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De volgende Kijk op jouw
Wijk verschijnt in
februari 2022.
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en ideeën 15 januari 2022.
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Silvia van Boven (Leger des Heils):

‘Als ik groot droom, worden wij de
huiskamer van de buurt’

De ontmoetingsruimte heeft al een nieuw verfje gekregen, het folie gaat van de ramen af en hout voor bloembakken voor
het pand ligt al klaar. Coördinator Silvia van Boven wil dat de locatie van het Leger des Heils open staat voor iedereen.
“Als ik groot droom, gaat het hier bruisen en worden wij de huiskamer van de buurt.”
De drempel om even binnen te lopen is
geen kerk, maar een beweging”, zegt
voor activiteiten. Het ligt alleen maar
nu te hoog, vindt Silvia van Boven. Zij
zij nadrukkelijk. “Wij gieten bij nievoor de hand dat zij hier iets gaan
is sinds deze zomer full time coördinamand het evangelie naar binnen, maar
organiseren. Het idee om hier op midtor van het pand van
willen wel iets
dagen verwenmomenten met een
het Leger des Heils
betekenen voor de
handmassage te geven is al geopperd.
aan de Bussumerbuurt.”
Geweldig toch?”
straat. “Je kunt
In Hilversum ligallerlei redenen aangen daarvoor kanSalsadansen
voeren, waarom dat
sen genoeg volgens
“Wij zijn bijna overal voor in”, is het
is – de locatie, de
haar. “Versa Welzijn
enthousiaste vervolg van de coördinainrichting, de mensen – maar daarmee
heeft geen gebouw in het Centrum
tor die een nieuwe impuls aan de locakomen we niet verder. Zelf geloof ik
tie wil geven. “Salsadansen, handwerdat er heel veel mogelijk is als wij de
ken of een eat & meet na werktijd voor
samenwerking opzoeken. Wij willen er
werkende Hilversummers? Ik kan van
zijn voor alle Hilversummers en dat
alles bedenken en voor mij is alles
wil ik bereiken door in huis te halen
bespreekbaar. Wij leveren graag de
waar de ander goed in is”, klinkt het
gastvrijheid en zorgen voor thee en
resoluut.
koffie.”
Silvia laat in een rondleiding door het
Kansen
pand ook de kerkzaal zien met ruimte
‘Mensen gastvrijheid laten ervaren’ is
voor vijftig mensen. “Feesten zijn niet
volgens Silvia de kernwaarde waar het
Leger des Hiels voor staat. “Wij zijn
Lees verder op pag. 2

Wij willen er zijn
voor alle
Hilversummers
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Vervolg van pag. 1

de bedoeling, maar dit kan een mooie ruimte zijn voor bijvoorbeeld een lezing of
toneelvoorstelling”, geeft zij als voorbeeld.
Jubileum
Ook de activiteiten die het Leger des Heils zelf organiseert, krijgen een andere
insteek. Alleen maar koffie of thee drinken en verder achterover leunen is volgens
de gedreven coördinator niet meer van deze tijd. “Waarom brengen wij de drankjes? De mensen kunnen dit toch zelf pakken? Intern gaan wij het met onze veertig
vrijwilligers anders en moderner aanpakken.”
Dat zal zich ook naar buiten tonen. De grote zaal heeft al een nieuw verfje gekregen. Binnenkort krijgt de kledingwinkel van het Leger des Heils een opfrisbeurt.
Volgend jaar is het honderdjarig jubileum dat Silvia groots wilt vieren. “Ik hoop dat
wij dan niet terugblikken op het verleden, maar komen met verhalen van nu.
Kunnen laten zien wat wij samen met de buurt hebben bereikt.“

Hilversum vraagt om inbreng bewoners voor de Omgevingsvisie 2040

Denk mee over de toekomst van Hilversum
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. Vrijdag 29 oktober maakte het promotieteam een
ronde over onder andere het marktplein en de Groest. Ook
op hilversum2040.nl kunnen bewoners hun mening geven.

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 om met
elkaar in gesprek te gaan. Inmiddels is er al een echte community aan het ontstaan. Wij houden op 2040.nl ook wekelijks een tussenstand bij van alle reacties die wij krijgen.”
Omgevingsvisie
Alle informatie wordt meegenomen in de Omgevingsvisie.
“Deze blik op de toekomst van Hilversum is een onderdeel
van de nieuwe Omgevingswet”, is zijn vervolg. “Deze wet
die per 1 juli 2022 ingaat, 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.”

