VAN HET BESTUUR
In dit eerste nummer na de vakantie geven we u
een weergave van de bestuursvergadering van
5 september j.l. Die werd, zoals de laatste tijd te
doen gebruikelijk, gehouden in een stijlvolle
ruimte van het Goois Museum aan de Kerkbrink.
De agenda werd een beetje bepaald door verplichtingen van individuele bestuursleden. Penningmeester Rob Kuperus moest vroeg weg en
dus begonnen we met geldzaken.
Het 3e lustrum mag dan een fijn feest geweest
zijn, het heeft als alle feestjes nogal wat geld gekost. Een blijvende bron van uitgaven is het tijdschrift dat u momenteel in handen houdt. Eigen
Perk slokt ongeveer twee derden van de totale begroting op en de ambitieuze redactie (sic!) heeft dit
jaar nog meer plannen. Aan de andere kant neemt
het ledental op een bevredigende wijze toe en besluit het bestuur de contributiete handhaven op minimaal f25. We zullen dit najaar voorbereidingen
treffen voor een ledenwerfactie. Ook komt er een
mogelijkheid voor leden om iemand een geschenkabonnement voor één jaar op Eigen Perk aan te
bieden. En dat voor de prijs van een goede fles wijn
(f 15). Verder gaan de bestuursleden telefonisch
de30 leden af die hun contributie voor dit jaar nog
niet betaalden (slechte zaak, mensen!). Hoewel er
zorgen blijven over voortzetting van de huidige
overheidssubsidies vertrekt de penningmeester
redelijk opgelucht naar zijn volgende afspraak.
Fred Repko vertegenwoordigt het bestuur in
de commissie Binnenstad en in het dagelijks bestuur van de Stichting Jonge Bouwkunst. Vooral
de permanente aanwezigheid van onze vereniging in de Commissie Binnenstad leidt tot besluiten die meer rekening houden met het historisch
waardevolle in ons dorp, denken we. Fred Repko
benadrukt nog eens, dat de beleidsambtenaren
in en rond de commissie de dialoog met Albertus Perk positief waarderen. Waar gaat het op dit
moment om? Historisch gezien is het Stationsplein een afgedane zaak. Wij richten onze aandacht meer op de Kerkbrink. De dreigende
hoogbouw op het P&C-terrein lijkt voorlopig afgewend. Een "distributie-planologisch" onderzoek van de gemeente heeft echter de bouw van
een tweede overdekt winkelcentrum op het
Forbo-terrein, achter Hof van Holland, aanbevo-

len. Wat zou dit voor de Kerkbrink betekenen?
Met deze vraag zal Fred Repko de eerstvolgende commissievergadering ingaan.
Over rapporten gesproken; een extern bureau
heeft onderzocht in hoeverre het Hilversumse
straatmeubilair nog mee kan. Trottoirtegels, lantaarnpalen e.d. zijn tegenwoordig aan mode onderhevigen pervijf jaar aan vervanging toe. Moet
de keuze van een aantal winkeliers van de Leeuwenstraat voor een bepaald soort tegels de norm
voor de hele binnenstad worden? Wij vinden van
niet en zullen de bezwaren kenbaar maken.
De ledenavonden staan altijd op de agenda
en zeker op de eerste vergadering na de vakantie. We proberen altijd door het jaar heen een afwisselend programma te bieden met natuurlijk
veel historie en een flinke scheut 'Hilversum'.
Daarmee beginnen we met de lezing van de
heer Engels op 25 (!) september. Verder zal het
Pinetum Blijdestein en de geschiedenis van de
Hilversumse omroep centraal staan in de ledenavonden van dit najaar, zo mogelijk in combinatie met een excursie naar het Omroepmuseum.
Er wordt lang stil gestaan bij de Heemschutdag
dieopöoktoberin Hilversum plaatsvindt. EPgaat
daar op de volgende pagina uitgebreid op in. Hilversum en AP moeten daar goed voor de dag komen! Bestuursleden zorgen voor documentatie en
zullen die dag als rondleiders bij een stadswandeling en een bustochtfungeren. Voorzitter PietTimmer houdt daar namens de vereniging een inleiding op een voor de gasten aansprekende manier.
De bestuursleden komen met leuke suggesties.
Tot slot een probleem dat doelbewust tot dit
najaar vooruit werd geschoven: Piet Timmer wil
na vijfjaar aftreden als voorzitter. Een aantal suggesties voor zijn opvolging passeert de revue. Er
is enige haast geboden. We staan graag open
voor suggesties van de leden. In het decembernummer van Eigen Perk hopen we u een kandidaat te kunnen noemen.
A.v.d.S.
Heemschutdag 1991 in Hilversum
De Bond Heemschut, de vereniging die zich bezig houdt met bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, heeft het plan opgevat om haar

