
Jaarverslag 2007
Het jaar 2007 was een rustig jaar voor Hilversum, Pas
Op!, een jaar waarin de afronding van de bouwactivi-
teiten in het Laanstraatbuurtje plaats zou moeten vin-
den. Daarnaast zou hpo zich gaan bezinnen hoe zich
in de komende jaren binnen de Hilversumse samenle-
ving te profileren. Hoewel de doelstellingen van de
stichting onveranderd blijven, is de wijze waarop door
overheden en derden omgegaan met en gedacht wordt
over behoud en bouwen met betrekking tot het histo-
risch en architectonische erfgoed in Hilversum in-
middels van een geheel andere orde dan in de oprich-
tingsjaren van de stichting.

Historisch Buurtje
De laatste panden in het project Laanstraatbuurtje-
fase 2 werden begin 2007 opgeleverd. Dit betekende
dat de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeen-
te, projectontwikkelaar bam en hpo officieel beëin-
digd kon worden. Wel bleven nog een aantal resteren-
de zaken tussen hpo en de gemeente ter afronding
over: van gemeentezijde onder andere fase 2a, de pan-
den Herenstraat 47 en Kruissteeg 26, en van de zijde
van Pas Op het aan te bieden object.

In antwoord op de in 2006 aan de wethouders Ham-
mer en Boog aangeboden hpo-notitie ‘Historisch
Buurtje–fase 3’ werd door de gemeente een antwoord-
notitie ‘Historisch Buurtje’ aan hpo overhandigd. In
deze notitie worden veel van de uitgangspunten van
hpo door de gemeente onderschreven.

Waakzaamheid
De werkgroep Waakzaamheid heeft op uitnodiging
van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente
vooroverleg gevoerd over de beleidsnota monumen-
ten en de nieuw vast te stellen lijst van gemeentelijke
monumenten.

PR
Opnieuw werd een Pas Op-kalender uitgegeven. Als
thema voor de kalender 2008 werd gekozen uit pro-
jecten welke in de afgelopen periode in Hilversum
werden gerealiseerd en passen binnen de doelstellin-
gen van hpo.
Eind november werd een donateurdag georganiseerd.
Allereerst werd door hpo een inleiding verzorgd over
het proces rond de totstandkoming van de rehabilitatie
van het Laanstraatbuurtje. Daarnaast werden de prij-
zen uitgereikt aan de winnaars van de in 2006 in sa-
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Het voormalig pand Laanstraat 14, thans Nieuwe Laanstraat 12. Door grondruil met de gemeente kwam het pand in de jaren ’90  in

eigendom van Hilversum, Pas Op! Waar er in de jaren ’20 van de vorige eeuw nog een gezin met 10 kinderen huisde is het thans een

gerief ’lijke eenpersoonswoning voor de huidige eigenaar.



menwerking met De Woonbode georganiseerde wed-
strijd ‘Herken de Gevel’. Het thema van de donateur-
dag was de restauratie van de RK Vituskerk. De archi-
tect van dit kanjermonument Paul van Vliet en kerk-
meester Maarten van Aken verzorgden interessante
toelichtingen op het restauratieproces, waarna een
rondleiding volgde en werd de donateurbijeenkomst
tenslotte afgesloten met een klein orgelconcert.

Bestuur en organisatie
Het bestuur kwam in het jaar 2007 twee maal in ver-
gadering bijeen. Daarnaast hebben vele malen over-
leggen op andere wijzen plaatsgevonden. 
In het voorjaar nam ing. E.E. van Mensch als gevolg
van de nieuwe structuur binnen Museum Hilversum
afscheid van het bestuur. Het bestuur is hem veel dank
verschuldigd voor zijn grote kennis en belangrijke in-
breng binnen hpo gedurende vele jaren. 

Met regelmaat vond overleg plaats met zowel ge-
meentebestuur als haar ambtenaren. Ook vonden
veelal op uitnodiging van derden overleggen plaats
met betrokken Hilversummers en/of eigenaren van
panden.
Hpo werd in het bestuur van Stichting De Hof en in
het Algemeen Bestuur van de Stichting Tussen Vecht
en Eem vertegenwoordigd door mevrouw F.M.G.
Wisse Smit-Kooman. Daarnaast vonden constructieve
overleggen plaats met de hhk ‘Albertus Perk’, zowel
op bestuursniveau als tussen de werkgroepen op het
gebied van waakzaamheid / monumentenzorg.
De uitgaven van de Stichting bedroegen in 2007 totaal
€ 17.016, de inkomsten € 11.914. Het negatieve resul-
taat is het gevolg van een gift als steun aan de restau-
ratie van het Dudokpandje aan de Schutterweg. 

Donateurs
Nu de realisering van het Laanstraatbuurtje, fase 1 en
2, tot een afronding is gekomen dient hpo alert te
blijven op verdere ontwikkelingen in dit Historisch
gebied. De stichting blijft zich uiteraard volgens haar
doelstelling inzetten voor het behoud van historisch
en architectonisch belangrijke panden in Hilversum.
Als draagvlak voor het functioneren van de stichting
zijn haar donateurs dan ook van essentieel belang. 
Aan het einde van het boekjaar 2007 telde de stichting
206 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

Adviseurs:
C.J. Brügemann
Mr. R.J.W.J. Meyer
Ir. Th. Steinebach
Ing. P.D. van Vliet
Ing. E.E. van Mensch

Flos Wisse Smit, secretaris
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Pand uit de fase 2a. Het voormalig ‘Hof van Heden’ aan de

Kruissteeg, ooit de marmerfabriek van steenhouwer Dekker, is

inmiddels met een renovatieplan van de hand van architect

Paul van Vliet, adviseur van Pas Op!, verkocht. 
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