‘Wij houden op 2040.nl wekelijks
de tussenstand bij’

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

Het promotieteam aan het werk in Hilversum.

ACTIVITEITEN IN 1211
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Koffietafel 2.0 voor
Centrumbewoners
Woensdagmorgen 10.00-11.30 u.
Tante Jans, Schapenkamp 2.
Gratis.
Buurtsoep voor
Centrumbewoners
Elke eerste maandag van de
maand, 12.00 uur.
Aanvang 11.30 u.
Tante Jans, Schapenkamp 2.
Gratis.
Info: lmartins@versawelzijn.nl
Buddyproject jongeren
Info: callachi@versawelzijn.nl

WIJKINFORMATIEPUNT
CENTRUM, KERKBRINK 29

Definitief ontwerp politiebureau
gepresenteerd tijdens bewonersavond
Tijdens een tweede bewonersavond in september heeft architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra het definitieve
ontwerp voor het nieuwe politiebureau gepresenteerd. Dit
ontwerp is door de welstandscommissie en Gemeente
Hilversum goedgekeurd en bestaat uit vier bovengrondse
bouwlagen en twee kleinere ruimtes op het dak. Onder het
gebouw komt een parkeergarage voor eigen gebruik.
“Het is belangrijk om omwonenden al vroeg te betrekken bij de
planontwikkeling van een project”, aldus Suzanne de Graaf,
projectleider bij politie Huisvesting. “Met elk bouwproject is sprake
van overlast en zaken die veranderen, dat is niet te voorkomen. Als
je buren hun woning verbouwen is dat al het geval. Voor omwonenden
op de Groest is het letterlijk hun achtertuin.”
Vleermuizen
In het ontwerp dat is gepresenteerd is de materiaalkeuze gebaseerd
op panden in de omgeving. Daarnaast heeft het duurzame elementen, zoals zonnepanelen, warmte/koude opslag, waterbuffers,
laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen en zelfs ingebouwde
nesten voor vleermuizen. Een groot deel van de daken krijgt een
groene bedekking. De groenstroken rondom het gebouw verdwijnen, maar komen na de nieuwbouw weer terug. De karakteristieke
grote boom op de Groest blijft staan. Het kunstwerk Waterval van
Cor Dam aan de achterzijde van het politiebureau komt niet terug,
maar blijft wel bewaard.
Sloop
Suzanne de Graaf: “De voorbereidingen voor de sloop zijn gestart
en in februari moet de sloop klaar zijn. Wanneer alles volgens
planning verloopt, is het nieuwe politiebureau in het voorjaar van
2024 klaar. Daarna start de inrichting." Totdat het zover is, is het
politieteam gehuisvest in een tijdelijke locatie aan de Bonairelaan.

Een ontwerp met
duurzame elementen
en zelfs
ingebouwde nesten
voor vleermuizen

INLOOPSPREEKUUR
IS WEER OPEN!
Iedere woensdagmiddag
14.00 - 16.00 uur.
In de wijk wordt hulp en steun
geboden door het Zorg &
Welzijn wijkteam van postcodegebied 1211.
Via onderstaande contactgegevens kunt u een afspraak
maken;
WIJKPOLITIE
Wijkagenten
Remko Daalder
remko.daalder@politie.nl
Ronald Janssen
ronald.janssen1@politie.nl
0900-8844
Wijkbrandweerman
René Wollaars
rene.wollaars@brandweergooivecht.nl
Facebook; wijkbrandweerman@brandweergooivecht.nl
Twitter; @renewollaars
0621 29 23 42
MEE-UGV
Maatschappelijk werker
Mariette de Bruijn
mdebruijn@mee-ugv.nl
0614 58 01 64
VERSA WELZIJN
Opbouwwerker 1211
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 96 57 84
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw1
Ambulant jongerenwerk 1211

Chakir El Allachi
callachi@versawelzijn.nl
0630 21 74 39
Twitter: @chakirAmbulant1
Instagram: Chakir Jongerenwerker Versa
Algemeen
Maatschappelijk werker
1211
Trees Daas
tdaas@versawelzijn.nl
0658 98 14 90

