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In Atelier Buitengewoon krijgt
iedereen de ruimte om zichzelf te zijn

Net buiten het drukke winkelgebied, ligt Atelier Buitengewoon aan de Kampstraat 10. “De creatieve dagbesteding voor
mensen met een beperking is een jaar geleden naar deze locatie verhuisd en dat bevalt goed”, zegt vaste kracht Wieke
Hoonte. “Dit atelier is groot, maar tegelijkertijd ook knus en overzichtelijk. Iedereen heeft hier letterlijk en figuurlijk
de ruimte om zichzelf te zijn.”
Atelier Buitengewoon is een idee van
twee kunstenaars. In Breukelen begonnen zij bijna zes jaar geleden met een
creatieve dagbesteding voor mensen
met een beperking. Verreweg het
merendeel van de
deelnemers woont
zelfstandig al dan
niet met ambulante
begeleiding. Ook
krijgt het atelier via
de Wmo of zorginstellingen mensen
doorverwezen. “Zeker sinds Corona
weet iedereen ons te vinden”, vertelt
Wieke Hoonte. Zij werkte eerder als
beeldend therapeut, maar is nu al drie
jaar het vaste gezicht van Atelier
Buitengewoon in Hilversum. “Wij
hebben hier veel materiaal staan en
onze kunstenaars in het atelier kiezen
zelf wat zij maken. Het werk loopt uiteen van schilderijen en keramiek tot
tassen van textiel of beschilderde blikjes.”

Speksteen
De indicatie voor de dagbesteding van
Atelier Buitengewoon kan variëren
van een paar uur tot een aantal dagen
per week. “Wij spreken af welk dagdeel iemand komt,
maar het precieze
tijdstip laten wij
aan de mensen zelf
over. Van te strakke
regels wordt niemand blij”, legt Wieke uit.
Alina is deze ochtend dan ook wat

Deelnemers kunnen
kiezen of zij hun werk
verkopen of zelf houden

later. Zij komt twee keer per week drie
uur naar het atelier. “Vanuit de ggz
raadden ze mij aan om hiernaartoe te
gaan. Ik heb dat advies maanden laten
bezinken”, vertelt ze. “Deze zomer ben
ik toch maar eens gaan kijken.”
Dit keer wil ze de laatste hand leggen
aan een katje van speksteen dat zij
heeft gemaakt. “Het is al aardig glad”,
zegt de kunstenares, terwijl zij het
gepolijste figuurtje kritisch bekijkt,
“maar het kan nog glanzender.” Haar
bezoeken aan het atelier zijn twee
vaste punten in de week waar zij naar
uitkijkt. “Het is iets positiefs, de voorpret begint al wanneer ik thuis bedenk
wat ik kan gaan doen.”
Winkel
Deelnemers kunnen kiezen of zij hun
werk verkopen of zelf houden. Het
verschilt van persoon tot persoon of
iemand afstand van een kunstwerk kan
doen, weet Wieke uit ervaring. “Als
Lees verder op pag. 2

2

Vervolg van pag. 1

mensen hun werk mee naar huis
nemen, betalen zij alleen de materiaalkosten.”
Webshop
In de webshop en de winkel aan de
Kampstraat hebben sommige items
een standaardprijs. Voor andere kunstwerken bepalen Wieke en de maker
samen het bedrag. De opbrengst wordt
na aftrek van de kosten voor het materiaal fifty-fifty gedeeld. Het geld dat
het Atelier uit de verkoop binnenkrijgt,
is gereserveerd om de kosten voor uitjes en workshops voor deelnemers te
dekken.
Kip
Mieke bezoekt vandaag voor de eerste

keer het Atelier. Zij wil een knuffel
maken en laat een tekening van een kip
als idee zien. Vrijwilliger Bep is
enthousiast over het ontwerp.
De orthopedagoge heeft tot haar
vroegpensioen in de zorg gewerkt en
helpt nu een dag mee in het Atelier.
Mieke en zij gaan aan een lange tafel
aan de slag met ruitjespapier om het
idee om te zetten in een werkbaar
patroon.
“Atelier Buitengewoon is drie jaar
geleden in Hilversum begonnen aan de
Havenstraat”, blikt Wieke terug.
“Vorig jaar zijn wij naar dit nieuwe
atelier verhuisd en deze ruimte is groter en fijner. Tijdens de coronapandemie zijn wij gegroeid van twaalf naar
45 deelnemers. In dit atelier aan de
Kampstraat heeft iedereen een plek om
zichzelf te zijn.”

