HILVERSUM PAS OP
Iets minder dan twee en een half jaar nadat de
Stichting Hilversum, Pas Op! de 'Boerderij van
Houtman' in eigendom verwierf werd het pand,
geheel gerestaureerd, officieel opgeleverd.
In de middag van vrijdag 1 februari 1991 verzamelden zich zo'n 200 personen, onder wie vele politici en gemeenteambtenaren, zich in het
tegenover de boerderij gelegen café-restaurant
'Het Dwaallicht'. HPO-voorzittermr. B.C. Schweers
opende de bijeenkomst. Hij gaf een overzicht

van de verrichtingen van de Stichting tot nu toe
en somde vervolgens de plannen voor de nabije
toekomst op. In de eerste plaats is dat de restauratie van de begraafplaats 'Gedenck te Sterven'
aan de Oude Torenstraat. Een compleet restauratieplan, inclusief kostenbegroting, ligt klaar.
Een andere wens van de Stichting is de aanpak
van het Laanstraat-buurtje, waar HPO indertijd
het huisje 'Pas Op' restaureerde. Ook voor dit
project, dat naast de restauratie van de bestaan-

HPO-voorzitter B. Schweers (r) overhandigt wethouder H. Versloot het eerste exemplaar van het boekje "De
van Houtman" (1-2-1991). Foto: K. van der Schaar.
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Mw. Westermann en Mw. De Lange. Op de achtergrond

de pandjes historiserende nieuwbouw inhoudt,
liggen plannen klaar. Schweers uitte grote bezorgdheid ten aanzien van de plannen voor
hoogbouw in dit gebied. Hij besloot zijn toespraak met wethouder H. Versloot het eerste
exemplaar aan te bieden van het door HPObestuurslid drs. L.J. Westermann-van der Steen
geschreven boekje 'De Boerderij van Houtman'.
Vervolgens kreeg de wethouder het woord. H ij
prees het werk van de Stichting, maar kon helaas geen financiële toezeggingen doen ten
aanzien van de zojuist ontvouwde plannen. Wel
deelde hij mee dat er geld was vrijgemaakt voor
het afmaken van het z.g.n. Centrum-rapport,
waarin de waardevolle bebouwing van het centrum wordt geïnventariseerd en voorzien van
eventuele aanbevelingen tot plaatsing op de monumentenlijst.
Ing. P.D. van Vliet, onder wiens leiding de
restauratie plaats vond, ging in op de technische
aspecten van het project.
Hierna overhandigde de schrijfster enkele
exemplaren van bovengenoemd boekje aan
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F. Renou (1-2-1991). Foto: K. van der Schaar.

een aantal personen, waaronder de heer Wouter
Houtman en mevrouw De Lange, ondanks haar
hoge leeftijd een trouw bezoekster van de bijeenkomsten van AP en HPO.
Voorzitter Schweers sloot het officiële gedeelte
van de bijeenkomst met een dankwoord aan de
Rotary Club Hilversum-west, die de uitgave van
het boekje mogelijk had gemaakt.
HPO kwam een maand later opnieuw in het
nieuws toen op 8 maart de aanmoedigingsprijs
van de Gemeente Hilversum aan de Stichting
werd uitgereikt in de Tuinzaal van Gooiland. De
Stichting betoonde zich bij monde van haar
voorzitter zeer erkentelijk voor de gemeentelijke
aanmoediging en maakte ook deze keer van de
gelegenheid gebruik aandacht te vragen voor
de bedreigingen van het nog resterende Hilversumse historische stadsschoon.
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