Stichting Hilversum , Pas Op!

De stichting Hilversum Pas Op! werd op 19 september
1981 opgericht. In de twintig jaar van haar bestaan is
gebleken dat Pas Op! binnen de Hilversumse samenleving een steeds duidelijkere functie heeft verworven. Het huisje ‘Pas Op’ aan de Laanstraat werd als
eerste project door Pas Op! behouden en gerestaureerd (1983). Na jaren van voorbereiding zal binnenkort begonnen worden met de bouwactiviteiten en
dus de rehabilitatie van een aanzienlijk deel van dit
gebied rond Laanstraat / Kruissteeg. Een hoogtepunt
voor Pas Op! en Hilversum.
De bestaande bebouwing gaat gerestaureerd worden en op de open plekken ertussen komen panden
te staan die elders in Hilversum moesten verdwijnen. Het gaat onder meer om de oude stadsboerderij Zeedijk 27, het fabrikeurhuis van Fokker aan de
Veerstraat en de witte boerderij aan de Zon en Maanstraat. Na het bouwrijp maken van de grond zal zo
spoedig mogelijk met de bouw van de eerste fase

aangevangen worden, terwijl de voorbereiding van
de tweede fase reeds in volle gang is.
Ongetwijfeld bent u nieuwsgierig naar deze ontwikkelingen. Vandaar dat wij ook u, leden van Albertus
Perk, graag uitnodigen voor een bijeenkomst welke
in het teken van de ontwikkelingen in het Historisch
Buurtje staat. Hoewel het een openbare bijeenkomst
betreft en dus een ieder welkom is, stellen wij het op
prijs als u vooraf uw aanwezigheid even aan Pas Op!
kenbaar maakt (tel. 624 19 08).
Woensdag 24 januari 2001
Thema: historisch buurtje, Laanstraat /
Kruissteeg
Locatie: Burgerzaal, raadhuis Hilversum
aanvang: 20.00 uur
Verleden en toekomst van de Laanstraatbuurt zullen
deze avond centraal staan. Aandacht wordt geschonken zowel aan het belang van restauratie en
behoud als aan de presentatie van de ontwerpplannen door de architect Paul van Vliet.
Daarnaast vindt de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd rond het Laanstraatbuurtje, welke door
de Woonbode en Hilversum, Pas Op! georganiseerd
wordt, terwijl in de gangen van het Raadhuis de tentoonstelling bezichtigd kan worden samengesteld
uit een selectie der inzendingen.
Voorwaarden voor deelname aan de fotowedstrijd
kunt u opvragen bij de Woonbode of Pas Op!.
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