
 

Aan het College van Burgemeester & Wethouders 

en de Raad der gemeente Hilversum 

Postbus 9900 

1201 GM Hilversum                                                                                             

                                                                                                                     Hilversum, 31 december 2022 

 

Betreft: gemeentelijke monumenten Noorderweg 42-42a en Noorderweg 44 

 

Geacht College, geachte leden van de Raad, 

 

Medio februari 2022 richtte de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk zich tot het College van 
B&W met het verzoek het gemeentelijk monument Noorderweg 42-42a te behouden en niet ten 
koste te laten gaan van de beoogde planontwikkeling aldaar. 

Uit recent nader onderzoek door de HHK Albertus Perk is tevens duidelijk geworden dat het tegen 
het woonwinkelhuis Noorderweg 42-42a aangebouwde bedrijfsgebouw Noorderweg 44 eveneens 
een te beschermen gemeentelijk monument is. 

Pas heel recent (2 december 2022, zaaknummer 1226809) mochten wij de reactie van B&W 
ontvangen, inhoudende dat dit monument niet kan worden behouden: ‘Het grotere belang van de 
gebiedsontwikkeling wordt zwaarder gewogen dan het individuele monument’.  

Uw wel zeer late reactie achten wij van weinig respect getuigen richting de HHK Albertus Perk. Onze 
uitingen in het kader van de gedeelde zorg voor het behoud van het cultureel erfgoed in onze 
gemeente worden door u immers zeer gewaardeerd. Het is daarbij bovendien voor ons van belang 
tijdig de vinger aan de pols te kunnen hebben. De behandeling van het gebiedspaspoort Korte 
Noorderweg vond op 17 februari jl. (raadscommissie) en 9 maart jl. (raadsvergadering) plaats zonder 
dat de historische kring de mogelijkheid had tot inspraak. 

Uw reactie verontrust ons vooral inhoudelijk. Planontwikkeling en de businesscase die aan het 
gebiedspaspoort ten grondslag liggen, prevaleren blijkbaar boven het behoud van erkend cultureel 
erfgoed als een gemeentelijk monument. Wij vrezen ten zeerste precedentwerking als hier nieuw 
gemeentelijk beleid aan de orde is. Mocht dit laatste onverhoopt het geval zijn, dan achten wij dit 



zeker niet conform art. 8 van de Monumentenverordening 2016 van de gemeente Hilversum. Ook 
kennen wij het noodzakelijke advies ter zake van de CRK&M niet.  

Hierbij willen wij ook opmerken dat zowel Noorderweg 42-42a als Noorderweg 44 in respectievelijk 
2018 en 2019 zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Wij achten het van belang dat beide 
monumenten hun plaats op de gemeentelijke monumentenlijst en daarmee hun bescherming 
behouden, ook tegen ‘het grotere belang van de gebiedsontwikkeling’ en de wensen van een 
gebiedsontwikkelaar in. Dit is immers in essentie de motivatie bij plaatsing van gebouwen op de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

De toezegging om te kijken welke authentieke elementen (na de sloop van beide gemeentelijke 
monumenten) teruggebracht kunnen worden in de planontwikkeling beschouwen wij daarom als een 
doekje voor het bloeden. Ook het Beeldkwaliteitsplan en Ontwikkellocatie 1221 Hilversum als basis 
voor het gebiedspaspoort gaan uit van een wijk met daarin historische elementen. Een creatieve 
inpassing van deze gemeentelijke monumenten in het plan voor nieuwe woningen is zeker mogelijk. 
Dat heeft u in het verleden ook als mogelijkheid laten zien. Het zoeken hiernaar, dus met behoud van 
deze monumenten, lijkt ons een opdracht voor de gemeente Hilversum die er prat op gaat de ‘stad 
van jonge monumenten’ te zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Hilversumse Historische Kring Albertus Perk 

 

 

 

Ed van Mensch, voorzitter wnd.                                                                  Marieke Middelhoff, secretaris 

                                                                        

                                                                        

                                                                   Commissie Cultureel Erfgoed 

                                                                   Willem van der Spek, voorzitter 

                                                                    Henk van Lambalgen, secretaris    

 

 

 

 

 



 

 

 

 


