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Hilversum is een
aantrekkelijke
gemeente
om te wonen.
Centraal gelegen tussen belangrijke 
steden als Amsterdam en Utrecht, maar 
toch midden in het groen. Het is dan ook 
niet voor niets dat ik een paar jaar
geleden vanuit Den Haag terug naar mijn 
geboorteplaats Hilversum ben verhuisd. 
In deze gemeente, waar ik zelf zo’n fijne 
jeugd heb gehad, willen we onze kinderen 
ook laten opgroeien.

Dat Hilversum een prettige en levendige 
woonplaats is, vind ik niet alleen, maar 
met mij vele Hilversummers en nieuw 
te vestigen Hilversummers. We hebben 
goede voorzieningen, beroemde architec-
tuur en prachtig cultureel erfgoed. Het is 
dan ook geen wonder dat onze mediastad 
een behoorlijke aantrekkingskracht heeft.

De afgelopen jaren zien we een gestage
inwonersgroei en we merken dat
informatieavonden voor nieuwe inwoners 
druk worden bezocht.

Wonen gaat alle Hilversummers aan, maar is
tegelijkertijd voor iedereen anders. Samen met lokale 
partners, zoals woningcorporaties en huurders-
verenigingen, hebben we voor de komende vier 
jaar een woonvisie opgesteld. Hierin gaan we in op 
vraagstukken rondom wonen en kijken we hoe we die 
moeten aanpakken. Samen komen we bijvoorbeeld 
tot prestatieafspraken, onder meer over de bouw van 
sociale huurwoningen. Ook met de regiogemeenten 
gaan we in gesprek. De zakelijke afspraken die we 
met hen maken, staan in de regionale woonvisie die 
we binnenkort vaststellen. Tevens maken we afsprak-
en met private investeerders en ontwikkelaars voor 
het toevoegen van woningen in de vrije sector.

Momenteel is er meer vraag naar woningen dan dat 
er aanbod is en dat leidt tot problemen. Om die op te 
lossen, moeten we de woningvoorraad uitbreiden. De 
afgelopen jaren hebben we hier al hard aan gewerkt 
en ook voor de komende tijd willen we deze lijn vol-
houden. We realiseren extra sociale huur-
woningen, maar hebben ook aandacht voor de 
toenemende vraag naar woningen vanuit de midden-
inkomens. Omdat de locaties voor nieuwbouw binnen 
onze gemeente beperkt zijn, moeten we nadenken 
over alternatieve woonvormen. Denk daarbij aan 
transformatie: een bestaand gebouw omtoveren tot 
woonruimte.

Wonen gaat niet alleen over stenen en bouwen, maar 
ook over de omgeving. Daarom is dit een belang-
rijk onderwerp in de woonvisie. Bij alles wat we de 
komende jaren op woongebied ondernemen, mogen 
we de kwaliteiten die Hilversum zo bijzonder maken 
niet uit het oog verliezen. Het is fijn wonen in
Hilversum en dat moet zo blijven. 

Dit magazine, dat is geïnspireerd op de woonvisie, 
biedt meer informatie over de verschillende woon-
thema’s. Ook vindt u hierin verhalen van partijen uit 
de samenleving. Hoe kijken zij aan tegen wonen in 
Hilversum? 

Ik wens u veel leesplezier.

Nicolien van Vroonhoven
Wethouder wonen
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Geen langere
wachttijden door
statushouders
Net als andere gemeenten in Nederland moet
Hilversum statushouders vestigen.

Het Rijk stelt dit aantal elk half jaar opnieuw vast
(december2015). In de meest recente prognose van 
het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) moet
Hilversum rekening houden met een toestroom van 
zo’n negenhonderd statushouders tot en met 2020.

Hiervoor zijn driehonderd extra woningen nodig die 
de gemeente onder meer verkrijgt door het transfor-
meren van leegstaande panden tot woonvoorziening.

Het huisvesten van statushouders mag niet leiden 
tot langere wachttijden voor reguliere woning-
zoekenden.

Extra woningen vragen om creatieve
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oplossingen
Hilversum is een gewilde woonplaats waardoor de vraag naar 
woningen stijgt. Inmiddels is de vraag groter dan het aanbod. 
Hierdoor is het zowel voor inwoners die recht hebben op een 
sociale huurwoning als voor mensen met een middeninkomen 
lastig om een geschikte woning te vinden.

Extra woningen
De gemeente wil huidige woningzoekenden de kans op een huis 
niet ontnemen. In de woonvisie is daarom vastgelegd dat er de 
komende vijf jaar (2016-2020) een kleine 800 nieuwe sociale 
huurwoningen worden bijgebouwd. Omdat Hilversum nog maar 
weinig bouwlocaties over heeft, speelt transformatie een
belangrijke rol in het creëren van extra woningen.

Ook de huishoudens met een middeninkomen hebben het 
moeilijk. Mensen met een inkomen tussen 35.739 euro en circa 
43.000 euro zijn aangewezen op de vrije sector huur of betaal-
bare koop (180.000 - 350.000 euro).

Een beperkt deel van de middeninkomens heeft recht op een
sociale huurwoning. Dit komt door de inkomensrestricties die 
het Rijk heeft opgelegd. Om meer aanbod voor deze huishoud-
ens te realiseren, neemt de gemeente diverse maatregelen. 
Nieuwbouw in de vrije huursector is een mogelijkheid, maar 
ook het aanbieden van bijzondere huur- en koopconstructies en 
de verkoop van woningen naar betaalbare koop.