Bep (l) en Mieke (r)

Kunst kopen bij Atelier Buitengewoon
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur is iedereen welkom
in de kunst- en cadeauwinkel van Atelier Buitengewoon aan de Kampstraat 10.
Online kopen kan ook op atelierbuitengewoon.nl.

Tegenslag voor bouwprojecten in Hilversum Centrum
Zowel de ontwikkelingen rond het Stationsgebied als de bouw van het
nieuwe politiebureau aan de Groest lopen naar alle waarschijnlijkheid vertraging op. Voor het Stationsgebied heeft de Raad van State
het bestemmingsplan vernietigd. De bouw van een nieuw politiebureau kampt met een mislukte aanbesteding. Slechts één aannemer
was geïnteresseerd om het nieuwe onderkomen te bouwen en dat
tegen te hoge kosten.
In het stationsgebied keert het idee om de centrumring te verleggen, zich tegen de gemeente. Bewoners van onder meer
Langgewenst stelden dat zij door dit plan met meer geluidsoverlast te maken zouden krijgen. De rechter geeft hen daarin
gelijk. De gemeente had rekening moeten houden met het
bestaande omgevingsgeluid in deze straat.
Ook de onderbouwing voor het afbreken van coffeeshop De
Kikker was volgens de Raad van State onvoldoende gemotiveerd.
Teleurgesteld
“Natuurlijk zijn we enorm teleurgesteld”, was het commentaar van Arno Scheepers, wethouder Stationsgebied, na het
vonnis. “We hebben hier hard en zorgvuldig aan gewerkt,
maar zullen een nieuw bestemmingsplan maken dat nog beter
is onderbouwd.”
Busstation
De gemeente zal opnieuw de procedures moeten doorlopen
om de plannen voor het Stationsgebied te kunnen uitvoeren.
De werkzaamheden voor de aanleg van het tijdelijk busstation
zijn wel gestart. Naar verwachting kan ook het definitieve
busstation ondanks het vonnis op tijd worden opgeleverd.
Politiebureau
Behalve de ontwikkeling van het Stationsgebied, speelt in het
Centrum ook nog dat andere grote project: de bouw van een
nieuw politiebureau. De gevolgen van de mislukte aanbesteding van de nieuwbouw zijn nog niet duidelijk, maar het is
waarschijnlijk dat ook dit project vertraging oploopt.
Verschillende scenario’s worden nu uitgewerkt. Zodra deze
op tafel liggen, zal een besluit over de voortgang van de bouw
worden genomen. Deze vertraging komt bovenop het langere
traject dat in 2019 is afgesproken. Toen koos de politie voor
nieuwbouw in plaats van renovatie van het oude bureau.

De aanleg van het tijdelijk busstation
is wel gestart

Kom uit je bubbel en praat mee
tijdens de Stadsgesprekken
Nederland is weer open, maar de pandemie is nog niet
voorbij of wij zijn alweer toeschouwer van een afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Het is nu tijd om uit onze gesloten kringetjes te stappen, vindt Arjette Kuipers. Samen
met Hilversummers Jan Willem Meinsma en Allard
Bentvelsen nam zij het initiatief voor Stadsgesprekken.
Het idee is om - weg uit de eigen bubbel - elkaar weer met
vertrouwen tegemoet te treden en naar elkaars verhalen
te luisteren.

Kunstwerk
De komende twee maanden zijn er meer Stadsgesprekken,
ook in Hilversum Centrum. Eind mei wordt het initiatief
afgesloten met de presentatie van een kunstwerk. Arjette:
“Iedereen die meedoet aan een Stadsgesprek krijgt een
‘spreeksteen’ die je vasthoudt als je het woord voert. Ons
idee is om met al deze stenen een kunstwerk te maken.
Misschien een cirkel of een labyrint dat je als moment van
bezinning kunt lopen.”

Meedoen met de Stadsgesprekken?
De data van de Stadsgesprekken staan op
hilversummers.nl/bubbel. Iedere Hilversummer is
van harte uitgenodigd om zich aan te melden.
Elk Stadsgesprek is gratis en heeft rond
de tien deelnemers.