jaarlijkse landelijke dag in Hilversum te houden.
Op 5 oktober worden 200 a 300 leden uit het gehele land verwacht. Ze worden ontvangen in
Gooiland vanaf 10 uur en verwelkomd door de
burgemeester, de voorzitter van Heemschut en
wethouder Versloot van cultuur. Dan volgen enkele inleidingen en een wandeling door het
dorpscentrum onder leiding van gidsen van de
Stichting "Hilversum, Pas Op!" en "Albertus
Perk". Na een lunch in Gooiland zijn er enkele videopresentaties en daarna maakt het gezelschap met 5 of 6 bussen een rondrit door de villaparken en langs Zonnestraal. Ook hierbij zullen gidsen van AP, de Stichting Jonge Bouwkunst en de Dudokstichting de bezoekers ter zake kundig begeleiden. De dag wordt afgesloten
met een ontvangst in het raadhuis waarna de bezoekers per bus worden teruggebracht naar de
stations van NS en de parkeerplaats op het
Sportpark.
Dat de bond dit jaar Hilversum als onderwerp
heeft gekozen wordt door AP vanzelfsprekend
van harte toegejuicht. Er zijn voldoende aanleidingen om de landelijke aandacht te vestigen op
de problemen van Hilversum. Die problemenzijn
alom bekend. Een deels verpauperde binnenstad worstelt met de gevolgen van jarenlang ondoelmatig en vaak kortzichtig beleid. Met alle respect voor de pogingen om die binnenstad nieuw
leven in te blazen, zijn we niet gerust op een goede afloop. Daarvoor zijn er al weer te veel pogingen gedaan om ad hoe beslissingen door te voeren die niet stoelen op een goed doordacht totaalplan. U zult uit een vorig nummer van EP begrepen hebben, dat het nieuwe station met zijn
gesloten front in onze visie een misser is.
Onze historische kring betreurt het verder dat
in het gemeentelijk apparaat nog zo weinig
weerklank gevonden wordt om het weinige dat
ons van het Hilversums verleden rest te behouden. Toegegeven, het ligt niet zo simpel om het
door "Pas Op" gelanceerde plan om de Laanstraatbuurt in historiserende zin op te knappen
en gelijkertijd dit buurtje ook in economische zin
een bestaanszekere toekomst te garanderen.
Maar we hebben nog steeds het gevoel dat de
sterk toegenomen belangstelling bij de Hilversumse burgerij voor het verleden van ons dorp
bij de verantwoordelijke beleidsmakers nog niet
goed is doorgedrongen en dat niet al het moge-

lijke wordt gedaan om de wens die bij zovelen
leeft ook in beleid om te zetten.
De enorme groei die Hilversum vooral sinds
de laatste decennia van de vorige eeuw doormaakte heeft geleid tot een concentratie van villabouw die bepaalde wijken van de stad - ook
landelijke gezien - uniek maken. Het behoud
van die wijken leek met de op gang gekomen
rapportages van de gemeentelijke Monumentencommissie en de bescherming van de beste
voorbeelden van de diverse stijlen redelijk gegarandeerd. Helaas is de ambtelijke begeleiding
van de Monumentencommissie drastisch beperkt, waardoor de bescherming van de villawijken voorlopig in de ijskast is gezet. De dreiging
van speculatieve woningbouw gaat echter voor
deze unieke villawijken overminderd door.
En tot slot is er de grote collectie jonge bouwkunst die Hilversum rijk is. Vanzelfsprekend het
bijzondere en omvangrijke oeuvre van Willem
Dudok, die als stadsarchitect een unieke kans
kreeg zijn stempel op de snel groeiende stad te
drukken. Maar ook het unieke werk van Duiker
die met Gooiland en vooral met Zonnestraal werken van internationale allure maakte. De rijkdom
aan jonge bouwkunst stelt de gemeente Hilversum echter voor grote problemen. De belangrijkste bouwwerken zijn aan grondige restauratie
toe en gaan in feite de draagkracht van de gemeente Hilversum te boven. De perikelen rond
'de Mondriaan' enkele jaren geleden hebben
aangetoond welke bokkesprongen een gemeentelijke overheid moet maken om die problemen erkend te krijgen.
Er zijn enkele lichtpuntjes. De restauratie van
Dudoks Raadhuis gaat voorlopig toch door, ondanks het dreigende afsluiten van de rijkssubsidiekraan. Er zijn hoopvolle tekenen die wijzen op
een mogelijke redding van Zonnestraal. Maar
voor de rest is de toekomst van onze stad nog in
duister gehuld. Het zal een hard gevecht zijn om
steeds maar weer duidelijk te maken dat ook het
rijk zal moeten bijdragen aan de te zware hypotheek die op Hilversum rust. Elk beetje aandacht
in de landelijke politiek voor de Hilversumse problemen is meegenomen.
Wat dat betreft komt de landelijke Heemschutdag op een goed moment. Maar of dat genoeg
is?
J.E.L.