Wist je dat?
•	 Hilversum in totaal 41.123 woningen (december 2015) 

telt?
•	 Van deze woningen 40 procent eigendom van een van 

de corporaties is?
•	 Ongeveer tweederde van de Hilversumse woningvoor-

raad uit eengezinswoningen bestaat?
•	 De woningbezetting in Hilversum door de vele een-

persoonshuishoudens en kleine gezinnen lager is dan 
in de rest van Nederland? 

•	 Ongeveer een derde van de Hilversumse huishoudens 
gezinnen met kinderen zijn?

•	 Het aandeel 65-plussers het hoogste is in de wijken 
Noordwest, Zuidwest en Hilversumse Meent?

•	 De woningvoorraad in Hilversum redelijk gemiddeld is 
ten opzichte van andere steden?

•	 De gemiddelde WOZ-waarde in Hilversum circa 
253.000 euro bedraagt?

Extra woningen vragen om creatieve

  De bouwopgave
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“Transformatie van 
de oude LTS is een 
mooie uitdaging”
De vroegere Lagere Technische school 
(LTS) is een kenmerkend gebouw voor 
Kerkelanden. Vroeger was de school het 
domein van praktijkleerlingen, maar
inmiddels zijn er enkele bedrijven in 
gevestigd en staat een deel leeg.

Niet voor lang, want volgend jaar begint
InProperty Development Group met de 
transformatie van de oude LTS tot een 
pand waarin mensen kunnen wonen en 
werken. Ontwikkelingsmanager Lodewijk 
Bedaux van InProperty legt uit wat trans-
formatie is en hoe de LTS er uit komt te 
zien.

“Er is een groot verschil tussen transformatie en nieuw-
bouw. Bij nieuwbouw is er meer vrijheid. Bij het trans-
formeren van een bestaand gebouw kijken we hoeveel 
kan worden gesloopt zonder dat het instort. Daarnaast 
onderzoeken we wat we nog bij kunnen bouwen. Aan 
transformeren zitten veel voordelen. Panden staan in 
een bebouwde omgeving, dus als ontwikkelaar weet je al 
wat de externe factoren zijn. Daarnaast zijn leegstaande 
kantoren veel in waarde gedaald waardoor de grondprijs 
goedkoper is. Tenslotte is het duurzamer dat een pand 
niet hoeft te worden gesloopt.

De transformatie van de oude LTS is een mooie uit-
daging. Er komen kantoren en ongeveer 170 woningen. 
Daarnaast bieden we de mogelijkheid voor werken aan 
huis. Een transparante gevel biedt plaats aan kantoren en 
geeft ook een doorkijk naar het binnengebied. 

Zittende huurders en zzp’ers kunnen hier kantoorruimte 
huren.  Denk bij zzp’ers aan mensen die in het pand 
komen wonen, maar ook aan mensen uit de wijk die het 
thuiswerken zijn ontstegen. Hier vinden zij straks een 
werkruimte waar ze toegang hebben tot allerlei voor-
zieningen én waar ze nieuwe zakelijke en sociale con-
tacten kunnen opdoen.”

Een duidelijke woonsfeer
“We hebben nauw contact met de bedrijfsvereniging op het terrein. Met 
hen kijken we onder meer welke aanvullende zaken wij voor het bedrijven-
terrein aan de Franciscusweg kunnen bieden.

Bijvoorbeeld een lunchgelegenheid, vergaderruimte of een copycenter. 
Zulke faciliteiten zijn niet alleen bedoeld voor de middelgrote en kleine 
bedrijven die straks bij ons kantoorruimte huren, maar ook voor bedrijven 
in Kerkelanden die deze faciliteiten missen. 

Hoewel het pand op een bedrijventerrein ligt, krijgt het toch een duidelijke 
woonsfeer. Voor het hele project hebben we ongeveer anderhalf jaar nodig. 
Naar alle verwachting starten we in het tweede kwartaal van 2017 met de 
transformatie.”Lodewijk Bedaux
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“Aan transformeren
zitten veel

voordelen”
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Huurdersbelangenvereni-
ging de Alliantie Gooi en 
Vechtstreek (HBVA GenV) be-
hartigt de belangen van
de ruim 12.500 huurders
van de Alliantie in Gooi en 
Vechtstreek. Alleen al in 
Hilversum zijn dat meer dan 
5.500 huurders. Johan Toes 
bestuurslid bij HBVA GenV 
vertelt wat hij met zijn col-
lega’s, allemaal vrijwilligers, 
voor bewoners doet.

Wat is een huurders-
vereniging?
Een huurdersvereniging is een onafhankelijke organisatie van 
huurders die de algemene belangen van huurders behartigd 
en die van haar leden in het bijzonder. Een huurders-
vereniging is een belangrijke schakel tussen huurders en 
corporaties of de gemeente. 

“Als vereniging hebben we gesprekken met de Alliantie en de 
Woonbond. Maar ook met de gemeente. We worden bijvoor-
beeld betrokken bij de prestatieafspraken. Met de Alliantie 
hebben we het vooral over goede huisvesting en een betere 
klachtenafhandeling. Eens per jaar gaan we het gevecht over 
de huurverhoging aan. We voelen dat deze er moet zijn, maar 
niet zo hoog als de Alliantie wil. Onder betere huisvesting 
verstaan we dat complexen die sterk verouderd zijn, worden
gerenoveerd of gesloopt, en vervangen door sociale nieuw-
bouw. Dit is nu het geval in de Dasselaarstraat. Daar worden 
flats gesloopt en er komen nieuwe voor in de plaats. In de 
Woonvisie wordt gesproken over ruim 700 nieuwe sociale 
huurwoningen voor 2020. Maar waar willen ze die neer-
zetten? Er moeten nu allemaal kleine plekken worden 
gezocht om te bouwen, maar wij vragen ons af of het wel 
realiseerbaar is. 