Koffietafel 2.0 voor
Centrumbewoners
Woensdag 10.00-11.30 uur.
Tante Jans, Schapenkamp 2.
Gratis.
Digitaal Duwtje: hulp bij
computergebruik
Dinsdag 10.00-13.00 uur.
Huiskamer van de Buurt,
Bussumerstraat 27 a/b
Gratis.

WIJKINFORMATIEPUNT
CENTRUM, KERKBRINK 29
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:

Impact
Net als voor andere Hilversummers, had corona ook voor
Arjette een grote impact op haar leven. “Ik zag dat iedereen
de pandemie op zijn eigen manier beleefde. Tijdens een
brainstorm met mensen uit de kerk en welzijn, wilden wij
daar iets mee. Eerst dachten wij aan een coronaherdenking,
maar later leek het ons toch zinniger om persoonlijke ervaringen met elkaar uit te wisselen.”

Ontmoeting
De strakke regels creëren rust en dwingen iedereen om te
luisteren naar anderen, heeft Arjette gemerkt. Zelf was zij erg
geraakt door het verhaal van een politieagent die in coma is
geraakt door corona, maar daarna erg zijn best heeft gedaan
om terug te komen. “Ondanks alles heeft hij nog een lach op
zijn gezicht. ‘Mijn lach kan niemand mij afpakken’, zei hij.”
Ook wordt in de gesprekken duidelijk hoe verschillend een
situatie voor mensen kan zijn en wat dat voor hen betekent,
vervolgt de Hilversumse. “Er zijn mensen die vanwege
medische redenen geen mondkapje konden dragen, terwijl
anderen juist supervoorzichtig zijn. Twee kanten van dezelfde medaille. Zij ontmoeten elkaar in een Stadsgesprek.”
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Buddyproject jongeren
Info: callachi@versawelzijn.nl

Hoe heb jij de afgelopen twee jaar beleefd? Ben jij mensen
kwijt geraakt? Waar zie jij nieuwe mogelijkheden en kansen?
Hoe beleef jij de afschuwelijke gewelddadigheden aan de
oostgrens van Europa? “In de stadsgesprekken kunnen
bewoners hun verhalen delen”, legt Arjette uit. “Niet om
elkaar te overtuigen, maar om elkaar beter te leren begrijpen.
Eigenlijk waren de gesprekken bedoeld om de coronabubbels te laten knappen, maar vanzelfsprekend kan een ieder
die dit wil ook stilstaan bij de ontwikkelingen in Oekraïne.
Het gaat erom dat wij met elkaar praten over wat er leeft in
de stad en de harten van de mensen.”

Kick-off
De initiatiefneemster kijkt met een goed gevoel terug op de
kick-off van de Stadsgesprekken op drie plekken in
Hilversum. Zelf was zij bij het gesprek in de bibliotheek,
waaraan negen Hilversummers meededen. “Elk gesprek kent
twee rondes”, is haar uitleg. “In de eerste ronde vertellen de
deelnemers welk beeld hen is bijgebleven van de coronatijd
en wat in hun eigen leven is veranderd. In de tweede ronde
is ruimte om te vertellen wat iemand heeft verrast en geraakt
in de verhalen van anderen.”

ACTIVITEITEN IN 1211

WIJKPOLITIE
Wijkagenten
Remko Daalder
remko.daalder@politie.nl
Ronald Janssen
ronald.janssen@politie.nl
0900-8844

Komende twee maanden
zijn er meer Stadsgesprekken,
ook in Hilversum Centrum

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
Lilian Martins
lmartins@versawelzijn.nl
0613 96 57 84
Facebook: lilian.versahil
Twitter: @lmartinsversaw
Ambulant jongerenwerk 1211

Chakir El Allachi
callachi@versawelzijn.nl
0630 21 74 39
Twitter: @chakirAmbulant
Instagram: Chakir Jongerenwerker Versa
Algemeen
Maatschappelijk werker
1211
Trees Daas
tdaas@versawelzijn.nl
0658 98 14 90
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Ondersteuning bij het gebruik van de
computer voor alledaagse zaken

