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BESTUUR EN ORGANISATIE

De 21e eeuw is HPO ingegaan als een club van
lobbyisten, met deskundigheid als basisvoorwaar-
de voor haar functioneren. 

Het jaar 1999 stond bestuurlijk in het teken van
de toekomstvisie ‘HPO in de 21e eeuw’. Het be-
stuur heeft zich zorgvuldig beraden over statuten,
doelstellingen en werkwijze, welke werden ge-
toetst aan de huidige situatie. Een zinvol proces
voor het bestuur en haar adviseurs. Geconsta-
teerd werd dat de doelstellingen zoals geformu-
leerd in de statuten ook in de 21e eeuw een goe-
de basis zullen blijven voor het functioneren van
HPO. Daarnaast zijn haar adviseurs van groot be-
lang voor de Stichting. Met betrekking tot de werk-
wijze van met name de werkgroepen werden aan-
passingen gemaakt in verband met de vele ver-
schillende taken binnen de werkgroepen.

Het bestuur vergaderde in 1999 formeel zes
maal. In het najaar vond groot overleg van bestuur
met haar adviseurs plaats. Daarnaast waren er
met regelmaat bijeenkomsten van de verschillen-
de werkgroepen naast zéér veelvuldig informeel
overleg binnen het bestuur.

In december werd de heer H.J.A.S. Swanen-
burg de Veye benoemd als lid van de Gemeente-
lijke Monumentencommissie namens de histori-
sche vereniging Albertus Perk en de Stichting Hil-
versum, Pas Op!

Financieel
In het jaar 1999 vonden geen substantiële wijzi-
gingen plaats in de financiële positie van de Stich-
ting.

Inkomsten bestonden uit rentes, donaties en de
opbrengst van de kalenderactie. De kosten bleven
beperkt tot posten ten behoeve van bestuur en se-
cretariaat. Daarnaast werd Stichting De Hof een
donatie van ƒ5.000,– geschonken ten behoeve
van onderhoud aan de Oude Begraafplaats Ge-
denkt te Sterven.

PROJECTEN

Project Laanstraat
Tezamen met gemeente en projectontwikkelaar
HBG Vastgoed BV is hard gewerkt aan de voorbe-
reidingen van het project Laanstraatbuurt. De
voorbereidingen van de eerste fases zullen bin-
nenkort afgesloten kunnen worden, waarna met
de bouw een aanvang genomen kan worden. De
intensiviteit van het project vergde veel overleg on-
der het voortdurend wakend oog van HPO.

Project waakzaamheid
Vanuit de werkgroep Waakzaamheid heeft HPO
zich ingespannen voor behoud van een enkel be-
dreigd pand in Hilversum, afwisselend met meer
of minder succes. Het behoud van de omroepge-
bouwen van AVRO, KRO en NCRV, de MSP-lijst en
het voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad
maakten onderdeel uit van de zorg van Waak-
zaamheid over het historisch architectonische cul-
tuurgoed.

Het voortschrijdend verval van het voormalig
storthuisje aan de Violenstraat wordt door HPO
betreurd. Onze inspanningen om een doel en ge-
bruiker te vinden, voorwaarden voor restauratie,
hadden vooralsnog geen resultaat. Gemeente let
op uw zaak!

Gemeentelijk overleg
Door de gemeente werd HPO een aantal keren
uitgenodigd voor overleg. Naast het incidentele
Binnenstadsoverleg waar met de wethouder en
haar ambtenaren toekomstige ontwikkelingen
doorgesproken werden, vond ook intensief over-
leg in groter of kleiner verband plaats. 

Overleg met derden 
Overleg vond plaats met een bestuursdelegatie
van Albertus Perk, waardoor de banden verste-
vigd werden. Gestreefd wordt naar goede samen-
werking tussen Monumentenzorg en Waakzaam-
heid, werkgroepen van beide organisaties.
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STICHTING HILVERSUM, PAS OP!



PUBLICATIE EN PROMOTIE

Na het succes van de afgelopen jaren was het voor
HPO niet mogelijk wederom een kalender uit te ge-
ven van een hoogwaardig niveau. Het bestuur be-
raadt zich over andere vormen waarmee zij aandacht
voor het werk van de Stichting kan vragen.

In dit kader werd er passend bij de ontwikkelin-
gen rond het Laanstraatbuurtje een kaart ontworpen,
waarop de plannen voor de realisatie van de eerste
fase zichtbaar gemaakt zijn. De kaart, zonder tekst,
is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting.

Op de Historische Markt Naarden Nostalgia
heeft HPO zich met vele andere organisaties op
historisch cultureel vlak gepresenteerd. 

Jaarvergadering
De Jaarvergadering welke op 24 april gehouden
werd, stond mede in het teken van het gereedkomen
van de Josephkerk, welke een herbestemming als
woonfunctie kreeg. Voormalig koster de heer Ernst
hield een inleiding over ontkerkelijking, gevolgd door
een inleiding van de architect van het project me-
vrouw Heleen Jonkman. Met veel enthousiasme
werd het nieuwe woonproject bezichtigd.

Pas op trofee
Voor de vierde keer werd de Pas Op Trofee uitge-
reikt. De trofee werd uitgereikt aan de heer en me-
vrouw Barnstijn voor de meer dan voortreffelijke
wijze waarop zij hun woning, het landhuis Middle-
sex met bijgebouwen, in de oorspronkelijke staat
hebben teruggebracht. Het is een genoegen te
zien hoe een inwoner van Hilversum zelf enthou-
siast restaureert.

SLOTWOORD VAN DE VOORZITTER

Veel werk van ons gebeurt in stilte, soms roeren wij
de trom; onze reactie is vaak beheerst, maar wij
moeten soms wel eens reageren met de opmer-
king: ‘kan het niet beter en sneller’. 

Hilversum is niet alleen Mediastad, maar ook de
stad met de meeste gebouwen periode Jonge
Bouwkunst! 

Deze kwalificatie vraagt verantwoordelijkheid
van een ieder die liefde heeft voor Hilversum.

BESTUUR EN ADVISEURS

Bestuursleden
Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye, voorzitter
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris
Mr. A.A.G. Fluitman, penningmeester
Ing. H.J.W. Bruggeman
Mr. E.Ch. Lisser
Ing. E.E. van Mensch
Drs. L.J. Westermann-van der Steen

Adviseurs
Mr. R.J.W.J. Meyer
F. Renou
K. van der Schaar
Ing. P.D. van Vliet

Secr: Eikenlaan 59, 1213 SH Hilversum, tel: 035-
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