Tekort sociale huurwoningen
We hebben juist het gevoel dat er steeds meer woningen uit 
de sociale huursector worden onttrokken. De afgelopen vijf 
jaar zijn we zeshonderd sociale huurwoningen kwijt-
geraakt aan verkoop. Daar zijn geen nieuwe voor in de plaats 
gekomen. De Alliantie zegt wel dat ze er nieuwe voor gaan 
bouwen, maar dat duurt zeker een jaar of drie, vier. Daardoor 
komen we langzaamaan sociale huurwoningen tekort. Inmid-
dels hebben we wel voor elkaar gekregen dat in de Woonvisie 
staat dat woningen die worden gesloopt, één op één worden 
vervangen voor nieuwe woningen. Het blijft een constant 
gevecht.

Het bestaan van een huurdersvereniging is noodzakelijk. Als 
wij er niet zijn, hebben corporaties de vrije hand. Wij kunnen 
meer doen richting de Alliantie en de overheid. De totstand-
koming van de Woningwet en de Overlegwet zijn grote stap-
pen die vanuit de huurders komen. We werken samen met 
andere huurdersverenigingen, bijvoorbeeld die van Dudok en 
Gooi en Omstreken, maar ook met bewonerscommissies uit 
de regio. Dat moet ook wel, vanwege de regionale Woonvisie 
waar wij ook inspraak in hebben.”

“Er mogen
niet meer
woningen 
verdwijnen
uit het sociale 
segment”

Johan Toes



- 9 -

“Het bestaan van een 
huurdersvereniging is 

noodzakelijk”
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De woningmarkt in
Een dynamische 
woningmarkt
Hilversummers moeten in een woning kunnen
wonen die past bij hun situatie. Dat is nu vaak niet 
het geval. Omdat er geen geschikte alternatieven 
zijn, blijven ze in hun woning zitten. Hilversum streeft 
ernaar de beweging en de diversiteit in de woning-
markt terug te brengen. Om dit te bereiken, wil ze het 
aanbod uitbreiden. De keuze wordt daarmee groter 
zodat mensen ook kunnen verhuizen. Er moeten 
bijvoorbeeld meer betaalbare koop- en huurwoningen 
voor mensen met een middeninkomen gerealiseerd 
worden. Ook moet er meer aandacht zijn voor huur-
woningen in de vrije sector die geschikt zijn voor 
senioren. Tenslotte hebben gezinnen met een midden-
inkomen behoefte aan grondgebonden goedkope koop
woningen.
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De woningmarkt in
In de ideale situatie is er voor iedere inwoner of gezin een 
woning die bij diegene past. Immers, mensen hebben ver-
schillende woonbehoeften, maar ook verschillende inkomens. 
Helaas heeft niet iedereen een passende woning. Een nieuwe 
levensfase, gewijzigde financiële mogelijkheden en persoonlijke 
voorkeur liggen daar aan ten grondslag. In dergelijke geval-
len is een passende woning vaak niet direct beschikbaar. Een 
gevolg hiervan is onder andere het ontstaan van ‘scheefwonen’; 
mensen met een inkomen dat niet meer bij hun woning past. 
Hierdoor ontstaat de situatie dat sociale huurwoningen bezet 
worden gehouden door mensen met een hoog inkomen en niet 
beschikbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen. Aan 
de andere kant zijn er ook mensen wier woonlasten zijn ge-
stegen of wier inkomen is gedaald waardoor een ‘scheef-
woon’-situatie is ontstaan. 

Doorstromen
Om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen een passende 
woning hebben, wil de gemeente de doorstroming bevorderen. 
Dit is ontzettend belangrijk voor een dynamische woningmarkt. 
Doorstroming op gang brengen én houden vergroot de moge-
lijkheden voor mensen om in een voor hen passend huis te 
kunnen wonen.

Niet alle woningen zijn voor elk huishouden geschikt. Een groot 
gezin kan vaak niet terecht in een appartement met beperkte 
ruimte. Eengezinswoningen zijn op een bepaald moment te 
groot of worden minder geschikt voor senioren. Doorstroming 
is in zo’n geval de oplossing. Om een doorstromingsketen op 
te starten, zet gemeente in op een zo breed mogelijk aanbod. 
Daarbinnen richt ze zich op ‘strategische’ typen woningen. Zo 
is er veel behoefte aan huurwoningen in het middensegment, 
zodat mensen in hun wooncarrière kunnen groeien.

Wist je dat?
•	 In de regio Gooi en Vechtstreek zo’n 30 procent van de 

woningen scheef bewoond wordt?
•	 Hilversum een structureel tekort aan woningen voor 

de middeninkomens (huishouden met inkomen vanaf 
35.739 euro tot ca. 43.000 euro) heeft?

•	 Nieuwbouwwoningen in met name het middenseg-
ment ontbrekende schakels in de doorstroomketen 
kunnen aanvullen?

•	 Van alle Hilversummers geeft 83 procent aan niet op 
zoek te zijn naar een andere woning? (bron: Omnibus-
enquête 2015)

•	 Hilversummers hun woning gemiddeld het rapport-
cijfer 7,99 geven? De woonomgeving krijgt gemiddeld 
een 7,72 en de voorzieningen in de buurt een 7,35. 
(bron: Omnibusenquête 2015)

  Doorstroming

beweging
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Strategische nieuwbouw
“Nieuwbouw zie ik dan ook als een manier om doorstroming te bevorderen, 
maar dan is het wel heel belangrijk om die nieuwbouw strategisch in te 
zetten. Zo moet een groot deel gelijkvloers zijn zodat ouderen er kunnen 
wonen, maar moeten de woningen ook betaalbaar zijn. Anders is er voor 
mensen geen reden om hun woning, die waarschijnlijk wel betaalbaar is, te 
verlaten. 