Nog niet wegwijs op
de computer?
Gun jezelf een
‘digitaal duwtje’!
Steeds vaker heb je een computer nodig om dingen
te regelen. Het invullen van formulieren of een
afspraak maken doe je nu online. “Wij merken dat
dit voor sommige mensen best lastig is”, zegt maatschappelijk werker Trees Daas. “Daarom geven wij
bewoners graag een duwtje in de rug bij het gebruik
van de computer. Ywe en ik zijn elke dinsdagochtend in de Huiskamer van de Buurt aanwezig om
mensen te helpen bij het oplossen van digitale
problemen.”
Een wachtwoord wijzigen, online een aanvraag indienen. Het lijkt eenvoudig, maar voor veel mensen is het
een opgave. “Juist voor hen, zitten wij hier”, zegt Ywe,
vrijwilliger bij ‘Digitaal Duwtje’. “Als wij mensen
zover krijgen dat zij het vertrouwen hebben om zelf op
de computer aan de slag te gaan, is ons doel bereikt.”

bedoeld, vult Trees aan. “Als ondersteuning bij het
gebruik van de computer voor alledaagse dingen. Het
mooiste is als mensen zelf hun digitale vragen kunnen
oplossen. Daarom moedigen wij hen aan om zelf te
beginnen op de computer. Als ze vastlopen, kijken wij
mee en geven wij raad.”

Wachtwoorden
Digitaal Duwtje bestaat sinds dit voorjaar. Nog niet veel buurtbewoners weten
dat zij voor hulp bij Trees en hem
terechtkunnen. Ywe hoopt dat meer
mensen gaan langskomen, maar is
tevreden over alle hulp die hij kan bieden. “Vorige week heb ik een mevrouw
op weg geholpen”, vertelt hij. “Zij had
moeite met het invoeren van haar
wachtwoorden. Samen hebben wij gekeken waar het
fout ging. Zij begrijpt nu wat zij moet doen en kan het
nu zelf.”

Digitale formulieren
Het afhandelen van digitale formulieren
is volgens Trees iets waar veel mensen
tegen opzien. “Wij helpen graag als
buurtbewoners bang zijn om fouten te
maken met het invullen en versturen van
deze formulieren. Als het nodig is om
een helpdesk te bellen, luisteren wij
mee.”

‘Het mooiste is
als mensen zelf
hun digitale vragen
kunnen
oplossen’

Ondersteuning
En dat is precies waarvoor het Digitaal Duwtje is

Laptops
In de Huiskamer van de Buurt, waar bewoners elke
dinsdag terechtkunnen met hun computervragen, zijn
laptops aanwezig. Trees: “Mensen kunnen deze computers gebruiken als zij er zelf geen hebben. Natuurlijk
mogen zij ook hun eigen laptop meenemen.”

Ywe en Trees hebben ervaring met
het gebruik van de computer, maar
zij zijn geen ICT-deskundigen.
“Zware beveiligingsproblemen kunnen wij bijvoorbeeld niet oplossen”,
zegt de maatschappelijk werker
voor Hilversum Centrum tot slot.
“Wij kunnen wel meedenken en
zullen mensen natuurlijk helpen om
iemand te vinden die dat wel kan.”

Trees en Ywe zijn
elke dinsdag
van 10.00 uur tot 13.00 uur
aanwezig in de Huiskamer
van de Buurt, aan de
Bussumerstraat 27 om
bewoners te ondersteunen
bij het zelf oplossen
van digitale vragen.

Campagne ‘Groen in beweging’ zet
“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 Centrum 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.”

lende vogelsoorten als de Spreeuw,
Huismus maar ook de zwarte roodstaart in het centrum vliegen. Ook heb
je kans om de dagpauwoog te spotten.
Deze vlinder legt zijn eitjes op brandnetels.

Dagpauwoog
“Het is een wijdverbreid misverstand
dat in het bebouwde gebied geen
natuur voorkomt”, vult Myrte aan.
“Daarom zijn we 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 iedereen in zijn wijk kan
tegenkomen. Voor het centrum dus
ook!”

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. “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.

Een blik op de flyer leert dat verschil-

Groene verbindingszones
Om de biodiversiteit verder te vergroten legt de gemeente groene verbindingszones aan, 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.”

