
Ja, ik wil ook even op adem komen in  
Central Park Hilversum 

Meld je aan bij onze stichting en help dit  
park te realiseren! 

www.centralparkhilversum.nl 

info@sbobh.nl 



Stel je voor....  
Vlakbij centraal sta�on Hilversum is een park waar je afspreekt met vrienden, rus�g op een bankje 

zit, koffie drinkt op een terras met prach�g uitzicht en kinderen onbezorgd spelen. Een plek waar 

iedereen in Hilversum Oost en het hele sta�onsgebied, even op adem kan komen.  

Er ligt nú een unieke kans om zo een groene oase te realiseren. En jouw stem is nodig!  

De gemeente hee� dit jaar nieuwe plannen gemaakt voor Hilversum Oost. De nadruk ligt op het 
bouwen van woningen. Er lijkt echter weinig aandacht voor het creëren van een fijne, gezonde leef-
omgeving; een grote groene ruimte met plekken om elkaar te ontmoeten.  

Het terrein van de busremise komt binnenkort vrij en biedt een prachtkans om hier iets aan te doen.  

Honderden omwonenden hebben zich nu verenigd in de s�ch�ng Betrokken Omwonenden Busremi-
se Hilversum (BOB-H) om dit park mogelijk te maken. 
We zijn in gesprek met de gemeente, de eigenaar van 
het busremiseterrein (deze is bereid het terrein te rui-
len met de gemeente), andere groene ini�a�even, het 
buurtcentrum de Geus, het waterschap en de histori-
sche vereniging Heemschut. Wil jij dit park ook? Meld 
je dan snel aan als deelnemer van onze s�ch�ng  

(geen kosten of verplich�ngen).  

Aanmelden via www.centralparkhilversum.nl of mail 
naar info@sbobh.nl  

Central Park Hilversum is een  
ini�a�ef van: 

Psss�t... om voorbijgangers ook enthousiast te krijgen, toon de achterzijde van deze flyer op je voorraam. 

 
     ONZE VISIE  
 Veel bomen en planten  
 Zitbanken en drinkfonteintjes  
 Historische elementen van het terrein  
 Horeca met leuk terras in de zon  
 Rijke beplan�ng voor bijen en vogels  
 Vijver voor waterberging  
 Ondergronds parkeerterrein  
 Natuurspeelplaats  