Wij zitten regelmatig om tafel met huurdersorganisaties. Zij maken zich 
ook hard voor meer woningaanbod. Het is goed dat er nu een Woonvisie is 
waar we elkaar aan kunnen houden. Met huurdersorganisaties, andere
corporaties, de gemeente en andere belanghouders, zoals bijvoorbeeld 
zorgaanbieders, moeten we kijken hoe we verder invulling aan de Woon-
visie gaan geven.”

Maarten van Gessel is sinds medio
2016 directeurbestuurder van woning-
corporatie Gooi en Omstreken.
De afgelopen vijf jaar vervulde Van Gessel 
deze functie bij de Apeldoornse woning-
stichting Ons Huis.

“De druk op de woningmarkt, die hier veel groter is dan 
in Apeldoorn, neemt toe. Dat merken wij dagelijks. Er is 
met name veel vraag naar sociale huurwoningen omdat 
er steeds meer groepen zijn die hier voor in aanmerking 
komen. Daarbij is de mutatiegraad hier erg laag waardoor 
er weinig woningen vrij komen. Ouderen blijven bijvoor-
beeld steeds langer thuis wonen en kwetsbaren, die 
vroeger begeleid woonden, wonen nu vaker zelfstandig.

Gooi en Omstreken wil investeren in de bouw van sociale 
huurwoningen. Recent hebben we dat  bewezen met de 
oplevering van 38 mooie eengezinswoningen op Anna’s 
Hoeve. We moeten versnellen om aan de toenemende 
vraag, met name voor de kleinere huishoudens, te voldoen. 
Datzelfde geldt voor mensen met een middeninkomen die 
op zoek zijn naar een huurwoning van 710 euro tot 900 
euro. Onze collega’s van Dudok richten zich ook op deze 
groep. Voor Gooi en Omstreken ligt hier niet onze primaire 
taak, maar we lopen er niet voor weg. De gemeente kan 
ons vragen om ook in dit segment te gaan bouwen.

Doorstromingsketen
Doorstroming is een cruciaal punt. Tegelijkertijd is het heel 
lastig. Wij hebben veel huurders met een hoge leeftijd. Zij 
gaan in principe niet weg uit het huis waar ze nu zitten. 
Het aantal ouderen is dus enorm en neemt nog steeds toe. 
Onder hen zijn ook veel ouderen die in een eengezins-
woning wonen. Vaak wonen ze fijn en zijn ze gehecht aan 
de buurt, maar het komt ook voor dat ze liever verhuizen 
naar een woning die bij hen past. Alleen weten ze soms 
niet hoe ze het moeten regelen of zien ze op tegen alles 
wat bij een verhuizing komt kijken.

In dat geval kunnen ze in gesprek gaan met een woon-
begeleider. Die kan samen met hen op zoek gaan naar een 
meer passende woning. Pas op het moment dat je mensen 
begeleidt en de drempels weghaalt, kunnen ze een stap 
maken. Daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat 
senioren menswaardig oud kunnen worden en niet in de 
woonkamer hoeven te slapen.

De kunst is om een ‘doorstromingsketen’ te realiseren die 
zo lang mogelijk is. Stel dat een oudere een eengezins-
woning verruilt voor een appartement, dan kan een gezin 
in de eengezinswoning trekken. Dat gezin laat misschien 
een flatje achter en daar kan weer iemand terecht die 
nu nog op een kamer woont. Tenslotte komt de kamer 
weer vrij voor iemand die net op zichzelf gaat wonen. Op 
die manier zijn er vier huurders aan een nieuwe woning 
geholpen.

Het is goed nadenken hoe je het moet organiseren, maar 
het kán. Een goede doorstroming betekent trouwens 
niet dat we geen sociale huurwoningen meer bij hoeven 
bouwen. Het aantal mensen dat afhankelijk is van sociale 
woningbouw blijft namelijk onverminderd groot.”

Maarten van Gessel

“Samen moeten 
we de handen
ineen slaan”
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Leeftijd huurders Gooi en Omstreken

Woningcorporatie Gooi en Omstreken heeft laten
onderzoeken wat de leeftijd is van hun huurders.
Het blijkt dat:

•	 1 op de 5 hoofdhuurders ouder dan 75 jaar is;
•	 1 op de 3 is ouder dan 65 jaar;
•	 1 op de 2 is ouder dan 55 jaar.

“De druk op de
woningmarkt

neemt toe”
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Honderd jaar geleden werd Willem Marinus Dudok aangesteld 
als stadsarchitect van Hilversum. Nog steeds is de inrichting 
van de openbare ruimte voor een groot deel van zijn hand. 
Samen met de omringende natuur, het groen in stad, de hon-
derden monumenten, de bijzondere architectuur en de centrale 
ligging maakt dit Hilversum een fijne plaats om in te wonen. 

