VAN HET BESTUUR
De lezing van dinsdag 25 maart 1997 wordt voorafgegaan door de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering:
1 Opening.
2 Verslag van de jaarvergadering 26 maart 1996.
Zie EP 96/2, blz. 90.
3 Jaarverslag secretaris, zie hieronder.
4 Verslag penningmeester en kascommissie, jaarrekening 1996 en begroting 1997. Verkiezing
nieuwe kascommissie. Een kopie van de jaarrekening en de begroting worden voor de aanvang van de vergadering uitgereikt. Zonodig
kan bij de secretaris een kopie aangevraagd
worden.
5 Jaarrede voorzitter.
6 Rondvraag en sluiting.

Jaarverslag van de secretaris
Tijdens de Vrijetijdsmarkt 1996 mochten wij het
duizendste lid inschrijven. We kunnen nu dus zeggen “op naar de 2000 leden”. Dat dit zal plaats vinden op de komende Vrijetijdsmarkt is een illusie.
Maar wij hopen toch, dat binnen een paar jaar te
bereiken.
In tegenstelling tot vele bouwactiviteiten in Hilversum, zijn de steigers rond de Dudokmonumenten grotendeels verdwenen. Het resultaat
mag er zijn. Via een brief aan B&W, hebben wij onze complimenten gemaakt aan de diverse gemeentelijke diensten, die daar verantwoordelijk
voor zijn. Een succesvolle afsluiting van deze restauraties was natuurlijk de “Dudokmanifestatie”
en de bewegwijzerde “Dudokroute”.
Binnen het bestuur vonden twee belangrijke
mutaties plaats. Een nieuwe eindredacteur en een
nieuwe penningmeester. Zoals u heeft kunnen
zien (Eigen Perk) en zult zien bij de presentatie
van de jaarcijfers op 25 maart a.s, zijn de bestuurswijzigingen vlekkeloos verlopen.
Er is veel over vergaderd maar 11 juni j.l kwam
het er toch van: de nieuwe verenigingsstatuten
zijn bij de notaris ondertekend. Via deze algemene inleiding naar onze drie hoofdtaken:
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De ledenavonden
Ook dit jaar is het onze programmacoördinator
weer gelukt sprekers en onderwerpen te vinden,
die velen van ons aanspreken en/of herinneringen
oproepen. Bij herinneringen denken wij aan de
onderwerpen de Gooise moordenaar, deportaties
naar Bramsche, de (Hilversumse) molens en de
Clemenskerk. Daarnaast was en de lezing over de
opgravingen in Amsterdam. Nog niet duidelijk is,
of de opgegraven kasteelresten inderdaad het
“echte” kasteel van Amstel zijn.
En natuurlijk niet te vergeten de lezingen over
het bouwen en behouden in Hilversum. Resp. de
lezingen: Nieuwbouw in het historisch perspectief, en de activiteiten van Hilversum Pas Op. Zoals
elk jaar gebruikelijk, ook nu een lezing gevolgd
door een excursie. Deze keer betrof het de Westindië wijk. Dankzij de deskundige leiding kregen
wij een indruk van de vele daar toegepaste bouwstijlen. Jammer genoeg mochten wij het KNP-BT
(Endemol) gebouw niet in. Maar dankzij de toestemming om de trappen te mogen beklimmen en
op die manier naar binnen te kunnen kijken, hebben wij een goede indruk van de binnen en buitenzijde van het pand gekregen.
Eigen Perk
Zomaar een greep uit de keur van artikelen: De industrie in het Rode Dorp. Sinds dit artikel weten
we veel meer over de historie van deze wijk. Onder andere dat de naam, “het Rode Dorp” niets
van doen heeft met een politieke voorkeur van de
bewoners, maar gewoon op de rode dakpannen
en/of de rode verfstof slaat. Na het lezen van het
artikel over de Olympische Spelen, in 1928, en kijkend naar de opening van de (commerciële) Spelen in Atlanta, is het niet meer voor te stellen, dat
de Spelen ooit nog in Nederland terugkomen.
In het kader van het “jaar van het industrieel erfgoed” was er zondag 19 januari een Teleac uitzending over de elektriciteitsvoorziening. Het betrof niet de elektriciteitscentrale aan de Jonkerweg, maar het was treffend de overeenkomsten te
zien met de voorzieningen en problemen die met
de invoering van de, nu niet weg te denken, elektriciteit gepaard gingen.
Eigen Perk 1997/1

Belangenbehartiging
Tegen de afwijzing, door het Rijk, om de villa’s
Peerlkamplaan 18-20 en Boomberglaan 4 op de
monumentenlijst te plaatsen zijn wij in beroep gegaan. Als vervolg hierop was er 8 augustus j.l. een
hoorzitting. Samen met afgevaardigden van de
Gemeente en de voorzitter van Hilversum Pas Op,
hebben wij onze zorgen, rond het behoud van deze panden, nogmaals duidelijk gemaakt. Zonder
resultaat. Op 8 januari j.l. ontvingen wij bericht dat
de aanvraag afgewezen is. De villa aan de Peerlkamplaan staat inmiddels, dankzij de voortvarendheid van de nieuwe eigenaar, in de steigers
en de restauratie zal binnen niet al te lange tijd afgerond zijn. De ontwikkelingen rond de villa

Boomberglaan zullen wij blijven volgen.
Het voorstel om het pad beginnende aan de
Vaartweg naar Jan van Ravenswaay te vernoemen heeft 4 december zijn beslag gekregen.
Onderwerpen die afgelopen jaar aan de orde
kwamen en nog niet afgerond zijn: de herinrichting van de villagebieden, bebouwing Langgewenst, behoud van de NSF schoorsteen en het
NSF omroepgebouw. ook hier zullen wij ons inzetten voor het behoud van het Hilversumse karakter
en ons industriële erfgoed. Wij blijven u informeren via onze bestuursmededelingen in Eigen
Perk.
Henk W. Lammers

STICHTING HILVERSUM, PAS OP!
De Stichting Hilversum, Pas Op! houdt op zaterdag 19 april a.s. haar jaarvergadering. Deze zal
plaats vinden in het LAAPERSHONK, Laapersveld 25. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.
De agenda is als volgt:
OPENING EN JAARREDE VOORZITTER
JAARVERSLAG SECRETARIS
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
MEDEDELINGEN
RONDVRAAG EN SLUITING
Na het officiële gedeelte zal de heer KAREL
LOEFF een DIAPRESENTATIE geven over een
onderwerp dat ons Hilversummers zeer ter harte
gaat.

Eigen Perk 1997/1

Daarna willen wij een wandeling maken door het
gerestaureerde park Laapersveld, waarbij onze
speciale aandacht zal uitgaan naar het gerestaureerde gemaalgebouwtje.
Ook alle leden van “Albertus Perk” worden bij deze van harte uitgenodigd!
Als u met de bus komt stapt u uit op de halte Station Hilversum Sportpark of op de Gijsbrecht van
Amstelstraat (halte Diependaalsedrift).
TOT ZIENS OP ONZE
JAARVERGADERING 19 APRIL!
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