‘Wij willen de natuur
de stad in lokken’

Broedplaats
Ook het huis zelf kan een belangrijke
broedplaats zijn voor mussen, vleermuizen of gierzwaluwen, stelt Elmar.
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Het Weversbrinkje blijft een plek voor en door buurtbewoners

‘Wij hopen dat de buurtgalerie mensen inspireert
om zelf creatief aan de slag te gaan’
Buurtgalerie Weversbrinkje gaat door! Marja van Marissing en Thecla
Hartman zorgen ervoor dat de expositieruimte van de Wevershof een
plek voor en door buurtbewoners blijft. Marja: “De galerie was een
mooi idee van Winnie Bakker. Wij willen ter nagedachtenis aan haar
het Weversbrinkje in ere houden.”
Er hangen nu twee tekeningen van
de kleinzoon van Marja in de buurtgalerie en in de vitrinekast staan
verschillende ‘amigurumi’s’ van
haar dochter. Dit woord komt uit
Japan en betekent letterlijk 'gehaakt
speelgoed'. B u u r t b e w o o n s t e r
Nancy heeft een windlicht en kleding gemaakt.

gaan doen”, stelt Marja. “Wat is nu
leuker om iets dat je zelf hebt
gemaakt en waar je trots op bent te

Als zij dat willen, kan dat ook bij
haar thuis. “Wat is leuker om
samen iets moois te maken?
Mijn telefoonnummer staat bij de
galerie. Iedereen, jong en oud, is
van harte welkom. Het schildersmateriaal staat klaar”, klinkt het
gastvrij tot slot.

Alles kan wat het tweetal betreft.
“Wij zijn al tevreden als de galerie
mensen aanzet om iets creatiefs te

WEG EN WIJZER
Weg en Wijzer is op afspraak
beschikbaar! Heeft u een
dringende vraag op financieel of
juridisch gebied?

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

Thecla en Marja

delen met buurtgenoten?”
Samen schilderen
Thecla haar huis aan de Brinkweg
is vlakbij de buurtgalerie. Zij schildert zelf en hoopt dat het
Weversbrinkje kinderen en volwassenen inspireert om een schilderij
of een tekening te maken.

de natuur op de kaart
“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

Regisseur Sociaal Plein
Noor van Zalingen
n.vanzalingen@hilversum.nl
035 629 24 99

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

Reinaert de Vos
De reacties uit de wijk op het
Weversbrinkje zijn positief, zegt
Marja die zelf in de Kolenstraat
woont. “Toen ik het galerietje met
de gehaakte figuurtjes van mijn
dochter aan het inrichten was,
kwam een bewoner het resultaat
bewonderen. Deze buurman vond
het mooi, maar miste nog het vosje
dat hij kende uit Reinaert de Vos.
Een kinderboek dat hij in zijn jeugd
graag las.” Lachend: “Mijn dochter
is meteen aan de slag gegaan.”
Trots
In de galerie is plek voor iedereen
die het resultaat van zijn of haar
creatieve hobby wil delen met
andere buurtbewoners. Dat kunnen
schilderijen en tekeningen zijn,
maar er is ook ruimte voor kralenwerkjes, kleifiguren, haak- of punnikhandwerk.

SOCIAAL PLEIN
WMO consulent
Renske Meints
r.meints@hilversum.nl
035 629 20 12

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.

Buurtgalerie Weversbrinkje
is te zien bij de ingang van
appartementencomplex
Wevershof en is een plek voor
en door buurtbewoners van
de Weversweg, Brinkweg en
Kolenstraat.

Heeft u praktische hulp
nodig of een maatje?
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
Wilt u hulp bieden of
zelf vrijwilliger worden?
Ook dat kan, graag zelfs!
VERSA VRIJWILLIGERS
CENTRALE
HILVERSUM
Eemnesserweg 109
0613 13 29 87
info@vchilversum.nl
www.versavrijwilligerscentrale.nl

NUTTIGE ADRESSEN
IN DE BUURT
WONINGCORPORATIES
De Alliantie
Mirjam Tijssens
mtijssens@de-alliantie.nl
Dudok Wonen
Corinne de Wit
info@dudokwonen.nl
Gooi en Omstreken
info@gooienom.nl

GEZOCHT
Kijk op jouw Wijk zoekt
verspreiders en
buurtredacteuren.
Interesse?
Mail de redactie:
kijkopjouwwijk@gmail.com
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HOV-lijn in Hilversum nadert voltooiing