Omdat Hilversum ook in de toekomst een prettige woon-
plaats moet blijven, gaat Hilversum zorgvuldig om met boven-
staande kenmerkende kwaliteiten. Zo is het belangrijk om bij 
nieuwbouw een zorgvuldige afweging te maken tussen onder 
meer kwaliteit, de bouwwensen en de financiële mogelijkheden. 
Om deze kwaliteit te waarborgen en te versterken, is in 2016 de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit geïnstalleerd. (zie kader) 

Wist je dat?
•	 Plan Oost, Hilversum-Zuid en het Noordwestelijke 

Villagebied beschermd stadsgezicht zijn?
•	 80 procent van de Hilversummers tevreden is met 

de buurt waar ze wonen? 17 procent is niet tevreden, 
maar ook niet ontevreden en 3 procent is ontevreden.*

•	 Zwerfvuil, hondenpoep, parkeerproblemen en hard 
rijdende auto’s in buurten als grootste knelpunten 
worden genoemd?*

•	 68 procent van de Hilversummers zich inwoner van 
dé mediastad voelt?*

•	 Eén op de vijf huishoudens in Hilversum geen auto 
heeft, maar één op de vier huishoudens twee of meer 
auto’s heeft?*

•	 14 procent van de inwoners geluidsoverlast ervaart 
door autoverkeer? 7 procent ervaart hier stankover-
last van en 62 procent ervaart geen milieuklachten 
door autoverkeer.*

•	 Hilversummers de (auto)wegen in de gemeente een 
rapportcijfer 6 geven? De fietspaden een 6,9 en het 
busvervoer een 6,6.*

•	 79 procent van de Hilversummers af en toe in de 
natuur om Hilversum heen recreëert? De heide-
gebieden, Anna’s Hoeve en de ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen zijn het meest populair.*

•	 De natuurterreinen en bosgebieden rondom
Hilversum van de Hilversummers een rapportcijfer 
8,2 krijgen?*

•	 82 procent van de Hilversummers de herplant-
verplichting van bomen een goede zaak vindt?*

*Cijfers zijn afkomstig uit de Omnibusenquête 2015

       Kwaliteit woonomgeving   

Een woonomgeving met kwaliteit
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Monumentenstad
Hilversum is een stad van monumenten. Hilversum 
heeft ruim tweehonderd rijksmonumenten, meer dan 
zevenhonderdvijftig gemeentelijke monumenten en 
enkele oorlogsmonumenten. Dit cultuurhistorisch
erfgoed bepaalt, samen met het groen en de
media, de identiteit van Hilversum. Hilversum wil dat 
behouden door de gemeentelijke monumentenlijst 
uit te breiden. Tijdens het schrijven van dit
magazine heeft het college Burgemeester en
Wethouders voorgesteld 65 panden in het centrum 
aan te wijzen als monument. Begin 2017 neemt het 
college hierover een definitief besluit.

omgeving met kwaliteit
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“Elke voorgenomen beslissing waar wij desgevraagd advies 
over geven, zetten we af tegen het stedenbouwkundig beeld 
van Hilversum als geheel. Wij houden ons vooral bezig met de 
ruimtelijke kwaliteit in de buurt, de wijk en de stad. Dat doen 
we voordat het college, en later de raad, een besluit nemen. 
Wij adviseren over de gestelde vraag over een ruimtelijke 
kwestie, geven aan waar de gemeente op moet letten en op 
welke wijze ze het kunnen uitvoeren. Stel dat het een
gebiedsinvulling betreft, dan is het belangrijk om goed te 
bekijken hoe zichtassen gerespecteerd worden. De uitvoer-
ing kan net verkeerd uitpakken waardoor bijvoorbeeld die 
zichtassen een ontwricht perspectief bieden. Als je daar van 
tevoren op let, kan zo’n zichtas rust en oriëntatie geven.

Belangrijke aspecten
Om de ruimtelijke kwaliteit binnen een stad te waarborgen, 
zijn drie aspecten van belang: veiligheid, oriëntatie en com-
fort. Bij het eerste punt kijken we vooral naar verkeer en de 
inrichting van straten. De mensen moeten zich veilig voelen 
in de stad. Oriëntatie is heel belangrijk omdat mensen binnen 
de openbare ruimte moeten weten waar ze zich bevinden. 
Dat is niet altijd duidelijk. Zo wordt de bereikbaarheid van de 
binnenstad van Hilversum door de automobilist van elders 
over het algemeen als een ‘doolhof’ ervaren. Tenslotte moet 
een stad comfortabel zijn. Denk aan een trottoir dat ook echt 
een trottoir moet zijn, dus zonder uitstallingen en bloem-
bakken. Dat geeft een rustig beeld. Ook verlichting en goede 
bewegwijzering zijn hierin belangrijk. Mensen moeten kunnen 
zien waar ze zijn of waar ze naartoe moeten. Bij comfort 
kijken we trouwens ook naar het groen in de stad.

Inmiddels hebben we in Hilversum veertien adviezen uit-
gebracht. Die zijn niet allemaal opgevolgd. Een van onze 
adviezen betrof het Philipsterrein. Destijds zijn daar de 
zichtassen die door Dudok zijn bedacht, geblokkeerd. Nu het 
terrein wordt gesaneerd, vinden wij het een mooi moment om 
die zichtassen te herstellen. Op die manier maak je de hoge 
kwaliteit van weleer weer herkenbaar.”

“Veiligheid, 
oriëntatie en 
comfort van 
belang voor 
ruimtelijke 
kwaltiteit”
Fons Asselbergs is voor-
zitter van de Advies-
commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (ARK).

Hij vertelt waar de
commissie in Hilversum
op let.

Wat is ARK?
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) adviseert de 
gemeente zodat bouw en ruimtelijke kwaliteit in Hilversum 
hand in hand kunnen gaan. De ARK bestaat uit architecten en 
stedenbouwkundigen met een rijke staat van dienst en komt 
gemiddeld eens per twee maanden bijeen.

De vergaderingen zijn niet openbaar. De adviezen van de ARK 
worden openbaar als het ruimtelijke plan voor vaststelling 
naar commissie of raad gaat.

Fons Asselbergs
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“Wij geven aan
waar de gemeente op moet

letten”
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Hilversummer Maarten Beijer is sinds
september 2016 eigenaar van 
‘Oudt-Hollandt’, een woning uit 1902. 
Het huis aan de Graaf Florislaan is
oorspronkelijk gebouwd als tuinmans-
woning en hoorde bij de gelijknamige 
villa aan de Koninginneweg.