4

‘Wij zouden graag vaker
de deuren opengooien’
De broers Kees en Frits Knegt zijn 45 jaar geleden in de voormalige drukkerij aan de Vaartweg 43c biljartcentrum De Haven begonnen. Nu runt Bill Knegt samen met echtgenote Karin het biljartcafé met twee grote
matchtafels, zeven kleine tafels en twee wedstrijd dartborden. Een ruimte onder het café is nu afgesloten als
opslag en het stel ziet mogelijkheden. “Hoe mooi zou het zijn als we daar een buurthuisfunctie aan kunnen
geven?”, klinkt het hoopvol.
Bill en Karin Knegt hebben de dag handig ingepland.
Aansluitend op het interview komt iemand van de
gemeente Hilversum langs om te overleggen over de
mogelijkheden voor de ruimte onder het biljartcentrum.
Karin die zelf lange tijd vrijwilliger is geweest bij
buurthuis De Lelie ziet kansen. “Nu is de kamer in
gebruik voor opslag, maar ik denk dat wij hier heel
goed activiteiten kunnen organiseren voor de buurt. Ik
heb ideeën genoeg en weet wat nodig is.”
Perzisch kleedje
Ook de deuren van het café zelf - dat wat verstopt van
de weg ligt boven houthandel Volkers - zou Bill graag
vaker opengooien voor de buurt. “Mensen met een
beperking die hier willen komen biljarten? Geen probleem! Nu zijn wij donderdagmiddag nog dicht, maar
ik ga graag voor hen open!”
Wrijvend over het Perzische tapijtje op tafel, een aankleding die bijna verdwenen is in de horeca, maar volgens Bill hoort bij De Haven: “En natuurlijk is het ook
mogelijk dat mensen hier een kaartje komen leggen. Al
dan niet in competitieverband.”
Therese Klompenhouwer
Het biljartcentrum is in de wereld zelf een begrip. De
matchtafels maken het mogelijk om behalve libre biljart
en driebanden klein, ook driebanden groot te spelen.
Grote namen als Raymond Ceulemans en meer recent
Therese Klompenhouwer, sinds 2010 nummer 1 op de
wereldranglijst bij de dames en ook wel bekend als de
koningin van het Driebanden, gaven in het biljartcentrum aan de Vaartweg 43c acte de presence.
Karin die competitie libre biljart speelt, heeft twee jaar
geleden zelf nog een clinic bij Therese gevolgd.

“Mijn vader biljartte al en ik leerde Bill kennen in
Eindeloos, zijn café van destijds. Volgend jaar is bij ons
de finale van het landelijke damestoernooi van de bond.
Dat is natuurlijk best eervol.”
Bill is zeker geen onbekende in de biljartwereld, maar
zegt geen tijd meer voor het spel in wedstrijdverband te
hebben. “Bovendien is Karin een klasse beter”, klinkt
het lachend.
Buurthuiservaring
Wel ziet hij dat het publiek vergrijst, het jongste lid is
42. Daarom wil de geboren en getogen Hilversummer
het bestaansrecht van De Haven graag breder trekken.
De suggestie om ook een paar Snookertafels neer te zetten, wijst Bill niettemin resoluut van de hand. “Nee, dat
wil ik per sé niet. Snookerpubliek is een ander slag
mensen en dat gaat niet goed samen met biljarters.
Natuurlijk mag hier ook wel gelachen worden, maar
voor carambolebiljart is het nodig dat mensen zich kunnen concentreren.”
Vanzelfsprekend kunnen extra activiteiten niet helemaal kosteloos, maar Bill en Karin doen hun aanbod
niet om rijk van te worden. Bill: “Wij hebben een goed
leven en zijn dankbaar voor onze goede gezondheid.
Echt, we willen graag iets terugdoen dat plezier geeft in
plaats van geld. Daarbij wil ik graag iets achterlaten.
Het zou jammer zijn als dit centrum na mijn vertrek
verdwijnt.” Karin: “Ik hoop echt dat de gesprekken met
de gemeente ergens toe leiden. Ik zet mijn buurthuiservaring met liefde voor de gemeenschap in.”

‘Karin biljart een
klasse beter’

Fietserstunnel eind november weer open

Voorbereiding uitvoering plannen
Stationsgebied Hilversum van start
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Noor van Zalingen
n.vanzalingen@hilversum.nl
035 629 24 99
WEG EN WIJZER
Versa Welzijn volgt de
richtlijnen van de overheid
rondom het Coronavirus.
Weg en Wijzer is op afspraak
beschikbaar! Heeft u een
dringende vraag op financieel of
juridisch gebied?

