Welzijn
RODI Rotatiedruk
Kijk op jouw Wijk is de wijkkrant voor en door bewoners van Hilversum Oost en verschijnt
4x per jaar. Kopij voor de krant of contact opnemen met de redactie? Kijk op de site
kijkopjouwwijk.nl of mail kijkopjouwwijk@gmail.com
Editie 17 verschijnt eind-februari 2022. Tekst en foto’s inzenden vóór 15 januari 2022.
Tekst, (eind)redactie, foto’s
Foto’s,vormgeving, tekst
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