Voorlopig een kale vlakte met contouren
van de nieuwe busbaan
men, rijden hier met grote regelmaat bussen af- en
aan. Hoe wordt daar naar gekeken door de buurt?
René: “We zijn al aan treinen gewend natuurlijk,
maar daar komen inderdaad de bussen bij. Die steken dan over richting Baarn. Een groot deel van het
Wandelpad krijgt daar niet heel veel last van denk
ik, maar dat moeten we natuurlijk nog gaan zien en
ervaren. We zijn al blij dat de dure optie van een
fly-over voor de bussen niet is doorgegaan. Zo’n
enorm bouwwerk had het uitzicht helemaal bedorven”, klinkt het opgelucht tot slot.

HOV in ’t Gooi
is een gezamenlijk project van de
gemeenten Huizen, Blaricum, Laren,
Eemnes, Hilversum en de provincie
Noord-Holland.
Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat
en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken.
Het project wordt mede mogelijk gemaakt
door het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat.
Meer informatie vind je
in het informatiecentrum in
de Riebeeckgalerij.
Waar je in Hilversum ook woont: vroeg of laat stuit je op de werkzaamheden aan de HOV-lijn. De tunnel onder de Oosterengweg of de gekapte
bossen bij Anna’s Hoeve zijn herkenbare voorbeelden van de voorbereidingen voor de snelle buslijn. Ook rond het station van Hilversum
wordt hard gewerkt aan de nieuwe busverbinding van ’t Gooi. Kijk op
jouw Wijk sprak met René Rodenburg, bewoner aan het Wandelpad.
René woont vier jaar aan het
Wandelpad en heeft de start van de
aanleg van de HOV-lijn dus vanaf
het begin meegemaakt. Op de vraag
hoe hij op de hoogte werd gebracht
van de aanleg, antwoordt hij positief. “Toen we hier kwamen wonen
hoorde ik al geruchten over de
komst
van
de
HOV-lijn.
Gaandeweg werd
duidelijk dat de
kogel door de kerk
was en dat de snelle
buslijn
er
zou
komen.”

duidelijk te zien. Her en der staan
auto’s half geparkeerd op de nieuw
aangelegde rijbaan.
Zijn er wat parkeren betreft nieuwe
maatregelen genomen? “Er komt
betaald parkeren”, weet hij te vertellen. “Hoe dat zich gaat ontwikkelen is nog wel een dingetje. Je
krijgt voor één auto een vergunning. Heb je meerdere auto’s? Dan
moet je betalen.
Wij wonen op een
beetje ongelukkige
plek, maar hebben wel een vergunning gekregen.”

‘Hopelijk krijgen we
veel groen terug’

QR-code
Vanaf dat moment hebben René en
andere bewoners in de omgeving
steeds de nodige informatie gekregen van de gemeente, zegt hij. “Op
de brieven staat altijd een telefoonnummer waar wij met vragen
terechtkunnen.”
Hij vervolgt lachend: “De gemeente gaat zeker met de tijd mee, want
op de brieven staat ook een QRcode. Daarmee kunnen wij meteen
inloggen en zelf informatie opzoeken. Ook de hoofdaannemer BAM
informeert ons als er werkzaamheden zijn die misschien overlast zouden geven. Wat dat betreft is dat tot
op heden prima in orde.”
Betaald parkeren
Op dit moment is het terrein tegenover het huis van René nog een kale
bouwvlakte, maar de wegen zijn al

Groenstrook
Wie voorheen op het Wandelpad
reed, zal zich de groenstrook langs
de spoorbaan herinneren. Die is
deels verdwenen. “Dat klopt”,
bevestigt René. “Er is wel een
groenstrook aangelegd, maar dat
zie je nog niet helemaal en er wordt
soms op geparkeerd. Het mag niet
en handhaving is daar wel scherp
op.”
De weg is nu iets smaller is zijn
vervolg om toch een groenstrook te
houden. “Er is ruimte afgegaan
door die busbaan en het hek, maar
dat kon niet anders”, legt de bewoner aan het Wandelpad uit.
“Hopelijk krijgen we veel groen
terug.”
Meer drukte voor de deur
Als de HOV-lijn in gebruik is geno-
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BUITENSPELEN OP STRAAT? HET KAN WEER!