Aantrekkelijk, dynamisch en groen moet het gebied rond het station
worden. Van betonnen vlakte tot visitekaartje van Hilversum en een
mooie verbinding tussen het centrum, het station en Hilversum Oost.
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.”
Als eerste stap in de plannen wordt
het busstation grondig aangepakt.
“De vlakte met wachtstrookjes die
er nu is verdwijnt”, licht Danielle
Timmer toe. “Het nieuwe busstation krijgt een middeneiland met
groen en bomen, waar reizigers
wachten op hun bus. Als het regent

SOCIAAL PLEIN
Else van Miltenburg
e.miltenburg@hilversum.nl
035 629 20 12

dat wij ook kritisch naar onze eigen
plannen zijn gaan kijken.”
Een jaar later, in 2026, is naar verwachting de nieuwe fietsenstalling
onder het Stationsplein klaar.
Danielle: “Hier komt plek voor
ruim 5.000 fietsen en aan de oostzijde van het station komen daar in

U kunt bellen naar één van onze
sociaal juridisch dienstverleners
en zij proberen u zo goed
mogelijk op weg te helpen.
André 0613 96. 59 12
Moumen 0613 96 60 09

GEMEENTE HILVERSUM
Wijkwethouder CENTRUM
Gerard Kuipers
g.kuipers@hilversum.nl
Wijkcoördinator CENTRUM
Rik van Dijk
r.vandijk@hilversum.nl
0622 52 65 51
Twitter: @rik_vandijk

Heeft u praktische hulp
nodig of een maatje?
Of wilt u eerst meer weten over
de Vrijwillige Thuishulp?
Neem gerust contact op met de
Vrijwillige Thuishulp:
035 625 00 00,
ma t/m vr 10.00-13.00 uur.
vthhilversum@versawelzijn.nl
www.versawelzijn.nl

kunnen ze onder de overkapping
staan, die wij met een mooi woord
‘ombrière’ noemen. Als alles goed
gaat, is het nieuwe busstation eind
2022 klaar, voordat de snelle HOVbus gaat rijden.”
Woningen en kantoren
Verder komen er aan de centrumzijde van het station 325 woningen.
Voor 33% gaat het om sociale huurwoningen, 50% is middelduur en
17% duur. Ook is er ruimte voor
kantoren, creatieve bedrijven en
een klein aantal winkels en horeca.
Een verlegging van
de
centrumring
staat vanaf eind
2025 op de planning. De Schapenkamp wordt smaller
en krijgt een groene
middenberm. “In de eerste plannen
wilden wij voor het station een tunnel aanleggen voor het autoverkeer”, blikt de programmamanager
Stationsgebied terug. “Bewoners
vonden dit niet nodig en mede door
hun inspraak heeft het er toe geleid

de toekomst nog eens 2.000 fietsparkeerplekken bij. Het idee is dat
dan geen enkele fiets meer bovengronds hoeft te staan.”
Fietserstunnel dicht
Voor het zover is, zullen bewoners
en reizigers veel merken van de
werkzaamheden, geeft de programmamanager direct toe. Zo zal tot
eind november de fietserstunnel
onder het station gesloten zijn.
Daniëlle: “De kelder van het GAKgebouw, die wij willen 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.”
Ook zal het zowel voor bewoners
en reizigers als voor de programmamanager een enorme puzzel zijn
waar de grote aantallen fietsen bij
het station tijdens de bouwperiode

Het nieuwe
busstation is al
begin 2022 klaar

kunnen staan. “Ik ga het niet mooier maken dan het is. Wij zullen een
aantal keer moeten schuiven met de
tijdelijke fietsparkeerplaatsen. We
doen ons best om alle veranderingen steeds goed aan te geven, maar
het vraagt wel wat flexibiliteit van
bewoners en reizigers. Wij doen het
samen niet voor niets, want op de
lange termijn krijgt Hilversum er
een mooi stuk stad bij.”

