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ls bijdrage aan dit nummer van Eigen Perk maakt de
Stichting Hilversum, Pas Op! graag gebruik van de
mogelijkheid u het jaarverslag 2008 te presenteren. Veel
aandacht vergt momenteel de realisatie van de fase 2a
panden in het Historisch Buurtje. Maar ook verdere ontwikkelingen in dit gebied blijven we nauwgezet volgen
en hebben waar mogelijk overleg met de verschillende
betrokken partijen. In een volgend nummer van Eigen
Perk zullen we u daar graag verslag over doen.
Tenslotte: donateurs zijn van groot belang voor Pas
Op! Zij blijven de basis waarop de stichting kan functioneren.
Middels een gift op rekening 42.99.21.667 t.n.v.
Stichting Hilversum, Pas Op! te Hilversum wordt u automatisch donateur van onze stichting.

Jaarverslag 2008
De Stichting
De Stichting Hilversum, Pas Op! was door de realisatie van het Laanstraatbuurtje voor de Hilversummers
in de afgelopen jaren zichtbaar aanwezig. Het jaar
2008 werd echter naar buiten toe minder. 2008 stond
voor het bestuur in het teken van afrondingen van de
tweede fase van het Laanstraatbuurtje en zorgen rond
de fase 2a. Restauratie/renovatie van de fase 2a-panden Herenstraat 47 en Kruissteeg 26 lopen vooralsnog
niet volgens de eerder geformuleerde afspraken voor
het buurtje. Pas Op! en de gemeente konden niet tot
overeenstemming komen over de realisatie van een
door Pas Op! in het Laanstraatbuurtje aan te bieden
dorpspomp zoals deze ooit op vele plekken in Hilversum gestaan heeft. De bouwaanvraag werd ingetrokken. Daarnaast heeft het bestuur zich gebogen over de
verdere omgeving van dit historisch deel van de Hilversumse binnenstad, over toekomstgerichte ontwikkelingen in het algemeen en de herpositionering van
de stichting in het huidige tijdsbeeld.

Het voormalige fabriekje aan de Kruissteeg 26 blijft aandacht
vragen van het bestuur van Hilversum, Pas Op! De langverwachte restauratie van het pand, dat o.a. ooit een jongerencentrum huisvestte, laat vooralsnog op zich wachten.

Publiciteit
In het kader van publiciteit werd wederom een Pas
Op-kalender uitgegeven. Als thema voor de kalender
2009 werd gekozen uit recent gerestaureerde gebouwen in Hilversum en belangrijke monumentale gebouwen die hoognodig gerestaureerd dienen te worden. Nadat het eerste exemplaar binnen het college
aan scheidend wethouder Ben Hammer werd overhandigd, werd de kalender in een geanimeerde bijeenkomst aan alle betrokkenen eigenaren van de vermelde panden overhandigd. Rond de jaarwisseling
2007/2008 werd in samenwerking met de Woonbode
de fotowedstrijd ‘Herken de Deur’ georganiseerd. In
het voorjaar vond de prijsuitreiking plaats bij de wedstrijddeur van het pand Schapenstraat 201. De eerste
prijs, een aquarel van haar woning, gemaakt door de
Hilversumse kunstenaar Hans Almekinders, werd
gewonnen door mevrouw R. van Leeuwen-Bruinsma.
Vervolgens was er een ontvangst in deze voormalige
bakkerij, waarbij de eigenaar mevrouw Vreeswijk
boeiend over de geschiedenis ervan verhaalde. Pas
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Ook het pand van café Felix III en het voormalige Jongeren Advies Centrum aan de Herenstraat 47 is zeer dringend aan renovatie toe.

Op! krijgt in het tijdschrift Eigen Perk van de HHK Albertus Perk ruimte aangeboden, waarvan dankbaar
gebruik wordt gemaakt.
Bestuur en organisatie
Het bestuur kwam in het jaar 2008 zeven maal bijeen.
Waar nodig heeft menig overleg op andere wijze
plaatsgevonden. In het voorjaar trad wegens drukke
werkzaamheden de penningmeester mr. A.A.G. Fluitman af. Het bestuurslid mr. S.C.G. Alberelli nam de
functie van penningmeester op zich. In het najaar trad
het oud-bestuurslid ing. E.E. van Mensch opnieuw toe
tot het bestuur. Naast zijn actieve inzet is daarmee een
schat aan kennis en ervaring teruggekomen binnen de
gelederen van Pas Op!
Eind 2008 vonden nogmaals bestuurswisselingen
plaats. De voorzitter, de heer drs. H.J. Kok, trad af.
Gedurende zes jaar vervulde hij de bestuursfunctie op
eigen wijze en met zijn zo kenmerkende humor. De
heer drs. R. Brons trad in de functie van voorzitter tot
het bestuur toe. Als eigenaar van het ‘Huis met de Pilaren’ aan het Rosarium kunnen we van een ‘ervaringsdeskundige’ spreken. Ook de heer L.D. Hageman trad na een bestuursperiode van acht jaar af. Met
betrekking tot de jarenlange wens van Pas Op! tot behoud van het voormalig vuilstorthuisje annex brandspuitopslag aan Violenstraat heeft de heer Hageman
de doorbraak weten te creëren, waardoor verdere verkrotting een halt toegeroepen werd en is de restaura-
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tie inmiddels een feit. De nieuwe voorzitter ging meteen vol enthousiasme aan het werk en voerde nog in
de decembermaand een aantal kennismakingsgesprekken welke in 2009 hun vervolg zullen krijgen.
Hilversummers wisten hun weg naar Pas Op! te vinden. Maar ook vanuit Pas Op! vonden overleggen met
personen, organisaties en de plaatselijke overheid
plaats. Met de HHK ‘Albertus Perk’ was zowel een
goed contact op bestuursniveau als tussen hun werkgroepen op het gebied van waakzaamheid/monumentenzorg.
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.
De uitgaven van de Stichting bedroegen in 2008 totaal
€ 12.814, de inkomsten € 13.148. Het positieve resultaat zal worden toegevoegd aan de restauratiereserve
van de Stichting.
Donateurs
Hilversum, Pas Op! blijft zich nu en in de toekomst
volgens haar doelstelling inzetten voor het behoud
van historisch en architectonisch belangrijke panden
in Hilversum. Als draagvlak voor het functioneren van
de stichting zijn de donateurs van essentieel belang.
Groei van het aantal donateurs is dan ook noodzakelijk. Aan het einde van het boekjaar 2008 telde de
stichting 196 donateurs.
Bestuur en adviseurs
Bestuur:
drs. R. Brons, voorzitter
F.M.G. Wisse Smit-Kooman, secretaris
Mr. S.C.G. Alberelli, penningmeester
P.J. van der Horst
Ing. E.E. van Mensch
Adviseurs:
C.J. Brügemann
Mr. R.J.W.J. Meyer
Ir. Th. Steinebach
Ing. P.D. van Vliet
Flos Wisse Smit, secretaris