De woning is aangemerkt als ge-
meentelijk monument en dat betekent 
dat er aan de renovatie de nodige 
regels zijn verbonden. 

Maarten vertelt over zijn nieuwe
woning en de verbouwing ervan.

“Ik viel voor het huis omdat het erg charmant is, in een 
leuke buurt staat én de kostprijs te overzien was. Het dak 
heeft een overstek, zodat er geen water langs de gevel 
loopt of tegen het hout spat. Hierdoor is het huis in goede 
staat gebleven. Ik had meteen het gevoel dat het een 
goede koop was, ondanks dat er veel aan moet gebeuren. 
Voor ik het huis kocht, heeft het zo’n twee jaar leeg 
gestaan. Daarvoor was het van een juffrouw die er sinds 
1962 woonde.

De woning is onder architectuur gebouwd door J.W.
Hanrath, die ook het landhuis voor Anton Philips in
Eindhoven heeft ontworpen. Oorspronkelijk was dit de 
tuinmanswoning van een villa vlakbij het huidige raadhuis. 
Dat zie je onder meer aan de katrollen van de bloemen-
kas die aan het dakoverstek zijn bevestigd. Ik vond het in 
eerste instantie vooral een mooi huis en heb me daarna 
pas verdiept in de geschiedenis en de architect. 

Obstakel
Het huis heeft een authentiek aanzicht en veel originele 
details. Dat aanzicht moet behouden blijven omdat het 
een monument is. Dat is logisch en dat wil ik zelf ook 
graag, maar tijdens de renovatie vormt het soms wel een 
obstakel. Een van de regels is bijvoorbeeld dat de originele 
pannen op het dak moeten blijven liggen. Dit betekent dat 
ik geen nieuwe pannen kan kopen, die er trouwens na-
genoeg hetzelfde uitzien. Hierdoor moeten de huidige 
pannen er worden afgehaald, schoongemaakt en weer 
worden teruggelegd. 

Hetzelfde geldt voor de ramen. Dat zijn acht ruitjes in één 
raam van enkel glas. Door het enkel glas gaat veel warmte 
verloren. Er zijn verschillende oplossingen bekeken, maar 
die bleken niet mooi of erg duur. Uiteindelijk heb ik ervoor 
gekozen om het te laten zoals het is en voor goede wand-, 
vloer- en dakisolatie te kiezen. Thuis worden in die regels 
kost best veel tijd, maar gelukkig werkt de gemeente 
Hilversum goed mee. Ik heb een prima contactpersoon en 
krijg mogelijk subsidie voor de renovatie. Die subsidie is 
alleen te gebruiken voor de renovatie van het huis, zoals 
het restaureren van het dak, en bijvoorbeeld voor even-
tuele werkzaamheden aan de muurankers.

Van buiten ziet het huis er mooi uit, vooral op de veranda 
ben ik erg trots. Van binnen moet er nog veel gebeuren. 
In de lente van volgend jaar zijn de badkamer en keuken 
hopelijk gerealiseerd. Ook ga ik aan de slag met de gevel 
en het dak.”

Tips
“Mensen die ook in een monument gaan wonen en nog moeten 
verbouwen, adviseer ik om tekeningen te laten maken van hoe je het 
uiteindelijk wilt hebben zodat je met aannemers vanuit een visie kunt 
werken. Ik heb een architect ingeschakeld die al ervaring heeft met 
monumenten binnen de gemeente Hilversum en dat is erg fijn.”

Maarten Beijer

“Oorspronkelijk 
was dit de tuin-
manswoning van 
een villa”
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“Gemeente Hilversum werkt 
goed mee”
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Een woning

Zelfstandig thuiswonen
Kunt u niet meer prettig zelfstandig thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat u de trap niet meer opkomt of 
uw huis niet schoon kunt houden? Of voelt u zich thuis erg eenzaam, niet veilig of heeft u extra zorg 
nodig? Bespreek het met het Sociaal Plein. Zij kunnen veel hulp organiseren of doorverwijzen naar 
de juiste instantie. Informatie over het Sociaal Plein vindt u op www.hilversum.nl.

In Hilversum zijn verschillende zorgorganisaties die u zorg aan huis kunnen bieden.
Deze organisatie hebben ook verzorgings- of verpleeghuizen voor als het thuis echt niet langer gaat. 
HilverZorg, Amaris en Inovum zijn de grootste aanbieders in onze regio.
Kijk op www.hilversum.socialekaartnederland.nl
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Zoveel mensen, zoveel woonwensen. Veel mensen passen op 
een gegeven moment hun woning aan. De redenen hiervoor 
lopen uiteen. Een uitbouw of dakkapel zijn manieren om meer 
ruimte te creëren terwijl het installeren van zonnepanelen 
een stap naar duurzaam wonen is. Tenslotte zijn er nog de 
aanpassingen die noodzakelijk zijn om langer thuis te blijven 
wonen zoals het plaatsen van een traplift. Zowel zorg als
duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in de woonvisie.

Wonen en zorg
Het Rijk wil wonen en zorg van elkaar lostrekken. Het gevolg 
hiervan is dat ouderen of zorgbehoevenden steeds langer thuis 
blijven wonen, al dan niet met de nodige zorg aan huis.

Natuurlijk heeft dit invloed op het woonbeleid, ook in Hilversum 
waar zo’n 19% van de inwoners 65-plusser is. Als senioren of 
mensen met een fysieke of mentale beperking langer thuis 
blijven wonen, moet dit wel in een geschikte woning zijn. Denk 
hierbij aan volledig gelijkvloerse woningen die zowel geschikt 
zijn voor senioren als voor andere doelgroepen.