MELD JE STRAAT AAN EN DOE MEE MET DE BUITENSPEELDAG 2022!
Spannend, moeilijk, op afstand. De afgelopen twee jaar was het ingewikkeld om met de buren in de straat een Buitenspeeldag te organiseren. Dit jaar is het zonder coronamaatregelen weer mogelijk!
Buurtbewoners en hun kinderen kunnen elkaar weer treffen tijdens de
Nationale Buitenspeeldagen op woensdag 8 of zaterdag 11 juni.

goed voor de buurt. Terwijl de kinderen spelen, kunnen buurtbewoners bijpraten met hun buren. “Verder kunnen bewoners de Buitenspeeldag aangrijpen als kans om gemeente en politie te laten zien welke knelpunten er
zijn in hun straat of buurt op het gebied van verkeersveiligheid”, is haar
advies.

Tijdens de Nationale Buitenspeeldag in juni zijn de straten voor één dag
dicht voor het verkeer. Kinderen kunnen dan onbelemmerd en veilig op
straat spelen als buurtbewoners met hun eigen straat meedoen aan de
Buitenspeeldag.

Poffertjes in de Mauritslaan
Als het aan buurtbewoonster Marloes ligt, doet de Mauritslaan dit jaar
weer op volle sterkte mee. Afgelopen twee jaar zat zij in de organisatie van
het alternatieve programma van de Buitenspeeldag. “Ik heb aan iedereen in
de straat gevraagd om in de eigen tuin iets voor de kinderen te organiseren.
Veel mensen deden mee en de jeugd kon met een eigen strippenkaart alle
activiteiten bezoeken.”

Onbezorgd buitenspelen
Buitenspeeldag (voorheen Straatspeeldag) wordt al 26 jaar in heel
Nederland gevierd. Straten of buurten die zich aanmelden krijgen van de
gemeente hekken om hun straat af te zetten. Kinderen kunnen dan voor
één middag onbezorgd buiten spelen op straat. Gezellig samen zijn met
vriendjes, leuke spelletjes doen en vies worden! Opbouwwerker Lilian
Martins hoopt dat veel straten mee zullen doen met de Buitenspeeldag,
want het is hard nodig dat kinderen meer buitenkomen zegt zij. “Tegenwoordig speelt één
op de vijf kinderen maar maximaal een keer
per week vrij buiten. Verder blijkt uit onderzoek dat 80% van de kinderen niet genoeg
beweegt. Dat is zo jammer, want buitenspelen
is behalve leuk ook erg belangrijk. Het draagt
bij aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen.”

Bijpraten
Dit jaar kan alles weer als vanouds, hoopt de moeder van twee kinderen
van 7 en 10 jaar oud. “Wij wonen in een gezellige buurt en voor corona
was de Buitenspeeldag ook een moment om als buurt bij te praten. We
bakten poffertjes en voor iedereen was er een
hapje en een drankje. Vastomlijnde plannen
hebben we nog niet, maar ik denk dat we wel
weer een feestje vieren.”
Naast de Buitenspeeldag organiseerden de
bewoners van de Mauritslaan tot twee jaar
terug ook een Nieuwjaarsborrel en
Zomerbarbecue. Marloes: “En met Sint Maarten lopen wij samen met de
kinderen langs de deuren. Niet alle buren doen mee met de gezamenlijke
activiteiten en dat hoeft ook niet, maar zelf vind ik het elke keer weer
gezellig.”

Gezellig samen met vriendjes
leuke spelletjes doen en vies worden!

Verkeersveiligheid
Daarnaast is het organiseren van een Buitenspeeldag volgens Lilian ook

Hoe doe je mee?
Inwoners van Hilversum kunnen in hun eigen straat of wijk deelnemen aan de Buitenspeeldag. Die zijn dit jaar op woensdag 8 juni of zaterdag
11 juni. De gemeente Hilversum heeft een bedrag van €100,- per straat beschikbaar voor het organiseren van activiteiten (geen eten
en/of drinken). Declareren kan tot maandag 8 augustus 2022. Het aanmeld- en declaratieformulier vind je op de website van Versa Welzijn:
https://www.versawelzijn.nl/meedoen-in-de-wijk/buurtinitiatieven/buitenspeeldag/. Sluitingsdatum: aanmelden kan tot 26 april.
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Gemeente Hilversum doet mee met een landelijke actie om energie te besparen

Gratis tegoedbon voor
Hilversumse huurders

Energiecoöperaties HET en HilverZon organiseerden onlangs
een Energie Event op de Groest om Hilversummers over de tegoedbon te informeren.

