Goedenavond dames en heren,
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om ook namens wijkoverlegorgaan de Boomberg op deze
avond in te mogen spreken.
De Boomberg is een wijk die de prettige sfeer van tuinstad Hilversum goed doet ervaren. Bij
de informatieavonden rondom omgevingsvisie eind 2019 kwam duidelijk naar voren dat vele
plekken in de Boomberg aangenaam ervaren werden door vele Hilversummers , ook als ze niet
woonachtig in onze wijk. De combinatie van groen en wonen maakt het wonen in Hilversum
tot 1 van de 25 meest aantrekkelijke gemeentes voor de bewoners van Nederland.
Ja, in het najaar van 2019 leek de gemeente nog echt geïnteresseerd in onze mening.....
(stilte).
En in het najaar van 2019 leek de gemeente ook van plan zich iets gelegen te laten liggen aan
wat wij als Hilversummers voor de toekomst van Hilversum voor ogen hebben..... (stilte).
In onze wijk ervaren we regelmatig dat inspraak en burger participatie verworden tot een
noodzakelijk kwaad, waartoe de gemeente pas bereid is nádat alle belangrijke beslissingen
reeds zijn genomen. We worden in de regel veel te laat geïnformeerd over nieuwe
ontwikkelingen, met als natuurlijk gevolg dat er, wegens tijdgebrek, geen mogelijkheid meer
is om als een volwaardige partner mee te denken. Het gevolg is, dat de relatie met de
gemeente langzaam verwordt tot een slecht huwelijk, waarbij beide partijen niet meer kunnen
uitgaan van elkaars goede intenties. Waar is het vertrouwen dat de gemeente de belangen
van zijn bewoners behartigt en een goede afweging maakt tussen zakelijke ambities en
algemeen welzijn?
Maar met de vandaag gevraagde besluiten neemt het ontbreken van een stem van burgers in
de besluitvorming over relevante vraagstukken een geheel nieuw dimensie aan. Nu blijkt dat
de Gemeente al sinds het in 2016 opgestelde en in 2017 getekende convenant MRA, dit stuk
als leidraad neemt voor onze Hilversumse toekomst. Nu blijkt dat BenW inzetten op
“verstedelijking” Nu blijkt dat BenW allang weet welke richting men opgaat. Nu blijkt dat de
verschillende politieke partijen in de Raad wellicht bereid zijn om hun electoraat voor een
voldongen feit te stellen. En ja, nu blijkt ook dat in najaar 2019 de richting al lang was bepaald
en dat de informatieavond en de meedenkavond omgevingsvisie zoethoudertjes waren.
Natuurlijk heeft corona het proces doorkruist en natuurlijk hadden er anders meer meetings
plaatsgevonden. Maar drie maanden corona kunnen niet als schaamlap worden gebruikt voor
drie jaar gebrek aan communicatie wat MRA en sleutelgebied inhouden en wat het voor
Hilversum kan gaan betekenen. En nu moeten we meedoen, “om onze plek aan tafel niet kwijt
te raken....”. En wederom heeft de gemeente ons in een positie geplaatst waarin wij slechts
achteraf nog mogen meeknikken en het moede hoofd in de schoot leggen.....
Of toch niet? Eigenlijk is er geen gedegen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de plannen
met rond 22.000 nieuwe Hilversummers voor de economie, de mobiliteit, het effect op de
natuur en ook wat de gevolgen zijn van zoveel nieuwe bewoners qua infrastructuur. Waar
laten we die bijna 20.000 auto’s in het toch al vastlopend Hilversums verkeer en waar
parkeren ze deze bewoners hun auto’s ?

Eigenlijk wordt de behoefte aan betaalbare gezinswoningen niet ingevuld met dit plan , zo
blijkt op de MRA site.
En eigenlijk weet u als Raad helemaal niet wat uw bewoners willen.
En wat is verstandig als het zicht niet helder is? Wat moet je doen als de situatie
onoverzichtelijk is? Dan wordt er gas terug genomen. Dan maak je pas op de plaats. Dan
verzeker je je ervan dat je voorzichtig voorwaarts gaat.
BenW suggereert dat haar voorstel voorzichtig is. De kool en de geit sparen. Wel aan tafel bij
de MRA, maar je niet committeren. Het probleem is echter dat BenW wel degelijk drie
scenario’s voorstelt, die in onze ogen alledrie voorbarig en wellicht gespeend zijn van de
benodigde steun uit de burgerij.
Daarom vragen wij u om niet akkoord te gaan met dit plan van BenW om de burgers buitenspel
te zetten. U bepaalt immers de koers van deze gemeente en niet B&W. Wij vragen u om nu
geen onderzoek te laten doen naar drie voorgestelde scenario’s, die alledrie uitgaan van een
verdere verstedelijking. Mocht u wel nader onderzoek wensen, laten we dan in ieder geval
ook scenario’s meenemen die uitgaan van een afnemend groeiscenario, en het aantal
woningen veel lager aanbieden zodat er sprake kan zijn van een verhoogd welzijn, van een
verhoogd woongenot. Want dan heeft de burger straks echt nog wat te kiezen en kan de
gemeente Hilversum desondanks aan tafel blijven bij de MRA plannen.