Om deze mensen langer zelfstandig te laten wonen, zijn er 
twee opties: ze verhuizen naar een geschikte woning óf de 
huidige woning wordt naar de zorgbehoefte aangepast. Aan-
passingen die aan een woning kunnen worden gedaan zijn 
bijvoorbeeld: het installeren van een trap- of tillift, het rol-
stoelvriendelijk maken van een woning en het plaatsen van een 
verhoogd toilet. 

Wist je dat?
•	 13 procent van alle Hilversummers aangeeft behoefte 

te hebben aan zorg of hulp?*
•	 20 procent van de Hilversummers mantelzorg ver-

richt?*
•	 Hilversum in de sociale huursector circa 1.500 nul-

tredenwoningen telt?
•	 59 procent van de particuliere woningeigenaren in 

Hilversum de afgelopen vijf jaar duurzaamheids-
maatregelen in de woning heeft genomen?*

•	 Het plaatsen van een HR-ketel (30 procent) en
dubbelglas (25 procent) de meest genomen
maatregelen zijn?*

* Cijfers zijn afkomstig uit de Omnibusenquête 2015

  Aanpassen woningen

Een woning naar wens
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De door het Rijk ingezette scheiding 
van wonen en zorg heeft ook
invloed op zorgaanbieders. Ben 
Hammer is lid van de Raad van 
Bestuur van HilverZorg en vertelt wat 
dit van de organisatie vraagt.
“Ik roep altijd: niemand kiest ervoor bij HilverZorg te
wonen, want niemand wil naar een verzorgings- of 
verpleeghuis. Dat gebeurt alleen als het niet anders kan. 
Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen en daar 
staan wij positief tegenover. De teneur was een tijdje dat 
ouderen langer thuis móésten blijven wonen, dat het ze 
werd opgelegd, maar ouderen willen juist niets liever. 
In hun eigen omgeving zijn mensen het gelukkigst. Dat 
neemt niet weg dat mensen terecht kunnen in een ver-
zorgings- of verpleeghuis als thuis wonen niet langer 
meer gaat. Hier zijn woonvoorzieningen waar passende 
zorg voorhanden is en waar mensen ook fijn kunnen leven. 
Bij HilverZorg wonen, verspreid over onze instellingen, in 
totaal zo’n zeshonderd ouderen. 

Voor ons biedt langer thuis wonen mogelijkheden, maar 
ook uitdagingen. Naarmate de mensen ouder worden, 
wordt de zorg complexer. Dat geldt ook voor de zorg aan 
huis. Mensen hebben niet alleen lichamelijke zorg nodig. 
We krijgen ook steeds meer te maken met mensen met 
een cognitieve beperking. Neem het vraagstuk rondom 
dementie. Dit is een enorm snel groeiende ontwikkeling 
die alleen nog maar verder zal toenemen. Van de demen-
terenden woont slechts een klein deel in een instelling. 
Het grootste deel woont nog thuis en dat betekent veel 
voor partners en familie, maar ook voor de wijk. Daarom 
vindt HilverZorg het belangrijk om onze kennis en kunde 
ook voor dergelijke netwerken in te zetten.

Mantelzorgers
Bij mensen die nog zelfstandig wonen, leveren wij maar 
een beperkt deel van de zorg. Het grootste deel komt neer 
op mantelzorgers. Maar hoe kan je zorg bieden als de 
mantelzorg er even niet is? Wij kunnen mensen tijdelijk 

een plaats in een van onze instellingen bieden, bijvoor-
beeld als een mantelzorger met vakantie is. Over dit soort 
vraagstukken denken we graag na met de andere partners 
die een rol spelen in de Woonvisie.

HilverZorg heeft veel contact met de woningcorporaties. 
Van hen huren we locaties in wijken waar mensen wonen, 
maar ook waar we ontmoetingen organiseren en dag-
besteding bieden. Daarnaast gaan we met de corporaties 
in gesprek over de toewijzing van woningen. Als we langer 
thuis wonen willen stimuleren, moeten we bij die toe-
wijzing veel meer kijken naar de wijk zelf. Stel dat een 
mevrouw niet meer in haar eigen huis kan blijven wonen, 
maar ook nog niet naar een servicewoning hoeft. Dan zou 
ze via woningverdeling in een appartement in een andere 
wijk terecht kunnen komen, maar daar loopt ze de kans 
om onthecht van haar eigen wijk te raken. Als je netwerk-
en in wijken wilt versterken, is het belangrijk dat je beleid 
hebt dat daar op aansluit. Ik voel dat we daar als
HilverZorg, corporaties en de gemeente een gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid voor hebben.”

Thuiszorg
“Negen wijkteams van HilverZorg leveren door heel Hilversum thuiszorg. 
Dit varieert van wassen, aankleden tot medicijnen toedienen. Maar de zorg 
bij mensen thuis wordt zwaarder omdat de grens waarin mensen naar een 
verpleeghuis gaan, wordt opgeschoven. En niet elke woning is geschikt 
voor mensen met een zorgbehoefte. Samen moeten we de zorg in huis 
innoveren.

Als HilverZorg werken we al aan een breed innovatieprogramma voor 
zorgverlening aan huis. Hierin komen onder meer technologische
ontwikkelingen en veiligheid in huis aan bod. Dit alles doen we omdat het 
belangrijk is dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven 
kunnen houden.”

