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Woensdag 24 juni: De 12 uur van Centrum Hilversum startschot voor springlevend centrum

De vernieuwing hangt in de lucht
De 12 uur van Centrum
Hilversum op woensdag
24 juni zou wel eens een
historische dag kunnen
worden voor de stad.
De organisatoren doen er
alles aan zoveel mogelijk
bewoners, ondernemers en
andere organisaties bij dit
unieke evenement te
betrekken. De 12 uur van
Hilversum is het startschot
voor een levendig, aantrekkelijk centrum in de
toekomst.
Alle Hilversummers zijn
van harte welkom op 24
juni hun duit in het zakje
te doen voor een centrum
met ‘smoel’.
Het is twee voor twaalf voor het
centrum van Hilversum, erkent
wethouder Floris Voorink volmondig. De leegstand van
winkelpanden zit boven het
landelijk gemiddelde, er worden
al jaren grappen gemaakt over
de slechte bereikbaarheid, het
centrum heeft te weinig identiteit en de inrichting van de
openbare ruimte kan ook wel
een likje gebruiken. Kortom:
de sjeu was er een beetje vanaf,
maar dat lijkt verleden tijd.
Want sinds burgemeester en wethouders het opknappen, leefbaar
en levendig houden van het
centrum als speerpunt hebben
omarmd, borrelt het in Hilversum. Wethouder Floris Voorink:
“Er is van oudsher veel contact
met horeca en winkeliers vanuit
de gemeente, maar we hadden
geen gestructureerd overleg met
inwoners. Dat is er nu wel. We
spreken met alle partijen intensief over de pijnpunten en hoe
we het centrum van Hilversum
weer op de kaart kunnen zetten.
Het resultaat is een gezamenlijke
centrumvisie. In die visie zitten
goede ideeën van inwoners en
ondernemers waar we mee
aan de slag willen. Terwijl de
centrumvisie ter inzage ligt en
vóórdat het wordt besproken
in de gemeenteraad, willen
we graag van zoveel mogelijk
Hilversummers weten hoe zij
een verbeterd centrum voor zich
zien. Wie weet rolt er nog een
gouden idee uit. Het zou me niet
verbazen, want iedereen wil er
de schouders onder zetten, dat
voel je. Ik wil dat we over dertig
jaar kunnen zeggen: dat hebben
we toen goed aangepakt’.”

Alle Hilversummers
zijn van harte
welkom op
woensdag 24 juni
Volop inspiratie
De Kerkbrink is het epicentrum
van De 12 uur van Hilversum, met een hoofdrol voor het
museum. Om 08.00 uur is er
een gezamenlijk ontbijt, waar
alle bewoners van het centrum,
ondernemers en (culturele) organisaties voor zijn uitgenodigd.
Daarna volgen vele workshops
en rondleidingen op bijzondere

