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Geachte dames en heren,
Op woensdag 2 oktober tussen 18.00 uur en 19.30 uur nodig ik u van harte uit op begraafplaats
Bosdrift (Bosdrift 12). Tijdens dit werkbezoek komen de ontwikkelingen op zowel de begraafplaats
als de aula aan bod.
Aanleiding
De Uitvaarstichting Hilversum (USH) is in augustus 2016 opgericht en is sindsdien verantwoordelijk
voor de exploitatie en het beheer van het crematorium en de gemeentelijke begraafplaatsen Zuiderhof,
Noorderbegraafplaats en Bosdrift. Bij de oprichting heeft de gemeente een krediet van €280.000 aan
de stichting overgemaakt, bedoeld om te investeren in het herstel van begraafplaats Bosdrift; onder
meer de padenstructuur, de zichtlijnen en het groen.
In 2019 hebben de landschapsarchitecten van het Hilversumse bureau Karres en Brands in opdracht
van de USH een ontwerpvisie voor de Bosdrift gemaakt. Tijdens het werkbezoek krijgt de raad inzicht
in deze visie. Op basis van de visie gaat de USH de komende jaren aan de slag met het in oude luister
herstellen van deze monumentale plek in Hilversum.
Programma
18.00 uur

Ontvangst op de oprit van de begraafplaats door USH directeur Anita van Loon. Zij
leidt u rond over de begraafplaats. Vanuit Karres en Brands sluiten Sylvia Karres
(directeur en mede-eigenaar) en Ania Sobiech (landschapsarchitect) aan.

18.30 uur

Presentatie van de ontwerpvisie in de aula van de Bosdrift door Sylvia Karres met
aanvullingen door Anita van Loon. Soep en een broodje worden verzorgd. Ook de
mogelijkheden de aula meer te betrekken bij de activiteiten op de begraafplaats komen
aan bod.

19.30 uur

Sluiting

Om 20.00 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen aansluitend in het raadhuis.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het werkbezoek bij Michael van Riet Paap
(m.vanrietpaap@hilversum.nl).
Toezegging 18/120
In de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen van 12 september 2018 heb ik u een stand van zaken
over de aula van begraafplaats Bosdrift toegezegd (T18/120). Tijdens het werkbezoek aan op 2
oktober komt een stand van zaken ruimschoots aan bod. T18/120 beschouw ik daarmee als afgedaan.
Met vriendelijke groet,
A.R.C. Scheepers
Wethouder Beheer, vastgoed, grex, begraafplaatsen, buurten
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