
Start verkoop panden Laanstraat
In het Centrum voor Beeldende Kunst aan de Lange-
straat is op woensdag 27 februari j.l. de verkoop offi-
cieel gestart van de panden die in de eerste fase van de
rehabilitatie van de Laanstraatbuurt zullen worden ge-
realiseerd. Met een presentatie van de plannen op pa-
nelen en een brochure met over elk pand de nodige in-
formatie werd een goed beeld gegeven van de eerste
vijf huizen. Post Makelaardij aan de Kamerlingh On-
nesweg verkoopt de panden in opdracht van de pro-
jectontwikkelaar HBG.
Met de start van de verkoop is weer een belangrijke stap
gezet in het realiseren van het behoud van dit oude buur-
tje in Hilversum. Naar verwachting zal rond september
aanstaande met de bouw worden begonnen.

Actie bij de verkiezingen
De Stichting “Hilversum Pas Op!” en de Hilversumse
Historische Kring “Albertus Perk” hebben gezamen-
lijk in de week voorafgaand aan de gemeenteraadsver-
kiezingen zich verdiept in de aandacht welke de ver-
schillende politieke partijen in hun verkiezingspro-
gramma aan de monumentenzorg besteed hebben. In
een artikel in de Woonbode zijn de verschillende teksten
onder elkaar gezet. Opvallend was dat enkele pro-
gramma’s zeer gedetailleerd zijn en andere program-
ma’s niets over monumentenzorg vermelden.
Vanuit “Pas Op” en “Albertus Perk” waren alle politie-
ke partijen reeds in september 2001 benaderd met
suggesties welke punten in een verkiezingsprogram-
ma opgenomen zouden behoren te worden. 
Gezien de wens om in het collegeprogramma het be-
houd van historische en architectonische beeldbepa-
lende panden en gebieden voor de komende jaren vast
te leggen is kort na de verkiezingen nogmaals het
standpunt van “Pas Op!” en “Albertus Perk” aan de
verschillende politieke partijen binnen onze gemeen-
te voorgelegd. 

