Jaarverslag 2006
Het jaar 2006 betekende voor de Stichting Hilversum,
Pas Op! de viering van haar vijfde lustrum. In de afgelopen vijfentwintig jaar is gestreden voor behoud en
herstel van nog aanwezige stukjes historisch en architectonisch Hilversum. Hoewel het kan worden betreurd dat dergelijke particuliere initiatieven, vaak gedragen door een groot deel van de inwoners van Hilversum, noodzakelijk zijn, kijkt het bestuur met gepaste trots terug op wat de stichting in de afgelopen
jaren heeft bereikt. Niet alleen is een aantal panden
die op de nominatie stonden te verdwijnen voor Hilversum behouden, maar ook is mede door het werk
van de stichting een omslag bewerkstelligd in het denken en handelen van de lokale overheid en derden met
betrekking tot het bouwkundig erfgoed in Hilversum.
Met gepaste trots kunnen we constateren dat een
tweetal restauratieprojecten waar Pas Op! de afgelopen jaren grote waarde aan hechtte tot een afronding
zijn gekomen.
In het voorjaar werd de ingrijpende restauratie van het
voormalige stort-, annex brandspuithuisje, aan de Violenstraat voltooid. Hiermee bleef een voor Hilversum
uniek en karakteristiek gebouw uit het begin van de
20e eeuw behouden.
In 2006 kwam het project Laanstraatbuurtje, als hart
van het Historisch Buurtje in Hilversum, in een afrondende fase. Een project waar Pas Op! zich vanaf haar
oprichting in 1981 voor heeft ingezet. Op 7 april startte eindelijk de bouw van de tweede fase. Met betrokkenen, donateurs en belangstellenden werd feestelijk
de eerste paal geslagen door wethouder B. Hammer
ten behoeve van het fundament voor het geschenk dat
Pas Op! bij de afronding van het project Laanstraatbuurtje wil aanbieden. Eind 2006 werden onze donateurs, evenals buurtbewoners en belangstellenden,
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Het storthuisje aan de Violenstraat vóór de restauratie.

opnieuw genodigd en in de gelegenheid gesteld de
panden van de tweede restauratiefase vlak voordat
deze werden opgeleverd te bezichtigen. Het bestuur
van Pas Op! maakte van de gelegenheid gebruik om in
de voormalige synagoge bij de betrokken wethouders
aandacht te vragen voor het plan ter reconstructie van
een voormalige Noordwand bij het complex van Herberg De Jonghe Graef van Buuren. Naast de overhandiging van een tekening van deze ‘Noordwand’, werd
de notitie ‘Historisch Buurtje–fase 3’ aangeboden
waarin de plannen verder zijn uitgewerkt. De notitie
vraagt tevens aandacht voor de vele aspecten van zorg

voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het
gehele gebied dat in het gemeentelijke bestemmingsplan als Historisch Buurtje aangewezen staat. Pas Op!
heeft zeker het voornemen om na afronding van de reconstructie van het Laanstraatbuurtje zich te blijven
inzetten voor behoud en waar nodig verdere ontwikkeling van dit oude stukje Hilversum.
In het kader van het 25-jarig bestaan heeft het bestuur
dit jaar tweemaal de Pas Op-trofee uitgereikt. In het
voorjaar van 2006 werd de trofee toegekend aan de
eigenaren van het ‘Huis met de Pilaren’, Peerlkamplaan 18-20, de heer R. Brons en mevrouw M. Verkaik.
In december werd de tweede Pas Op-trofee uitgereikt,
nu aan de heer I.L.A. van Bohemen, eigenaar van villa
‘Hestia’ aan de Utrechtseweg. Bij deze gelegenheid
werd een fraai beeld van de godin Hestia teruggeplaatst in de nis aan de noordzijde van het pand.
De werkgroep Waakzaamheid van de stichting heeft
zich waar nodig ook in 2006 gevraagd en ongevraagd
ingezet vanuit de doelstellingen van de stichting voor
behoud en bescherming van panden. Naast het volgen
van ontwikkelingen rond bouw- en sloopvergunningen werd met regelmaat een beroep op de stichting
gedaan voor hulp of advies door individuele Hilversummers en belangenverenigingen.
Ook werd opnieuw een kalender, de Pas Op-kalender
2007, uitgegeven. Gekozen werd voor een bureaukalender met maandelijks foto’s van een Pas Op-project

of een pand waaraan de afgelopen jaren een Pas Optrofee is toegekend. In het kader van het 25-jarig bestaan werd de kalender gratis aan de donateurs verstuurd. Eerste exemplaren van de kalender werden
aan de leden van het college van burgemeester en wethouders van Hilversum aangeboden, waarna een feestelijke bijeenkomst plaatsvond met de eigenaren van
de panden welke op de kalender voorkomen.
In het kader van het 25-jarig bestaan werd in december gezamenlijk met en in de Woonbode de prijsvraag
‘Herken de Gevel’ georganiseerd. De prijsvraag is enthousiast ontvangen, velen hebben door Hilversum
gedwaald op zoek naar de antwoorden. De afronding
zal echter pas in 2007 plaatsvinden.

Bestuur en organisatie
Het bestuur kwam in het jaar 2006 vier maal in vergadering bijeen. Daarnaast hebben vele malen overleggen op andere wijze plaatsgevonden.
Aan het eind van het jaar namen mevrouw drs. Loes
Westermann-van der Steen en de heer ing. Bert Bruggeman na vele jaren afscheid van het bestuur van Pas
Op!. Tijdens het Lustrumdiner van (oud-)bestuursleden, adviseurs en commissieleden werden zij op gepaste wijze gefêteerd. De reeds meedraaiende nieuwe
bestuursleden, de heren P.J. van der Horst en S.C.G.
Alberelli maakten vanaf dit moment statutair deel uit
van het bestuur.
De regelmatige besprekingen met het gemeentebestuur en haar ambtenaren verliepen positief en constructief.
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De tweede fase van het Historisch buurtje is bijna klaar en de meeste huizen worden al bewoond. (foto: EJP)

Pas Op! werd in het bestuur van Stichting De Hof en in
het algemeen bestuur van de Stichting Tussen Vecht
en Eem vertegenwoordigd door mevrouw Flos Wisse
Smit-Kooman. Daarnaast werd de band met de HHK
‘Albertus Perk’ verstevigd, wat zich vooral uitte in de
gezamenlijke overleggen van werkgroepen op het gebied van waakzaamheid / monumentenzorg.
De uitgaven van de Stichting bedroegen in 2006 totaal
€ 6.331 de inkomsten € 10.189. Het positieve resultaat
van € 3.858 werd toegevoegd aan het restauratiefonds
van de Stichting.

Aan het einde van het boekjaar telde de stichting 202
donateurs.

BESTUUR EN ORGANISATIE
Bestuur:
drs. H.J. Kok, voorzitter
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris
Mr. A.A.G. Fluitman, penningmeester
Mr. S.C.G. Alberelli
L.D. Hageman
P.J. van der Horst
Ing. E.E. van Mensch

Donateurs
De donateurs van Pas Op! waren ook weer in 2006 belangrijk voor de Stichting, niet alleen vanwege de financiële ondersteuning, maar vooral ook omdat zij
een draagvlak vormen waardoor het bestuur de doelstellingen van de Stichting Hilversum Pas Op! krachtig kan uitdragen.
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Adviseurs:
Mr. R.J.W.J. Meyer
Ing. P.D. van Vliet

commissieleden:
Th. Steinebach
C.J. Brügemann