De gemeente Hilversum doet mee met een landelijke actie om energie te
besparen. Dat is goed nieuws voor Hilversumse huurders, want zij
kunnen daardoor een gratis tegoedbon van 70 euro aanvragen, waarmee zij duurzame producten kunnen bestellen. Twee jonge huurders in
Hilversum Centrum pakte deze kans met beiden handen aan.
Het aanbod energiebesparende producten, waarvoor huurders de bon kunnen inwisselen is ruim. Vanzelfsprekend is het mogelijk om bijvoorbeeld
tochtstrippen of radiatorfolie bestellen. Deze twee twintigers uit het centrum
lieten die producten links liggen en gingen
voor meer hip en trendy.

‘Ik heb voor
de 70 euro smartstekkers besteld’

“Ik kan nu met Google Home al mijn
apparaten beheren”
“Haha. Nee, ik wist niet dat je een
tegoedbon kon aanvragen”, antwoordt Anton. Hij huurt een appartement aan
de Schoolstraat waar hij naar eigen zeggen met veel plezier woont. “Mijn
moeder appte mij dat ik dit kon doen.” Het aanvragen en inwisselen van de
tegoedbon was in zijn woorden ‘een eitje’. “Ik heb voor de 70 euro smartstekkers besteld. Nu kan ik met mijn telefoon en Google Home mijn apparaten
beheren”, legt hij uit. “Als ik honderd meter van mijn huis ben, schakelt
mijn telefoon alle lampen automatisch uit.”
Hij heeft nog niet al zijn smartstekkers gebruikt. “Ik denk er nog over om in
de zomer mijn ventilator erop aan te sluiten. Dan hoef ik niet op te staan om
die aan te zetten”, zegt de twintiger. Ook de televisie en nog een paar lampen

“Deze slimme ledlampen geven wel mooi licht”
Ook Wesley heeft zijn tegoedbon ingewisseld. Hij huurt een studio aan de
Brinkweg, waar hij sinds begin dit jaar woont. “Mijn appartementencomplex
is gebouwd in 2017, dus goed geïsoleerd”, vertelt hij. “Het is wel jammer
dat mijn woning nog net niet gasloos is. Dat zal ik wel merken in de
energierekening.” Des te meer reden voor Wesley om waar het kan wel te
besparen, zoals met verlichting. “Ik zag op Instagram dat huurders in
Hilversum een tegoedbon konden aanvragen. Dat heb ik meteen maar
gedaan.”.
Zijn bestelling lag eerder dan verwacht op de mat. “Ik heb gekozen voor
slimme ledlampen en nog een stekkerdoos om op 70 euro uit te komen.”
Wesley bedient de lampen met zijn telefoon. “Normaal vind ik het licht van
ledlampen niet mooi. Het is zo wit, maar deze slimme lampen kun je zo
afstellen dat ze wel warm, geel licht geven”, legt hij uit. “Dat is handig, want
ik heb weinig plek voor een schemerlamp.” De actie vindt hij top. “Het voelde
als een welkomstcadeau voor mijn nieuwe huis.”

Huur je in Hilversum? Vraag dan jouw tegoedbon aan op
hilversumbespaart.nl. Met de bon kun je voor 70 euro aan
duurzame producten bestellen. Gratis!

Na een verplichte coronapauze van 2 jaar, kon het op
zondag 3 april weer: de
Hilversum Cityrun.
Ondanks de snijdende kou
genoten jong en oud van de
aanmoedigingen langs het
parkoers.
Naast het publiek, werd de
prima georganiseerde hardloopwedstrijd ook begeleid
door diverse muziekbands.
Nog nahijgend en bezweet
klonk het tevreden, “volgend jaar weer, maar dan
ietsje meer zon graag!”

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

Ruim 4.500
hardlopers
door het
centrum van
Hilversum

in de woonkamer wil Anton met een smartstekker gaan aansturen. Al met al
vindt hij de tegoedbon een prima actie. “Ik ben er erg blij mee.”
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Koosje de Beer
BEER & Goed Teksten
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Rik van Dijk
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