Overdracht voorzitterschap
Op donderdag 14 maart j.l. heeft de heer Henk Swa-
nenburg de Veye het voorzitterschap van de Stichting
Hilversum Pas Op! overgedragen aan de nieuwe voor-
zitter, de heer Henk Kok.
In 1992 trad Henk Swanenburg de Veye toe tot het be-
stuur van HPO. Met grote inzet en toewijding heeft hij
op zijn zeer eigen manier de belangen van de stichting
vrijwel dagelijks behartigd. Op onopvallende wijze
wist hij, veelal toevallig langsfietsend, steeds weer de
belangen van HPO onder de aandacht van bestuurders
en ambtenaren te houden. Gedurende de tien jaar on-
der zijn voorzitterschap, waarin nauw samengewerkt
werd met de wethouders Weijers-van Veen, Ubbink,
Meulman, Walch, Flink en Borstlap heeft HPO zich
een plaats in de Hilversumse samenleving verworven,
waarbij naast andere successen de realisatie van de
eerdaags te starten bouw van het Historisch Buurtje
het prachtige en tastbare resultaat is.
De heer Henk Kok (62) is sinds 1968 betrokken bij de
Hilversumse samenleving. Meer dan dertig jaar was
hij werkzaam bij de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor Gooiland. De laatste een en twintig jaar als
algemeen secretaris. Naast zijn werk voor de KvK was
en is hij betrokken bij een groot aantal maatschappe-
lijke instellingen in Hilversum. Dit ondanks het feit
dat deze geboortig Amsterdam in Huizen woont.
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Bestuur en organisatie
Het bestuur van de Stichting “Hilversum Pas Op!” ver-
gaderde in het jaar 2001 vijf maal. De najaarsvergade-
ring was zoals gebruikelijk een gezamenlijke vergade-
ring van bestuur en adviseurs. Daarnaast vonden naar
behoefte bijeenkomsten van de verschillende werk-
groepen plaats. Gebruik van internet vereenvoudigde
de onderlinge communicatie aanzienlijk.
Op 14 december overleed op 85-jarige leeftijd François
Renoù. Frans Renoù was niet alleen initiatiefnemer
tot en oprichter van Pas Op!, maar maakte vervolgens
vele jaren deel uit van het bestuur. Zijn grote histori-
sche kennis over en betrokkenheid bij het dorp Hil-
versum waren van groot belang voor de Stichting. Na
zijn aftreden als bestuurslid bleef hij in de functie van
adviseur bij de stichting betrokken.
De heer drs. H.J. Kok trad in de functie van inkomend
voorzitter toe tot het bestuur. De heer J.H. Bartelse,
deel uitmakend van de werkgroep Waakzaamheid,
trad in verband met zijn vertrek uit Hilversum af als
adviseur.
Mr H.J.A.S. Swanenburg de Veye maakte vanuit de
historische vereniging “Albertus Perk” en Hilversum
Pas Op! deel uit van de Gemeentelijke Monumenten-
commissie. 
Hilversum Pas Op! werd in het bestuur van Stichting
De Hof vertegenwoordigd door de heer de Veye en me-
vrouw F.M.G. Wisse Smit-Kooman, in november trad
de heer H. Swanenburg de Veye na een bestuurslid-
maatschap van vijf jaar af. 
De heer L.D. Hageman en mevrouw F.M.G. Wisse
Smit maakten deel van uit van de gemeentelijke over-
leggroep Binnenstad. 
Mevrouw drs. L.J. Westermann-van der Steen had na-
mens Pas Op! zitting in het Algemeen Bestuur van de
Stichting Tussen Vecht en Eem.
Waar nodig was contact tussen de voorzitters van Hil-
versum Pas Op! en Albertus Perk, terwijl ook vanuit ie-
ders werkgroep op het gebied van waakzaamheid /
monumentenzorg overleg plaatsvond. In het blad
Eigen Perk van de Historische Kring “Albertus Perk”
werd opnieuw de mogelijkheid geboden nieuws van-
uit Pas Op! te publiceren.

Financieel
Financieel verliep het jaar zeer rustig. Extra kosten
werden gemaakt ten behoeve van de verschillende lus-
trumactiviteiten. Aan het eind van het boekjaar telde
de stichting 208 donateurs.

Lustrumactiviteiten 
Op 19 november bestond de stichting 20 jaar, aanlei-
ding om aan de verschillende doelgroepen en activi-
teiten van de Stichting aandacht te besteden in de
vorm van lustrumevenementen.

Op 24 januari vond in de Burgerzaal een presentatie
plaats van de plannen van Pas Op! met betrekking tot
het Laanstraatbuurtje. De bijeenkomst was bestemd
voor de donateurs en geïnteresseerde Hilversummers.
De ongeveer driehonderd aanwezigen maakten de
avond tot een groot succes. Na een welkomswoord
van de voorzitter H.J.A.S. Swanenburg de Veye en van
de wethouder Binnenstad mevrouw H.M.A. Borstlap-
van den Bosch werden achtereenvolgens inleidingen
verzorgd door de heer drs. K. Loeff over het belang
van het behoud van historische bebouwingen in
dorpskernen, door de heer ing. P.D. van Vliet over de
restauratie- en renovatieplannen en door de HBG die
een videopresentatie over het buurtje aanbood.
Op deze bijeenkomst vond eveneens de prijsuitreiking
plaats van een fotowedstrijd rond het Laanstraatbuur-
tje en werd door wethouder B. Smit een tentoonstel-
ling van de ingezonden foto’s in de gangen van het
raadhuis geopend. 
Op 22 september vond ten behoeve van onze dona-
teurs en de leden van de Stichting “Tussen Vecht en
Eem” een Hilversumdag plaats. In de ochtend vond
een symposium plaats rond het thema “De waarde van
het behoud van historische bebouwing”. Sprekers wa-
ren achtereenvolgens ir. E.H. van Tuyll van Seroosker-
ken, mevrouw drs. L. Lansink en de heer M. Min. De
ochtend werd afgesloten met een forumdiscussie on-
der leiding van de heer drs. K. Loeff.
Na de gezamenlijke lunch bestond er de mogelijkheid
deel te nemen aan een excursie langs verschillende
plekken met historische bebouwing passend in het
thema van de ochtendbijeenkomst. De dag werd afge-
sloten met een mini-concert op “De Hof”.
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Projecten