Wilt u hulp bieden?
Zelf vrijwilliger worden?
Ook dat kan, graag zelfs!
VRIJWILLIGERS
CENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Rode Kruis Luisterlijn
0900 0767

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Tijssens
mtijssens@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Henk Westhoff
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
Nadia Bouffera
n.bouffera@gooienom.nl
GEZOCHT:
VERSPREIDERS en
REDACTEURS!
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Els Brons (bibliotheek Hilversum) over de verhuisplannen naar de Gooische Brink

'Wij willen een plek waar mensen gemakkelijk naar
binnen lopen en waar altijd iets gebeurt’
weer open konden, liep een bezoeker op mij af:
‘Wat fijn, dat ik weer mag komen’, zei ze, ‘het voelt
alsof ik mijn familie weer terug heb.’ Van zo’n
opmerking word ik even stil.”
Ook nu nog vervult de bibliotheek een belangrijke
rol in de pandemie, voegt ze daaraan toe. “Je wilt
niet weten hoeveel mensen wij hebben geholpen
met de QR-code en de CoronaCheckapp.”
Ambities
De mogelijke verhuizing naar het centrum duurt
nog even. Volgend jaar neemt de gemeenteraad een
definitief besluit. Els: “Stel dat dit positief is, dan
ben je na de aanbesteding en de verbouwing zeker
anderhalf jaar verder. ‘2024’ heb ik eens geroepen,
maar dat is heel ambitieus.”
Ondertussen gaat de bibliotheek gewoon verder met
vernieuwen, geeft zij verder aan. “Wij breiden ons
cursusaanbod uit, gaan nog meer aandacht geven
aan laaggeletterdheid door ook zelf de wijk in te
gaan en willen nog breder samenwerken met scholen
voor cultuureducatie.” Als dat in de toekomst in het
centrum kan, is dat alleen maar beter, klinkt het tot
slot. “Er gebeurt veel in het centrum en daar zitten
wij nu net buiten. Hoe mooi zou het zijn als wij, de
huiskamer van Hilversum, daar middenin zitten?”
De bibliotheek groeit uit zijn jasje. Een nieuwe, grotere vestiging in de
Gooische Brink moet uitkomst bieden. “Samen met Museum Hilversum
en Beeld en Geluid denken wij hier al jaren over na”, zegt Els Brons.
“Nu heeft de gemeenteraad besloten dat wij verder kunnen met onze
plannen. Goed nieuws, want ik denk dat een mediaplein in het centrum
veel nieuwe energie geeft.”
Stichting Mediaplein - het samenwerkingsverband van de bibliotheek, Museum Hilversum en
Beeld en Geluid - heeft nu een popupvestiging in de Gooise Brink.
Hier zitten onder meer de cultuurcoaches, Hilversum 2040 en het
Moos Productiehuis van het MBO
College.

met een nieuw oppervlak van 4000
m2 er ruim 1000 m2 aan ruimte bij
en dat biedt mogelijkheden, vervolgt de directeur. “Ons voorbeeld
is de LocHal in Tilburg. Dit is een
voormalige locomotievenfabriek
die is omgebouwd tot centrum voor
kunst, cultuur en ontmoeting, met
als grootste gebruiker de bibliotheek. Er is horeca,
een theater en er
zijn
voldoende
werkplekken. Het
zou geweldig zijn
als wij in het centrum iets soortgelijks kunnen creëren. Een plek,
waar elke dag van alles aan de hand
is met als rode draad de media.”

‘Wij ontvangen 800
bezoekers per dag’

“Van de gemeenteraad hebben wij nu
groen licht gekregen om de komende
anderhalf jaar verder te experimenteren op deze locatie en onze ideeën
voor een mediaplein vorm te
geven”, vertelt Els Brons, directeur
van bibliotheek Hilversum sinds
2002, enthousiast. “Daarnaast komt
er een kwartiermaker die alle financiële consequenties doorrekent en
de juiste stukken aanlevert voor de
definitieve plannen.”

LocHal
Zeker na de fusie met de Volksuniversiteit is de huidige locatie van de
bibliotheek aan de ’s-Gravelandseweg te klein, zegt Els. “Wij bieden
vijftig tot zestig cursussen per jaar
aan. Daarnaast zijn er heel veel
studenten en scholieren die een
werkplek zoeken. Tijdens de toetsweken is hier geen stoel meer
over.”
Als de verhuizing naar de Gooische
Brink doorgaat, krijgt de bieb er

