Van het bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 27 maart 2001
De presentaties op de ledenavond van 27 maart zullen
voorafgegaan worden door een korte algemene ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering:
1 Opening door de voorzitter, Erik van den Berg
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Verslag van de algemene ledenvergadering van 28
maart 2000
Zie hiervoor Eigen Perk 2000-2, blz. 89 en 90
4 Aftreden bestuursleden
Wim Meter zal aftreden als bestuurslid
5 Jaarverslag van de secretaris
Zie hierna
6 Verslag van de penningmeester
De jaarrekening 2000 en de concept-begroting
voor het jaar 2001. Een kopie van de jaarrekening
en de concept-begroting worden voor de aanvang
van de vergadering uitgereikt. Zonodig kan vanaf
20 maart een kopie aangevraagd worden bij de secretaris
7 Verslag kascommissie en benoeming van de nieuwe kascommissie
8 Afscheid Wim Meter
9 Jaarrede door de voorzitter
10 Rondvraag en sluiting
Jaarverslag van de secretaris

De lustrumviering
De viering van het vijfde lustrum heeft in het afgelopen verenigingsjaar een centrale plaats ingenomen.
Het heeft van bestuur en van veel leden een aanzienlijke inspanning gevraagd maar de viering is in alle opzichten geslaagd geweest. Een korte terugblik:
Op 30 september opende wethouder Barend Smit de
lustrumtentoonstelling over Hilversumse buitenplaatsen in het Goois Museum. In de Akker werd later
die dag het eerste exemplaar van het lustrumboek over
hetzelfde onderwerp, getiteld Oorden van Schoonheid,
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aan burgemeester Ernst Bakker aangeboden. De bijeenkomst in de Akker trok zeer veel bezoekers. Onze
vereniging werd daar buitengewoon vereerd en verrast met het onverwachte bezoek van oud-burgemeester Boot.
Ook voor de bustocht op 7 oktober langs de in het lustrumboek beschreven buitenplaatsen was de belangstelling enorm. We begonnen met één touringcar,
voor 50 personen, het werden er uiteindelijk drie. Het
hoogtepunt van deze excursie was het bezoek aan de
Zwaluwenberg. Dank zij de inzet van schrijvers en redactieleden is Oorden van Schoonheid een zeer gewaardeerde uitgave geworden. De verkoop in de boekhandels en in het Goois Museum loopt uitstekend, op ledenavonden en dergelijke verkochten wij al rond 200
exemplaren aan onze leden. De tentoonstelling in het
Goois Museum is door ongeveer 3500 belangstellenden bezocht.
Naast de lustrumactiviteiten en financiële afhandeling daarvan is er nog een aantal punten te melden.
Om met de belangrijkste te beginnen:

Ons tijdschrift Eigen Perk
Op initiatief van de vijf-koppige redactie heeft ‘Eigen
Perk’ dit jaar een ware gedaantewisseling ondergaan.
De lay-out van de artikelen, de full-color omslag, de
grotere letter en de toepassing van een steunkleur geven het tijdschrift een professionele uitstraling. De op
het omslag toegevoegde tekst Hilversums Historisch
Tijdschrift maakt duidelijk wat men van de inhoud mag
verwachten. Zoals gebruikelijk werden dit jaar vier
nummers gepubliceerd waarvan het laatste vrijwel geheel aan de wijk ‘Over ’t Spoor’ gewijd was.

De ledenavonden
Ook in het afgelopen jaar is onze programmacoördinator, Kees van Aggelen, er weer in geslaagd sprekers
te vinden voor een zevental interessante lezingen. Eén
daarvan, de lezing over ‘Lindenheuvel’, sloot aan op

het thema van de lustrumviering. Twee ledenavonden
stonden in het teken van ‘Over ’t Spoor’ en in het bijzonder van de Larenseweg, namelijk het openbaar
vervoer respectievelijk de industriële bedrijvigheid aldaar. De laatste van deze twee lezingen werd gehouden in het gastvrije restaurant van Lucent aan de Larenseweg. Zonder de overige lezingen te kort te doen
verdienen de lezing over de Hilversumse brandweer
en de excursie naar de brandweerkazerne bijzondere
vermelding. Met de komst van de Euro in het zicht was
de lezing over ‘Geld in Hilversum’ bijzonder actueel.

De overige activiteiten
In het afgelopen jaar is het bestuur tien maal in vergadering bijeen geweest. Naast de lustrumviering, het
tijdschrift en de ledenavonden zijn de volgende besproken agendapunten vermeldenswaardig.

Ledenbestand
Voor het verwezenlijken van de vele plannen van de
vereniging is een stevig ledenbestand en draagvlak gewenst. Het aantal leden blijft groeien maar het bestuur
wil de groei verder versnellen. Om dit te bereiken is
een aantal acties gestart om de activiteiten van Albertus
Perk breed bekend te maken. Zo waren wij aanwezig
op onder meer de Vrijetijdsmarkt en op de introductieavond voor nieuwe inwoners van Hilversum in de
Burgerzaal. Dat leverde telkens nieuwe leden op.

Het Bestuur
In een van de laatste vergaderingen heeft Wim Meter
kenbaar gemaakt zijn bestuurslidmaatschap te willen
beëindigen. Jammer. Wim heeft een belangrijke inbreng gehad als professioneel vormgever. We denken
daarbij aan de brochures Help het dorp verzuipt, Hilversum laat je niet het bos insturen, de omslag en inhoud van
ons lustrumboek Oorden van Schoonheid en het vernieuwde Eigen Perk. Wij prijzen ons echter gelukkig dat
Wim, ook al is hij bestuurslid af, de vereniging als adviseur/vormgever zal blijven ondersteunen.