Project Laanstraat
De voorbereidende ontwikkelingen rond het Laan-
straatbuurtje, een gezamenlijk project van Pas Op!
met de gemeente Hilversum en HBG, zijn in een eind-
fase beland. Op 24 januari 2001 werd door de HBG be-
kend gemaakt dat rond de zomer met de bouw van het
Laanstraatbuurtje aangevangen zou kunnen worden.
Alsnog rees echter een aantal problemen op wat aller-
eerst opgelost diende te worden, waardoor het mo-
ment van bouwen opnieuw opgeschoven moest wor-
den. Een voordeel is dat beide fasen inmiddels aan-
sluitend gerealiseerd kunnen gaan worden, planning
is dat medio 2002 met de bouw begonnen wordt. 
Als zeer actief lid van de Stuurgroep van dit project en
door zijn extra steun en aanwezigheid bij de vergade-
ringen van de Projectgroep heeft de voorzitter van Pas
Op! ongetwijfeld een zeer groot aandeel gehad in de
bereikte resultaten.

Project waakzaamheid
De Werkgroep Waakzaamheid zoekt nog immer naar
mogelijkheden om het voormalig Brandspuithuisje,
annex storthuisje aan de Violenstraat te behouden.
Door de sterk veranderde structuur van de buurt wor-
den inmiddels weer mogelijkheden gezien en onder-
zocht. De procedures rond villa De Hut bleven de aan-
dacht vragen, terwijl vanuit een vernieuwde opzet van
Waakzaamheid ontwikkelingen in Hilversum gevolgd
werden. Gezamenlijk overleg met de werkgroep Mo-
numentenzorg van Albertus Perk vond plaats en resul-
teerde onder andere in het kader van de gemeente-
raadsverkiezingen in het bij de politieke partijen on-
der de aandacht brengen van het belang van een goede
Monumentenzorg. 

Pas Op!-trofee
Op 19 november, de dag waarop Pas Op! haar 20-jarig
bestaan vierde, werd voor de vijfde maal de Pas Op!
Trofee uitgereikt. Deze beloning voor de uitzonderlij-
ke wijze en liefde waarmee op particulier initiatief een
monumentale woning gerestaureerd en behouden
blijft, werd uitgereikt aan mevrouw L. van Egeraat en
de heer R. Vader, eigenaren / bewoners van het pand
Albertus Perkstraat 59.

Slotwoord van de voorzitter
HPO is twintig jaar oud en heeft een echte plaats vero-
verd in de Hilversumsche samenleving. Een stimulans
voor elke donateur om een nieuwe donateur te vinden
in de familie- of vriendenkring.

Bestuur en adviseurs (per 31 december 2001)
Mr. H.J.A.S. Swanenburg de Veye, voorzitter
Mr. R.J.W.J. Meyer
Drs. H.J. Kok
K. van der Schaar
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris
G. Stroboer
Mr. A.A.G. Fluitman, penningmeester
Ing. P.D. van Vliet
Ing. H.J.W. Bruggeman
L.D. Hageman
Mr. E.Ch. Lisser
Ing. E.E. van Mensch
Drs. L.J. Westermann-van der Steen

F.M.G. Wisse Smit-Kooman
februari 2002
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