Huiskamer
“Dat zijn wij nu al”, reageert Els op
de vraag of het ideaal van de bibliotheek is om de huiskamer van heel
Hilversum te worden in het centrum.
“Wij ontvangen 800 bezoekers per
dag. De helft komt voor het lenen
van een boek, de helft voor iets
anders. Dat kan zijn om de krant te
lezen, een cursus te volgen of om
even langs te lopen bij onze spreekurenbalie.”
De sluiting van de bibliotheek
tijdens corona heeft veel mensen
dan ook hard geraakt volgens haar.
“Wij kregen tijdens de lockdown
veel telefoontjes van mensen en
voelden de eenzaamheid aan de
andere kant van de lijn. Toen wij
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NIEUW KAPBELEID IN HILVERSUM CENTRUM
“In Hilversum-Noord werkt het, daarom heeft de gemeente het nieuwe kapbeleid uitgebreid naar postcode
1211 in het centrum”, zegt Joost Volkers. Hij is medeverantwoordelijk voor de bomen en het groenbeleid
in Hilversum. In het nieuwe kapbeleid zijn 189 bomen in het centrum van Hilversum beschermd. Andere
bomen mogen bewoners zonder vergunning kappen. Angst voor een kaalslag is niet terecht, zo blijkt uit
ervaringen met de pilot in Noord.
De lijst van 189 beschermde bomen is gemaakt met hulp van inwoners uit het centrum. “Zelf hebben wij na een
inventarisatie van de boomdeskundige al een voorlopige lijst van 112 bomen samengesteld”, blikt Joost Volkers
terug. “Bewoners hebben 39 bomen aangemeld, waarvan wij er vijftien hebben toegevoegd aan de lijst. Van de
bomen die afvielen, stonden er acht buiten het postcodegebied en vijf waren er dubbel aangemeld.”
De bomen zijn beoordeeld op criteria zoals: grootte en vorm, soort, diameter van de stam en de plek waar de boom
staat. Daarnaast heeft de gemeente in het centrum zelf nog eens 62 bomen extra aangemeld. Joost: “Dit zijn
bomen die in eerste instantie niet binnen de criteria vielen, maar wel belangrijk zijn voor de natuur, bijvoorbeeld
als schuilplaats voor vogels.” Ook om het groen dat er is te behouden voor het versteende centrum heeft de
gemeente de lijst uitgebreid naar in totaal 189 beschermde bomen. Het gaat om bomen in particuliere tuinen.
Bomen in het openbare groen zijn sowieso beschermd.
De landschapsarchitect van de gemeente verwacht dat het nieuwe kapbeleid meer duidelijkheid geeft. Voor bomen
op de lijst moet er echt een goede reden zijn om te kappen. Andere bomen mogen mensen omhalen, maar in
Hilversum-Noord is de ervaring dat inwoners dit niet vaak doen. “Misschien dat er één of twee bomen zijn neergehaald sinds wij in 2018 met de pilot zijn gestart”, zegt Joost. “Als dat anders zou zijn geweest, hadden wij de
proef natuurlijk teruggedraaid, maar dat is niet het geval. De beschermde bomenlijst zorgt juist voor duidelijkheid
voor boomeigenaren en hun buren. Iedereen weet nu waar hij of zij aan toe is.”

Digitale
bomenkaart

Weten waar de beschermde bomen staan? Kijk op de digitale bomenkaart van Hilversum:
https://beschermde-bomenhilversum.hub.arcgis.com/