Monumentenzorg
Een verslag van deze werkgroep monumentenzorg
vindt u elders in deze Eigen Perk.

Archief
Ook dit jaar mochten wij, van een aantal leden, diverse boeken, tijdschriften en foto’s voor ons archief ontvangen. Verder is de inventarisatie van onze 3000 dia’s
afgerond en zijn de eerste vijfhonderd gedigitaliseerd
en overgezet op cd-rom. De resultaten, een diashow
op een computermonitor, heeft u kunnen zien tijdens
de lustrumdag.
Henk W. Lammers
Werkgroep Monumentenzorg
Jaarverslag 2000
De werkgroep Monumentenzorg van ‘Albertus Perk’
adviseert het bestuur van de vereniging over zaken die
het behoud of het herstel van het historisch karakter
van Hilversum betreffen. Zij kan daartoe ook concrete
activiteiten ondernemen.
De werkgroep is als volgt samengesteld: de heren mr.
P.D. Hoogenraad (voorzitter), dr.ir. A.J.H. Smets (secretaris), drs. F.F.M. Repko, H. Dirkx, R. Leenders,
drs. K. Loeff en mevrouw drs. J. Ubbink-Van Andel.
De heer Loeff heeft zijn lidmaatschap van de werkgroep aan het eind van het jaar in verband met zijn
drukke werkzaamheden moeten beëindigen.
In het afgelopen jaar werd drie keer vergaderd. De
werkgroep besteedde onder meer aandacht aan de
volgende onderwerpen: bestemmingsplan Binnenstad, bestemmingsplan Buitengebied, nota Noordwestelijk Villagebied en de inventarisatie van Hilversumse kerkgebouwen. Daarnaast waren leden van de
werkgroep betrokken bij de voorbereiding van bouwplannen zoals de uitbreiding van het Goois Museum
en de plannen voor het fabriekspand aan de Naarderstraat.
In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan Binnenstad pleitte de werkgroep voor het
behoud en herstel van de bebouwing aan de Veerstraat. Ook werd aandacht besteed aan het fabrikeurscomplex aan de Groest 102-108. De nieuwe oprit van
de parkeergarage van de Hilvertshof dient niet pal tegen deze oude bebouwing geplaatst te worden, maar
daar verder vanaf.
Voorts verzorgde de werkgroep de reactie van ‘Albertus Perk’ op het bestemmingsplan Buitengebied.
Daarin werd gewezen op een onjuistheid in de inventarisatiekaart voor dit buitengebied. Het westelijk ge-

hht-ep 2001/1 41

deelte van het landgoed Monnikenberg wordt daarin
namelijk niet tot het buitengebied gerekend. Daardoor wordt impliciet de mogelijkheid tot bebouwing
van dit gebied gecreëerd. Albertus Perk is het daar niet
mee eens, aangezien dit gebied tot de weinige behouden gebleven landgoederen van Hilversum behoort.
De vereniging pleit daarom voor een groenbestemming van het gehele landgoed.
Ook reageerde de werkgroep op de gemeentelijke nota
Noordwestelijk Villagebied. Daarin werd enerzijds de
blijdschap uitgesproken over het uitbrengen van de nota,
anderzijds werd onder meer gewaarschuwd voor de veel
te ruime bebouwingsmogelijkheden, die het nieuwe bestemmingsplan Villagebied biedt. Met name waar het
gaat om ruime bouwkavels, blijkt het plan alle mogelijkheden te bieden voor de bouw van grootschalige appartementengebouwen met een aanzienlijke bouwmassa. Albertus Perk pleit daarom voor de aanpassing
van het bestemmingsplan, zodanig dat ongewenste bebouwingsverdichting en functiewijziging wordt uitgesloten. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten het
bestemmingsplan meer toe te spitsen op het eigen karakter van elk afzonderlijk villapark. Ook zullen voor
nieuwe ontwikkelingen nadere eisen voor de bebouwing
worden vastgesteld.
Tenslotte stelde de werkgroep een inventarisatie op
van de Hilversumse kerkgebouwen. Deze worden beoordeeld en gewaardeerd aan de hand van de selectiecriteria jongere bouwkunst. Een en ander tegen de

Korenveld omzoomd door
boomgroepen met zicht op
het klooster De Stad Gods.
Het maakt het meest westelijk deel uit (6,25 ha) van het
landgoed Monnikenberg. Van
de Provincie Noord-Holland
mag dit bedrijfsterrein worden. Het bestuur van Albertus
Perk verzet zich daar tegen.
Zie het jaarverslag van de
Werkgroep Monumentenzorg. (foto Repko)
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achtergrond van de recente discussie rond de (mogelijke) sloop van enkele kerken. Hilversum telt ruim
veertig kerkgebouwen van een ruim scala aan kerkgenootschappen. Het streven is erop gericht hier komend jaar een presentatie aan te wijden.
Namens de werkgroep,
Pieter Hoogenraad, voorzitter.

In memoriam H.J.M. Andriessen
Op 28 december 2000 overleed Hermanus J.M. Andriessen, lid van onze vereniging. Samen met zijn
vrouw Agnes heeft hij eind 80’er jaren de ledenadministratie verzorgd en de verzending van Eigen Perk
voorbereid. In december 1991 kwam daaraan een abrupt einde toen de heer Andriessen door een herseninfarct werd getroffen. Hij is daar nooit meer bovenop
gekomen en verbleef de laatste jaren in de Beukenhof
te Loosdrecht. Zijn overlijden kwam overigens nog vrij
plotseling. Bij het afscheid werd zijn betrokkenheid
bij onze vereniging nog eens gememoreerd. Het bestuur van Albertus Perk en de redactie van Eigen Perk
wensen mevrouw Andriessen en de overige familieleden veel sterkte met de verwerking van het verlies.