Ben Hammer

“Langer thuis 
wonen biedt

mogelijkheden, 
maar ook

uitdagingen”
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“Naarmate mensen 
ouder worden, wordt 

zorg complexer”
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“Nagenoeg
geen geld kwijt aan
stroomverbruik”
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VvE Kolhornseweg kiest 
unaniem voor zonnepanelen
Een groot dak op het zuiden is zeer geschikt voor het opwekken van 
zonne-energie. Daarom besloot de Vereniging van Eigenaren (VvE) aan 
de Kolhornseweg in Hilversum om zonnepanelen aan te schaffen. De 144 
zonnepanelen zijn dit najaar op het dak van het appartementengebouw 
geïnstalleerd. Ronald van Klooster, bestuurslid van de VVE en initiatief-
nemer van de aankoop, legt uit hoe de achttien woningeigenaren tot dit 
besluit zijn gekomen. “Als VVE hebben we behoorlijk wat reserves in de 
kas. Die kunnen we op de bank laten staan, maar ook investeren in ons 
pand door zonnepanelen neer te leggen. Dit heeft veel verschillende voor-
delen: we zijn duurzaam bezig, de waarde van onze appartementen stijgt 
en natuurlijk zijn we nagenoeg geen geld kwijt aan stroomverbruik.” Na 
twee bewonersavonden, die werden begeleid door Hilverzon, ging de VVE 
akkoord met de aanschaf. De panelen zorgen bij elkaar voor 2000 kwh per 
appartement per jaar.

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze 
samenleving. Meer aandacht voor duurzaamheid in huis is 
niet alleen goed voor het milieu en de ruimtelijke
kwaliteit, maar uiteindelijk ook voor een fijn woonklimaat. 
Een woning verduurzamen zorgt voor meer comfort en 
voor een verlaging van de woonlasten.

De gemeente Hilversum heeft de ambitie om in 2050 
klimaatneutraal zijn. Onderdeel van het bijbehorende 
duurzaamheidsprogramma is het sluiten van Green Deals; 
concrete afspraken met partijen uit de samenleving.

In de eerste Green Deal, die de gemeente sloot met de
duurzame energiecorporatie HilverZon, staat onder meer 
het streven om Hilversum vóór 2020 te voorzien van 
15.000 extra zonnepanelen.

Naast het installeren van zonnepanelen zijn er nog veel 
meer duurzame woningaanpassingen mogelijk. Denk
bijvoorbeeld aan het plaatsen van een HR-ketel, het 
installeren van een zonneboiler, het vervangen van enkel 
glas voor dubbel glas en het goed isoleren van het dak, de 
vloer en wanden.

Voor dergelijke energiezuinige aanpassingen heeft de
gemeente Hilversum een duurzaamheidslening be-
schikbaar. Dit is een revolverend fonds waar middelen uit 
vloeien, maar ook binnen komen. Omdat het hierdoor kan 
voorkomen dat het fonds leeg is, is het belangrijk aan-
vragen op tijd te doen. Daarnaast zijn er landelijke rege-
lingen voor woningbezitters.

Het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) 
geeft meer informatie over energiezuinige aanpassingen, 
leningen en subsidies.

VVE Kolhornseweg

Duurzaam wonen

Zelf energie opwekken met zonnepanelen
Steeds meer mensen zien de voordelen van het installeren van zonne-
panelen. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook financieel 
erg aantrekkelijk. Eén zonnepaneel levert per jaar ongeveer 250 kilo-
wattuur. Een gemiddeld huishouden in een eengezinswoning verbruikt 
per jaar 3.500 kilowattuur. Dit betekent dat er veertien zonnepanelen 
nodig zijn voor eigen verbruik. Zelf in energie voorzien is ook mogelijk 
voor huurders of bewoners die niet genoeg ruimte op hun eigen dak 
hebben. Zij kunnen gebruik maken van collectieve projecten. Op de site 
van HilverZon is meer informatie te vinden. www.hilverzon.nu
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Dit magazine gaat over het wonen in 
Hilversum, met de lokale woonvisie als 
inspiratiebron. Met de gemeenten uit 
de regio en met de corporaties
maken we ook afspraken over het
wonen. Deze staan respectievelijk in de 
regionale woonvisie en in de prestatie-
afspraken.

Regionale Woonvisie
Hilversum is onderdeel van de regio Gooi en Vechtstreek. Ook 
op regionaal gebied zijn er ambities op het gebied van wonen. 
Deze worden begin 2017 vastgesteld in de regionale woon-
visie, die in het verlengde van de Hilversumse woonvisie ligt.
De zeven regiogemeenten hebben gemeenschappelijke beleids-
afspraken gemaakt. Hierbij gaat het onder meer over het te 
realiseren aantal woningen in de regio, het inrichten van de 
gezamenlijke monitoring en maatregelen om de door-
stroming op gang te brengen. Op basis van de regionale 
woonvisie worden vervolgens weer afspraken gemaakt met 
de provincie Noord-Holland over de totale bouwopgave en de 
kwalitatieve opgave die daaraan is gekoppeld.

Prestatieafspraken om elkaar aan te 
houden
Op het gebied van wonen maakt de gemeente Hilversum 
prestatieafspraken met huurdersorganisaties en de drie grote 
woningcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi en
Omstreken. De overige wooncorporaties actief in Hilversum, 
zoals Habion en Woonzorg Nederland, sluiten aan op deze 
prestatieafspraken. In de prestatieafspraken staan ambities 
over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale (huur)
woningen, de woningkwaliteit en duurzaamheid van nieuwe en 
bestaande sociale (huur)woningen, de integratie van wonen en 
zorg en de leefbaarheid. Deze prestatieafspraken worden niet 
voor niets gemaakt. Het is de bedoeling dat alle partijen zich 
hier aan houden en dit meten aan de hand van resultaten.
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