locaties in het centrum. Ook
wordt het publiek aangespoord
een Urban Safari te doen. Twee
wildrangers gaan op zoek naar
de diersoort ‘mens’ tijdens wervelende straattheatersessies. De
hele dag door wordt er live radio
gemaakt en één van de hoogtepunten van de dag wordt ongetwijfeld de bekendmaking van
de winnaar van de Win een
Winkel verkiezing.
Win een Winkel
Eén van de bedenkers van de
wedstrijd Win een Winkel is
Ewout Jansen van wijnwinkel
il diVino op de Bussumerstraat.
‘’Een aantal jaar geleden hebben
we ons verenigd in de ondernemersclub Om de Hoek. We wilden meer kruisbestuiving, want
op de Bussumerstraat en omstreken vind je kleurrijke zaken
met unieke producten waar we
trots op mogen zijn. We hebben
onszelf gepresenteerd met een
boekje dat heel goed werd ontvangen. Inmiddels is er een
hechte groep ontstaan. De leegstand op de Bussumerstraat gaat
ons aan het hart. Al pratende
kwam iemand op het plan een
winkel weg te geven, aan ondernemers met een goed idee. We
zijn met Hendrik Smits van De
Koster cs makelaars gaan praten
en met de eigenaar van het pand
op nummer 28 dat we in gedachten hadden. Iedereen omarmde ons plan, we hebben op
eigen kosten flyers laten drukken. Er is met de gemeente
samen een filmpje gemaakt dat
op www.centrumhilversum.nl
staat en uit de beste inzendingen
kiest de jury op 24 juni een winnaar die drie maanden gratis op
nummer 28 mag zitten, zonder
kleine lettertjes. De makelaar en
de eigenaar zijn inmiddels zo
enthousiast dat de nummers
twee en drie ook drie maanden
een pand aangeboden krijgen.
Na de prijsuitreiking en de feestelijke opening van de panden zijn
er ter plekke workshops. Het
gaat er natuurlijk om dat er iets
gebeurt. De stad krijgt identiteit
van winkels die je nergens anders
ziet en saamhorige ondernemers
die samen workshops aanbieden
en bedenken hoe het nóg beter
kan. Dat doen we ook met de
centrumvisie. We willen meer
groen in de straat. Dat past bij
de Biologische Slagerij Hilversum, bakkerij Dekker & Winkler
en het groene warenhuis.
Mensen moeten worden uitgenodigd te blijven hangen in de
straat in plaats van er zo hard
mogelijk doorheen te fietsen.
Wij krijgen als ondernemers veel
extra energie van alles wat er nu
gebeurt. De vernieuwing hangt
in de lucht.’’
Samenwerken = meer leven
in de brouwerij
Dat voelt ook horecaman en
ondernemer van het jaar 2015
Edwin Spitsbaard. Hij richtte
ruim twee jaar geleden de
Stichting Uitgaan Hilversum
op. “Samenwerken in plaats van

Wethouder Centrum, Floris Voorink en ondernemer Ewout Jansen (Il Divino): “Samen optrekken
betekent meer leven in de brouwerij”
(FOTO: MARGÔT BRAKEL)

elkaar afzeiken, van negatief
naar positief, dat was mijn gedachte. De Stichting gaat geweldig, ook dankzij de burgemeester
en de nieuwe gemeenteraad, die
echt luisteren naar kritiek en
hun nek uitsteken om Hilversum
op alle fronten te verbeteren.
Er is nu een groep ambtenaren
uitsluitend met het centrum bezig en dat werkt. De Hilvertshof
en het marktterrein worden
opgeknapt en lelijke plekken,
leegstand en bereikbaarheid
worden aangepakt. Wij richten
ons als horeca-ondernemers nu
op originele evenementen en
dat komt het imago van Hilversum flink ten goede. We hebben
zowel een Paas- als een Pinkster-

festival georganiseerd. Dan zie je
de kracht van samenwerking.
Opeens was het centrum vol met
dertigplussers, jonge gezinnen,
leuke, gezellige mensen.”
Op 15 november komt de
Popronde naar Hilversum.
Daar is 3FM onder meer partner
van. Al twintig locaties doen
mee en veel winkels zijn die
zondag open. “Het wordt helemaal super. Samen optrekken
betekent automatisch meer
leven in de brouwerij. Ik hoorde
dat de gemeente met allerlei
nieuwe technische snufjes de
verbinding tussen Media Park en
centrum wil verbeteren. Prima.
Leegstaande ruimtes boven winkels omtoveren tot appartemen-

College deelt bloemen uit
bij avondvierdaagse

ten waardoor je winkelruimtes
goedkoper maakt en bovendien
jonge mensen naar het centrum
trekt; top. Een evenement organiseren als De 12 uur van
Centrum Hilversum in plaats
van een zaaltje afhuren als je
wilt weten wat mensen bezighoudt: dan zijn we goed bezig
met z’n allen. Het besef dat we
elkaar nodig hebben en wat
moeten gunnen, geeft Hilversum
een enorme boost.’’
Informatie
Meer informatie over De 12 uur
van Centrum Hilversum, de
centrumvisie en Win een winkel
is te vinden op
www.centrumhilversum.nl.

