HILVERSUM PAS OP!
Jaarverslag 1995 Stichting Hilversum Pas Op!

Bestuur en organisatie
In de bestuurssamenstelling van de Stichting
hebben zich in 1995 geen wijzigingen voorgedaan. Het bestuur vergaderde in 1995 acht keer.
Daarnaast kwam Werkgroep 2 enige keren bijeen. Werkgroep 2 houdt zich bezig met het uitgeven van de kalender en het project "Waakzaamheid".
Projecten
Project Begraafplaats "Gedenkt te Sterven"
Langzamerhand wordt dit project voltooid. Een
gemeentelijke werkgroep, waarin de Stichting
Hilversum Pas Op vertegenwoordigd is, heeft
veel vooruitgang geboekt. In harmonieus overleg zijn in december de uitgangpunten vastgesteld, voor een eventuele overdracht aan een
stichting, welke de restauratie zal voltooien.
De muren komen medio april 1996 gereed.
De begraafplaats krijgt 3 ingangen t.w. Torenlaan, Oude Torenstraat en de Burgemeester Andriessenstraat.
Wij zijn verheugd over de enthousiaste medewerking van Rotary Hilversum, enkele leden van
deze serviceclub zullen zitting nemen in een
hierboven genoemde stichting.
Het ligt in de bedoeling dat de Oude Begraafplaats weer een rustige oase wordt in de binnenstad. Eventueel kunnen ert.z.t kleinschalige manifestaties plaats vinden. De geplande nieuwbouw aan de Oude Torenstraat heeft in 1996 onze volledige aandacht.

Project Laanstraat
De onderhandelingen met een projectontwikkelaar hebben tot nu toe niet geresulteerd in plannen tot een grootschalige aanpak. Inmiddels is
de Stichting in november 1995 eigenaar geworden van de panden Laanstraat 2a/2b. Eveneens
is met de gemeente in principe overeenstemming berei kt over het i n bezit krijgen van een stu kje grond met een opstal in dit gebied. Hierdoor is
het mogelijk onm eventueel op kleine schaal met
restauratie te beginnen. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht.
Project "Binnenstad
beter"
In het binnenstadsoverleg worden wij vertegenwoordigd door Mevrouw F.M.G. Wisse SmitKooman en Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye.
Nieuwe bouwprojecten worden kritisch gevolgd, bij de Raadscommissie Binnenstad zijn
wij geregeld aandachtige toehoorders.
Project Waakzaamheid
Er is geregeld overleg met vertegenwoordigers
van de wijkoverleg-organisaties. Zij zijn zeer
nauw betrokken bij wat er in hun wijk gebeurt.
Naar aanleiding van dergelijk overleg neemt onze stichting contact op met het gemeentebestuur
over eventuele plannen met betrekking tot sloop
of nieuwbouw. Zonodig kan bijtijds geprotesteerd worden.
Samen met de Historische Kring Albertus Perk
is een verzoek ingediend bij de regering om de
panden Boomberglaan 4 en Peerlkamplaan 1820 op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. In

eerste instantie is dit verzoek afgewezen, thans
loopt een bezwaarschrift tegen deze afwijzing.
Publikaties en promotie
Pas Op-kalender 1996
Ook in 1995 werd weer een kalender uitgegeven. De afbeeldigen op deze kalender zijn gemaakt door de kunstenaar Hans Almekinders.
Een fraaie kalender waarop mooie Hilversumse
plekjes zijn afgebeeld, maar ook minder fraaie
plekken. Over de verkoop kunnen we tevreden
zijn, de produktiekosten zijn er ruimschoots uit.

Jaarvergadering 1995
De jaarvergadering 1995 werd gehouden op 8
april in het "Loge-gebouw" aan de Oude Enghweg. Na een korter vergadering waarin jaarverslagen aan de orde kwamen en waar enkele
donateurs hun mening gaven over diverse onderwerpen sprak Mr. H.A. Mreyens op boeiende
wijze over het Logegebouw van Architect A.
Salm en de Vrijmetselaarsloge. Vervolgens vertelde Ing. E.E. van Mensch iets over de Oude
Begraafplaats.
De vergadering werd bezocht door + 3 0 donateurs.
Een aantal bestuursleden bezocht de Nationale
Monumentenstudiedag in Zwolle. Dergelijke dagen zijn zeer leerzaam.
Conclusies
1995 was een goed jaar; met enthousiasme zijn
wij 1996 begonnen. Aan één facet moeten wij
meer aandacht besteden, nl. ons aantal donateurs.
U KUNT ONS HELPEN!

Bestuur en adviseurs
Voorzitter: Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye,
Diependaalsedrift 6, Hilversum
Vice-voorzitter: P. Messing, Sparrenlaan 9, Hilversum
Secretaris: M. Bakker-Boneschansker, Diependaalsedrift 14, Hilversum
Penningmeester: Mr. E.O.M. Vulto, Soestdijkerstraatweg 24b, Hilversum
Lid Publikaties: Drs. L.J. Westermann-van der
Steen, Albertus Perkstraat 71, Hilversum
Lid Juridische aspecten: Mr. E.Ch. Lisser, Oude
Amersfoortseweg 71, Hilversum
Lid Historische aspecten: Ing. E.E.van Mensch,
J.H.B. Koekkoekstraat 26, Hilversum
Lid Contacten Gemeentebestuur: F.M.G. Wisse
Smit-Kooman, Eikenlaan 59, Hilversum
Adviseurs: Mr. R.J.W.J. Meyer, promotie, publiciteit en historische aspecten.
F. Renou, historische aspecten
K. van der Schaar, projecten
Z. Schoute, publiciteit en aktiviteiten
Ing. PD. van Vliet, restauratiearchitect
In dit jaarverslag kunt U lezen, dat de Stichting
Hilversum Pas Op! zich actief bezig houdt met
de verwezelijking van haar doelstellingen: het
behoud van historisch en architectonisch belangrijke panden in Hilversum. Uw steun is daarbij hard nodig. Voor diegenen die het nog niet
weten:
Voor tenminste f 2 5 , - per jaar kunt U donateur worden van de Stichting Hilversum Pas Op!
U kunt zich opgeven bij de secretaris Mevr. M.
Bakker-Boneschansker, Diependaalsedrift 14,
1213 CP Hilversum, tel. 035-6245892.

