AGENDA
woensdag 23 september 1992
Over 't Spoor
Zie voor gegevens agenda EP 1992/2.
woensdag 28 oktober 1992
Het Spanderswoud
Onlangs verscheen er een boek over het Spanderswoud, uitgegeven door de vereniging Leefmilieu. De voorzitter van die vereniging en redacteur van het boek Peter van der Linden zal
deze avond spreken over het Spanderswoud.
Hierbij komen met name de geschiedenis van
de bosbouw en het beheer aan bod.
Peter van der Linden is geboren Hilversummer en raadslid van Groen Links.

woensdag 25 november 1992
40 jaar Koninklijke Luchtmacht in Hilversum
Theo de Jong, auteur van diverse publikaties
over het bevengenoemde onderwerp, vertelt
ons deze avond het een en ander over de Van
Helsdingenkazerne, het Wisseloord-complex en
de Zwaluwenberg.
Over Van Helsdingen, de vlieger die posthuum de Militaire Willemsorde ontving, vertelt
De Jong meer na de pauze.
Theo de Jong werd in 1935 in Zeeland geboren. Van 1954 tot 1990 was hij verbonden aan de
Luchtmacht, waar hij o.m. publicitair werk deed.
De laatste 17 jaar was hij gestationeerd in Hilversum, waar hij ook woont. Hij is lid van AP

VAN HET BESTUUR
Tijdens de bestuursvergadering van 19 mei werden de beide dames in het bestuur gemist. Vooral de afwezigheid van de secretaris die om gezondheidsredenen maar een deel van haar aktiviteiten kan ontplooien geeft het bestuur grote
zorg. We hopen van harte dat de situatie zich in
het najaar ten goede keert, zodat ze haar werk
en bestuurstaak weer volledig op zich kan nemen. Trouwens ook aan de andere cruciale posten in het bestuur moeten we zorg besteden.
Voorzitter Fred Repko heeft bij zijn benoeming
bedongen, dat deze tijdelijk is en direct moet
worden uitgekeken naar iemand die hem na een
inwerkperiode kan vervangen. We hebben dat
beding geaccepteerd, maar het is niet zo eenvoudig om iemand van zijn kaliber te vinden.
Het probleem van het vinden van een geschikte penningmeester lijkt te zijn opgelost.
Guus Lundgren heeft als voorbereiding op zijn te
verwachten benoeming de lopende zaken prima behandeld, zodat we groot vertrouwen stellen in zijn penningmeesterschap.
Bij de twaalf ingekomen stukken zitten brieven
met uitnodigingen zoals die voor de presentatie
over Zonnestraal in het Ziekenhuis Hilversum op
21 mei. De voorzitter en ondergetekende zullen
deze presentatie bijwonen.

Wat de binnenstadsontwikkeling betreft,
maakt de voorzitter melding van de voorgenomen presentatie van de plannen begin september. Hij is verontrust over nieuwe suggesties voor
bebouwing van het terrein voor de Jonge Graaf
van Buuren.
De problemen met het september-nummer
van EP dat geheel aan archeologie zal zijn gewijd en dat toevallig bijna tegelijk verschijnt met
een uitgebreid jaarverslag t.g.v. het 40-jarig bestaan van de afdeling Naerdincklant van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
zijn door de voorzitters van de beide clubs besproken. Er zijn van onze kant voorstellen voor
samenwerking gedaan, die de bezwaren van
Naerdincklant tegen de gelijktijdige publikatie
moeten ondervangen. Tot onze spijt heeft Naerdincklant besloten niet verder op de voorstellen
in te gaan.
Er wordt naar gestreefd om EP blijvend uit te
breiden van 32 naar 40 pagina's. Een deel van
de extra kosten zal moeten worden bestreden
met enkele nieuwe advertenties.
Het boek Over 't Spoor zal later uitkomen dan
verwacht. Dit door tijdgebrek van enkele auteurs.
Wij zullen onze medewerking verlenen aan
het uitbrengen van een geschiedenisboek over

Hilversum, geschreven door mevrouw Jeanne
Poort-van Eeden en gericht op een jeugdig publiek. We zullen proberen de afdeling Onderwijs
van de gemeente voor dit boek te interesseren.
Het boek van de heer Engel over de bewoners
van de 's-Gravelandseweg vordert.