Hilversum werkt
aan de weg
De wegwerkzaamheden van
15 tot en met 22 juni
In de autoluwe schoolvakantieperiode wordt er net als in voorgaande jaren gewerkt aan het
Hilversums wegennet.
Benieuwd waar er deze zomervakantie wordt gewerkt? Kijk
verderop in deze krant naar de
extra Raadhuis-aan-huispagina’s:
Werken aan de weg in de
autoluwe schoolvakantie.
Deze week wordt er gewerkt
aan de bestrating, riolering en/of
kabels en leidingen in de:

Ongeveer 2000 wandelaars hebben dit jaar deelgenomen aan
de avondvierdaagse van Hilversum. Even leek het weer nog
spelbreker te worden op de laatste avond, maar gelukkig bleef
het echte noodweer uit. Het college van burgemeester en
wethouders deelden op de laatste avond bij het passeren van
het Raadhuis bloemen uit aan de vele passerende wandelaars.
(FOTO: MARGÔT BRAKEL)

• N525 (Larenseweg);
• Minckelersstraat tussen
Anthony Fokkerweg en de
Liebergerweg;
• Jacob van Campenlaan
vanaf de Berlagelaan tot de
Erfgooiersstraat (oneven zijde);
• Tesselschadelaan tussen
Burgemeester Lambooylaan
en Gerardus Gullaan.
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Raadhuis aan huis
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Kom praten over het
‘Openingsbod voor
gesprek met de stad’!
Alle Hilversummers die
zich betrokken voelen bij
de ontwikkelingen en de
toekomst van Hilversum
zijn welkom op woensdag
17 juni in Grand Café
Gooiland.
Daar organiseert de gemeente
Hilversum vanaf vijf uur
’s middags de bijeenkomst
‘Openingsbod voor het gesprek
met de stad’. Doel is, om samen
met de inwoners van Hilversum
in gesprek te gaan over de gemeentelijke plannen en focus
aan te brengen hoe we de
dingen in Hilversum gaan
aanpakken.

Agenda vergadering 17 juni
Commissie Samenleving

Volg de gemeente
Hilversum ook
op Twitter:
www.twitter.com/
gemeentehsum

RAADZ AAL 19.00 UUR

19.00 UUR
1. Vaststellen agenda.
2. Mededelingen van de
voorzitter.

19.00-20.00 UUR
3. Procedure subsidie-aanvraag
Versa.

Agenda vergadering 17 juni
Gezamenlijke commissie
RAADZ AAL 20.00 UUR

Het college van burgemeester en
wethouders heeft vorig jaar
oktober in De Vorstin onder de
noemer ‘Verder met Hilversum’
zijn plannen uit de doeken
gedaan voor honderden Hilversummers. Daarmee werden de
ambities van het college bekend
op de terreinen: Zorg, Wonen,
Buurten, Mediastad en Centrum.
Meepraten en meedoen
De vraag is nu op welke manier,
met wie en met welke middelen
deze prioriteiten worden vorm-

Agenda vergadering 18 juni
Commissie Economie & Bestuur
DUDOKKAMER 20.00 UUR

20.00-20.05 UUR
1. Vaststellen agenda.
2. Mededelingen van de
voorzitter.

20.05
3. Kadernota.

Agenda vergadering 18 juni
Commissie Samenleving
RAADZ AAL 20.00 UUR

ALGEMEEN DEEL
20.00-20.05 UUR
1. Vaststellen agenda.
2. Mededelingen van de
voorzitter.
3. Vaststellen verslagen cie E&B
van 15 april en 21 mei.
4. Bestuursagenda/Kwartaalplanning/Toezeggingen
college.

P&O
ALGEMEEN DEEL
20.00 UUR
1. Vaststellen agenda.
2. Mededelingen van de
voorzitter.
3. Bestuursagenda/Kwartaalplanning/Toezeggingen
college.
4. Vaststellen verslag d.d. 21 mei
2015.