Dagbesteding King Arthurgroep start weer op na Corona

‘We kunnen nu gelukkig weer
samen genieten van André Rieu’
De dagbesteding in Ridderspoor, de locatie van de King Arthurgroep aan de
Koninginneweg, is verhuisd. “Door Corona konden wij niet In Ridderspoor blijven”,
legt activiteitenbegeleider Gerda Lansink uit. “Wij zitten nu in ’t Spintje’ naast de
Montessorischool. Daar hebben wij het prima naar ons zin. Zeker nu we weer
samen kunnen genieten van André Rieu of ‘die man met zijn viool’ zoals de
deelnemers hem noemen.
Alle doordeweekse dagen is er dagbesteding voor mensen met beginnende geheugenproblemen en dementie in ’t Spintje. Per dag verwelkomen wij rond de twaalf deelnemers, zegt Gerda Lansink die deze activiteit begeleidt. “’s Ochtends drinken wij koffie
en lezen we samen de Gooi en Eemlander. Ik pak er dan vooral de leuke nieuwtjes uit:
bijvoorbeeld dat een echtpaar zestig jaar is getrouwd. Rond elf uur gaan wij wandelen
met een aantal mensen, terwijl anderen meehelpen met de warme middagmaaltijd die
wij elke dag vers bereiden.” Gerda benadrukt dat niets moet en alles kans. “Er zijn ook
mensen die een boek lezen, een woordzoeker maken of gezellig kletsen met elkaar.”
Liedjes van vroeger
Op de achtergrond zijn er steevast liedjes van vroeger te beluisteren, omschrijft zij verder de dag. “In de middag wordt er door sommigen even gerust in de relaxstoelen. Bij
mooi weer gaan we er nogmaals op uit voor een wandeling of zitten wij in de tuin. Bij
de tweede koffie- en theepauze frissen wij het geheugen op met een spannende quiz en
meestal komt de sjoelbak dan ook nog even op tafel of kijken wij naar André Rieu.”
Burendag
Gerda is tevreden met ’t Spintje als nieuwe locatie. “Het gebouw is ruim en we zijn heel
blij met de tuin die uitkijkt op het schoolplein. Jong en oud komen zo bij elkaar. Je ziet
de mensen genieten van de spelende kinderen. Het is ook heel fijn dat buurtbewoners tijdens Burendag geholpen hebben om de tuin op te knappen. Deze ziet er nu nog mooier
uit. Ik hoop dat wij nog heel lang op deze locatie kunnen blijven.”

8

Maatschappelijk werker Trees Daas
helpt bewoners in moeilijke situaties

‘Mijn doel is dat
mensen in hun eigen
kracht geloven’
Trees Daas helpt bewoners in het centrum bij situaties die zij moeilijk
vinden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over geldzorgen, werkeloosheid,
opvoedproblemen, eenzaamheid of huiselijk geweld. “Ik sta altijd
paraat en wil de mensen de ruimte geven om te groeien en weer oplossingen te zien.”
Trees is sinds deze zomer lid van het Wijkteam Centrum. Als maatschappelijk werker praat zij persoonlijk met bewoners. “De gesprekken gaan over
van alles”, vertelt Trees. “Ik krijg vragen van mensen die een baan zoeken,
maar ook van mensen die schulden hebben of zich eenzaam voelen. Bewoners
die problemen hebben – het maakt niet
uit wat - kunnen mij bellen of mailen.
Altijd bekijken wij samen wat wij het
beste kunnen doen. Vaak is er meer
mogelijk dan mensen denken. Ik kan iemand bijvoorbeeld doorverwijzen
naar de juiste persoon. En soms helpt het al wanneer ik alleen luister. Ook
nare herinneringen mogen er zijn, vind ik. Het gaat erom wat je er wel of
niet mee wil doen. ”

‘Mijn gesprekken
met bewoners gaan
over van alles’

Wijkteam Centrum
Voordat Trees als maatschappelijk werker voor Versa Welzijn in Hilversum
Centrum aan de slag ging, heeft zij veel andere dingen gedaan. “Zo heb ik
gewerkt als docent sociaal werk op het mbo. Ik vind het heel fijn dat ik nu
weer zelf met bewoners kan spreken. Alles wat ik hiervoor heb gedaan,
komt in deze baan samen.”
Trees is lid van het Wijkteam Centrum, waarin ook mensen zitten van andere organisaties. “Ik werk samen met de opbouwwerker en jongerenwerker
van Versa Welzijn, maar ook met de WMO-consulent en cliëntondersteuner
van MEE. Dankzij dit netwerk kan ik bewoners goed adviseren en snel in
contact brengen met de juiste mensen. Vaak zeggen bewoners die ik spreek
dat het jammer is dat zij niet eerder hulp hebben gezocht.”

Wil je een afspraak maken met Trees?
Bel of app haar dan op 0658 981 490
of mail naar tdaas@versawelzijn.nl

Je ziet ze vliegen
in de Oude Haven

Op vrijdag 8 oktober jl. was de
skatebaan in de Oude Haven het
middelpunt van een knap staaltje
‘vliegen met steps’.

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

C O L O F O N

Een tiental steppers vertoonde er de
meest ongelooflijke trics. Dit ministeptoernooi werd gehouden onder
begeleiding van jongerenwerker
Chakir van Versa Welzijn.
De jeugd gaf een show die op de
Olympische Spelen van 2024 zeker
niet zou misstaan.
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