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Hilversum verstedelijken? Ons is niets gevraagd!
Goedenavond dames en heren,
Namens bewonersvereniging OSP uit ik hierbij onze grote zorgen over de MRA-ambitie van uw
College en het voornemen om onze wijken rond het spoor nòg verder te verdichten en te
verstedelijken.
Op 17 juli 2018 zijn we in postcodegebied 1221 als o.a. bewoners en ontwikkelaars aan de slag
gegaan met de Gebiedstafel 1221. Een nieuwe fase van participatie, bottom up, leek aangebroken:
leren luisteren naar elkaar, open gesprekken voeren en samen tot conclusies komen. Een prachtig
proces, wat heeft geleid tot de Gebiedsagenda 1221, mede door ons gepresenteerd aan uw
Raadsleden op 4 september vorig jaar. Alles in het kader van de nieuwe Omgevingswet 2021.
In die gebiedsagenda zijn de contouren van de toekomstige wijk geschetst: behoud van de
karakteristieke woonwijk, verbeteren van het verblijfsklimaat, kleine korrel: ontwikkelingen op
menselijke maat, bouwvolumes en hoogtes aangepast aan de omgeving. En deze Gebiedsagenda, zo
wordt ons verzekerd, is leidend.
Maar hoe valt dat te rijmen met een ineens uit de lucht vallende ambitie voor een Cosmopolitisch
Hoogstedelijk Milieu? Hoe valt dat nog in te passen in de Gebiedsagenda, met een toevoeging van
die duizenden huishoudens als aanbod aan de MRA?
In een gebied wat nu al de hoogste woondichtheid van Hilversum kent? Hoe moeten we dat zien?
Deze koerswijziging staat wat ons betreft haaks op de Gebiedsagenda!
Maar ons is NIETS gevraagd.
U, als volksvertegenwoordiger, wordt gevraagd te besluiten het karakter Hilversum Tuindorp/stad
ingrijpend te veranderen in een hoogstedelijk milieu: maar zonder dat onderzocht is of daar wel
draagvlak voor is!
Zouden burgers daar dan niet ook wat over te zeggen moeten hebben? Of worden wij pas weer
gehoord nadat de richting al is gezet en mogen we dan een beetje “meepraten” in de marge? Is de
nieuwe participatievorm dus alweer verdampt en wordt er weer teruggevallen op feodaal top down
bestuur?
Want ons is NIETS gevraagd.
Over de onmogelijkheid van de toevoeging van die 10.000 woningen (vlgs Strategische notitie
februari j.l.) is door deskundiger mensen dan wijzelf al veel gezegd: de onmogelijke inpasbaarheid, de
onvermijdelijke aantasting van het Hilversums karakter en het verblijfsklimaat, de totale
verkeersinfarct.
Waar blijven dan de onderbouwende omgevings- en mobiliteitsvisies? Wel kaderstelling voor de
toekomst van Hilversum, zoals uw College stelt: maar N U E V E N N I E T???
Worden die, net als participatie, de ondergeschoven kindertjes van deze tomeloze ambitie?
Het college adviseert teleurstellend negatief over punt 1. van het BIV.
Onthutsend is te constateren dat zij burgerraadpleging te hinderlijk vindt voor het bereiken van haar
doelen.
Dat Coronatijd een belemmering zou zijn is onbegrijpelijk: men weet ons anders ook heel goed te
vinden en coronabesmettingen via mail of Zoom lijken weinig aannemelijk. Waar een wil is, is een
weg, tenslotte.
Het lijkt een opzet om ons voor voldongen feiten te stellen. Heeft bestuurlijke vernieuwing dan
plaats gemaakt voor uitkleding van het democratisch proces, met de tactiek van een overval?
Dat is wèl wat u inzet als u nu toch opdracht zou geven om de 3 scenario’s uit te werken.
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Intussen blijft onbekend wat we hiervoor in ruil krijgen en welke consequenties dit heeft.
Wat we wèl weten is dat het ons als bewoners jaarlijks 2,1 milj. (G&Elander 8 mei j.l.) gaat kosten
aan een daarvoor op te tuigen ambtenarenapparaat. Dat er daarna ook geen weg terug meer is. Dat
het karakter van Hilversum ingrijpend verandert. Dat het doel is de woningen aan te bieden voor de
gehele Metropool Regio (in hoofdzaak Amsterdam). Dat de woningkans voor onze eigen bewoners
dan eerder verslechtert dan verbetert, door aanzuigende werking en opgedreven prijzen.
Maar ons is nog steeds NIETS gevraagd.
En dit gaat ALLE bewoners van Hilversum aan. Alle reden om nu even flink op de rem te trappen.
Ga nou eerst eens na wat Hilversummers vinden van de beoogde verstedelijking, voordat u, zonder
draagvlak, besluit 1 miljoen uit te geven aan het uitwerken van wellicht ongewenste scenario’s.
Stem dus zonder voorbehoud in met dit goed doordachte Burger Initiatief Voorstel.
Eerst Burgerparticipatie, dan pas plannen. Daar móet tijd voor kunnen worden gemaakt!
En het is nog lang geen november. Werk aan de winkel dus, zou ik dus zeggen.
Dank u wel.
De analogie:
Hilversum als bus. Bewoners moeten met de bus op weg, moeten wel betalen voor de rit, maar
hebben niets te zeggen over waar ze heen gaan.
De buschauffeur alléén bepaalt.
En na de rit mogen de passagiers ook wat zeggen….