SPORT EN CULTUUR
20.00-20.05 UUR
5. Mededelingen van en vragen
aan wethouders Voorink en
Jaeger.
6. Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden.

ZORG, JEUGD EN ONDERWIJS
20.05-20.15 UUR
7. Mededelingen van en vragen
aan wethouder Van der Want.
8. Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden.

20.15-21.00 UUR
9. Vaststellen technische
begrotingswijziging Sociaal
Domein.
10. Invoeringskosten en stand
van zaken bestemmingsreserve decentralisaties Sociaal
Domein per 1-7-2015.

SOCIALE ZAKEN, ARBEIDSMARKT,
PARTICIPATIE EN WELZIJN
21.00-21.10 UUR
11. Mededelingen van en vragen
aan wethouder Klamer.
12. Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden.
22.10-22.30 UUR
13. Meerjarenbeleidsplan
participatie.
22.30-23.15 UUR
14. Begroting Tomin 2016.

20.05-20.05 UUR
5. Mededelingen van en vragen
aan wethouder Voorink.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID,
BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, COMMUNICATIE

gegeven. Iedereen mag meepraten en ook meedoen. Het
gaat om gezamenlijk keuzes
maken en gezamenlijk investeren. De middag in Gooiland
heeft dan ook een andere opzet
dan die in De Vorstin, hij is
veel interactiever. De vraag is
immers niet: Wat gaan we doen,
maar hoe gaan we dat aanpakken?
Nieuwe opzet
Burgemeester Pieter Broertjes
leidt de middag in, wethouder
financiën Wimar Jaeger licht de
nieuwe opzet van de begroting
toe (begrijpelijker en compacter)
en maatschappelijke organisaties
die nu al samenwerken met de
gemeente, staan kort stil bij de
vorm van die samenwerking.
Daarna is er een grote netwerkborrel waarop wethouders en
ambtenaren – speels opgesteld
per beleidsambitie – het gesprek
aangaan met de andere aanwezigen.
Het ‘Openingsbod voor het gesprek met de stad’ is bedoeld om
in gesprek te zijn en te blijven
met Hilversummers. Belangrijke
partners waar de gemeente al
mee spreekt en samenwerkt zijn
uitgenodigd om te komen.
Daarnaast is iedereen die zich
betrokken voelt welkom.
De inloop voor de bijeenkomst
is om 17.00 uur en gaat om
17.30 uur van start.
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 19.00 uur.

7. Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden.
20.10-20.30 UUR
8. Aanwijzen trouwlocaties.

FINANCIËN, ECONOMISCHE
ZAKEN & MEDIA, REGIOZAKEN
20.30-20.35 UUR
9. Mededelingen van en vragen
aan wethouder Jaeger.
10. Vooruit- en terugblik regionale aangelegenheden.
20.35-21.30 UUR
11. Schuldenpositie Hilversum,
een visie op schulden.

@klamer_arjo
’Ken je buurt!?’
Lees de blog van
wethouder Arjo Klamer
nu op hilversum.nl

Openingstijden
op werkdagen

20.05-20.10 UUR
6. Mededelingen van en vragen
aan burgemeester Broertjes.

•

Inspreken en Informatie

•
•

Voor contact met de gemeenteraad, informatie of het aanmelden als
inspreker tijdens de commissievergadering:
griffie@hilversum.nl of telefoon 14 035.
Agenda’s en stukken zijn raadpleegbaar op
www.hilversumbis.nl

•

Stadskantoor/
Publiekszaken
Oude Enghweg 23
Loket: 9.00-13.00
en donderdag ook
17.00-19.30 uur
Receptie:
8.30-17.00 uur
Tel.: 14 035
8.30-17.00 en donderdag tot 19.30 uur
Of maak een
afspraak

Melding Openbare
Ruimte
• Tel.: 14 035

