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Grote zorgen bij bewonersclubs over
inbreng Hilversummers bij toekomstplan
voor de mediastad: ’Het lijkt wel of ze
koudwatervrees hebben’

De zogeheten kerngroep van HOP2040. Vlnr: Meije Gildemacher, Frans
Kwantes en Nancy Koster.
© foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden

Leander Mascini Gisteren om 19:54

HILVERSUM

NET BINNEN

Column In 60 Seconden |
’Opa’ heeft nogal een
probleem met mensen die
witte oortjes in hebben

Coronasteun als
verdienmodel voor
theatermaker

Hoe Rick Engelkes corona-
miljoenen incasseerde voor
een spook-musical

Indrukkend
afscheid René van Hattum

Hoeveel bijen wonen er
eigenlijk in één bijenkast?
En hoe slinger je honing?
Imkers geven tekst en
uitleg tijdens de landelijke
open imkerijdagen

Bekijk meer

VIDEO
UITGELICHT

VOLG ONS:   NIEUWSBRIEVEN KLANTENSERVICE AFMELDEN

Lees de digitale krant

HOME REGIO'S SPORT EXTRA PUZZELS

Gooi en Eemland Uitgelicht

https://www.gooieneemlander.nl/
https://www.gooieneemlander.nl/regio
https://www.gooieneemlander.nl/regio/gooi-en-eemland
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_47207333
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_44208854
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_82455857
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_48235559
https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_83524989
https://www.gooieneemlander.nl/laatste-nieuws
https://www.gooieneemlander.nl/facebook
https://www.gooieneemlander.nl/twitter
https://www.gooieneemlander.nl/nieuwsbrieven
https://www.gooieneemlander.nl/service
https://www.gooieneemlander.nl/
https://www.gooieneemlander.nl/digikrant
https://www.gooieneemlander.nl/
https://www.gooieneemlander.nl/regio
https://www.gooieneemlander.nl/sport
https://www.gooieneemlander.nl/extra
https://www.gooieneemlander.nl/puzzels
https://www.gooieneemlander.nl/regio/gooi-en-eemland
https://www.gooieneemlander.nl/regio/uitgelicht


08-07-2022 07:42Grote zorgen bij bewonersclubs over inbreng Hilversummers bij toe…t lijkt wel of ze koudwatervrees hebben’ | De Gooi- en Eemlander

Pagina 2 van 7https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20220707_42122639?utm_source=accounts.tnet.nl&utm_medium=referral&utm_content=/

HOP2040 maakt zich opnieuw grote zorgen over
de inbreng van Hilversummers over het
toekomstplan voor Hilversum. De bundeling van
38 bewonersorganisaties luidt daarom vlak voor
de raadsvergadering over dit onderwerp de
noodklok. „Welke rol heeft participatie?”, vragen
zij zich af.

De afgelopen jaren lagen het college en HOP2040
meerdere malen in de clinch over de
inspraakmogelijkheid voor de Omgevingsvisie 2040
(zoals het toekomstplan voor Hilversum officieel heet).
Uiteindelijk vonden de twee partijen elkaar. Er werd
afgesproken dat er aan de hand van de inbreng goed
werd geluisterd wat belanghebbenden zoals inwoners
en ondernemers als toekomstbeeld hadden voor de
mediastad. Dat is uiteindelijk uitgemond in een
denkrichting. „En wij zijn heel blij dat daar één beeld
uitkomt”, vertelt Nancy Koster namens HOP2040.
„Hilversum moet, zo blijkt uit die samenleving brede
participatie, een dorpskarakter houden zonder
hoogbouw, met daarnaast veel aandacht voor onder
meer groen en de fiets. Alle belanghebbenden dachten
er zo over, iedereen was eensgezind. Dus wij dachten:
fijn, een makkie voor de raad. Maar toen de
denkrichting 15 en 22 juni bij de commissieleden op
tafel lag, bleek dat niet zo te zijn.”

Denkrichting

Van tevoren was afgesproken dat er eerst een
denkrichting gemaakt zou worden door het college. De
raad zou hier dan nog iets over mogen zeggen, waarna
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het college kon beginnen aan een concept
Omgevingsvisie. Dit plan zou dan ook weer aan de raad
voorgelegd worden, waardoor ook inwoners hier weer
op konden inspreken. „Maar nu doet de raad een beetje
vreemd”, aldus Koster. „Het lijkt wel of ze
koudwatervrees hebben.”

Meije Gildemacher vult haar aan: „D66 stelde de
uitkomsten meteen ter discussie. Volgens de partij was
er vanuit het Kieskompas een ander beeld ontstaan
over onder meer hoogbouw. Nou, toen hadden wij
meteen het idee: wordt de participatie wel serieus
genomen? Het was het eerste echte gesprek over deze
denkrichting en dan werd het meteen in twijfel
getrokken”, legt hij de zorgen die nu heersen uit.

Hij snapt dat de raadsleden keuzes moeten maken en
dat die keuzes niet altijd in lijn liggen met wat inwoners
willen. „Maar geef dan een gedegen uitleg over die
keuze en vertel hoe de uitkomst van de inspraak
onderdeel was van de overweging. Het vreemde is
misschien nog wel dat de raad zelf om dit proces
gevraagd heeft, maar dat lijkt nu vergeten te zijn.”

Schimmig

Daarnaast stuit het de bewonersorganisaties nogal
tegen de borst dat de commissievergaderingen over dit
onderwerp in hun ogen nogal schimmig zijn verlopen.
„Er wordt in het coalitieakkoord gesproken over een
open bestuurscultuur. Maar er werden een paar
schorsingen aangevraagd om in de achterkamertjes
dingen te bespreken. En ondertussen moeten wij maar
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afwachten waar de politiek tijdens de raadsvergadering
op 13 juli mee komt”, verzucht Gildemacher. „Terwijl
dit juist een uitgelezen kans is om het vertrouwen in de
politiek te herstellen”, vervolgt hij. „De raad kan laten
zien dat ze serieus aan de gang gaat met inspraak.”

Verder is hij ook bang dat de raad vergeten is dat de
Omgevingsvisie de ’hoofdvisie’ voor de toekomst moet
zijn. En dat daar de voorwaarden in staan waarop
andere (deel)visies - zoals de Mobiliteitsvisie en de
Woonvisie - gebaseerd moeten worden. „Het plan is zo
belangrijk. Veel ruimtelijke beslissingen vinden daar
hun basis. Zoals waar je kunt bouwen en waar wegen
kunnen worden aangelegd. Alles hangt integraal met
elkaar samen. Dat houden wij ook scherp in de gaten.
Wij zitten erop als een bok op de haverkist.”
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