Met het oog op het onderwerp voor het volgende lustrum (1995) zal kontakt worden opgenomen met het Omroepmuseum.
Er zijn veel reacties binnengekomen op het artikel in de Gooi- & Eemlander over het schilderij
van Willink.
J.E.L.

Zorg om Zonnestraal
O p 12 mei j.l. vond in hetZiekenhuis Hilversum de
presentie plaats van plannen die een nieuwe functie moeten geven aan het nu vrijwel leegstaande
Zonnestraalcomplex van architect Duiker.
O p uitvoerige wijze presenteerde de directie
van het Ziekenhuis samen met het projectbureau ABR in Limburg een 'toekomstgericht scenario voor de zorgverlening', wat neerkomt op
een gevarieerd a a n b o d van zorg aangepast aan
de behoefte van deze tijd.
Het plan Zonnestraal is gebaseerd o p twee pijlers. De eerste is een zogeheten Zorgcentrum,
dat zou moeten worden gehuisvest in de oude
monumentale g e b o u w e n op het terrein. De nadruk zou hierbij komen te liggen o p de behandeling van ziekten zoals hart- en vaataandoeningen, cara, stress e.d. De andere pijler is
die van het Resort, een tijdelijke huisvesting voor
mensen die overbelast zijn en die hier in een
prettige atmosfeer en met medische en verpleegkundige hulp kunnen werken aan een grotere weerbaarheid. Evenals bij het Zorgcentrum
is de 'zorg o p maat' de formule.

menten voor verder verval moet behoeden. De
kosten van het herstel zijn berekend o p 61 miljoen gulden, waarvan men 16 miljoen door subsidie wil dekken.
Ondanks de fraaie plannen en de professionele presentatie zijn wij zeer ongerust. Al bij de vragen vanuit de zaal werden o.i. de 'lekken' in het
plan duidelijk. Gevraagd naar het tijdschema
meende de directie van het Ziekenhuis, dat de
subsidietoezegging in oktober a.s. rond zou
moeten zijn. Met in gedachte de perikelen en het
getouwtrek o m de miljoenen voor het Raadhuis
lijkt dit ijdele hoop.
De hoofdinspecteur van de Rijksmonumentendienst, Ir. R. Apell, liet in zijn eerste kommentaar doorschemeren dat deze rijksdienst met dit
concept grote moeite zal hebben.
Ir. Wessel de Jonge, die eerder met prof. Henket een haalbaarheidsonderzoek voor Zonnestraal deed en vorig jaar in dit blad een artikel
over Zonnestraal schreef, meende dat het plan
andere plannen voor hergebruik in de weg staat.
Hij meende zelfs dat het plan in die zin eerder
een bedreiging voor het voortbestaan van Zonnestraal betekent.

Zowel met het Zorgcentrum als met het Resort
probeert men aansluiting te zoeken bij de oorspronkelijke functie van Zonnestraal als 'herstellingsoord'. Maar anders dan in de tijd van de diamantbewerkersbond wil men d e cure (behandeling) en care (zorg) nu open stellen voor allerlei
groepen afnemers. Men stelt zich voor contracten af te sluiten met verzekeraars, ziekenfondsen
en organisaties als d e Hart- en Nierstichting. Het
is duidelijk dat het marktgericht denken bij de
plannen voorop staat.

Het glazen koepelplan, een al eerder gelanceerd ideetje, was slecht uitgewerkt. Een schetsje los toegevoegd aan het boekje over de planvorming stak schamel af tegen de rest van het
verhaal. Geen enkel gegeven over d e technische problemen die bij deze 'oplossing' kunnen
worden verwacht. B.v. over de duurzaamheid
van de extra beglazing of de te verwachten kosten van klimaatbeheersing.

Door de schaalvergroting en technologisch
nieuwe aanpak meent het Ziekenhuis Hilversum
Zonnestraal te kunnen redden. Het technische
plan voorziet in een glazen koepel over vrijwel
het gehele gebouwencomplex, dat d e monu-

Al met al zijn wij niet gerust o p de g o e d e afloop. Het plan in deze vorm lijkt g e d o e m d o m te
mislukken. Ben ik te sceptisch? Ik help het u hopen.
J.E.L.

