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Meer balans in de wijk, een goed evenwicht in kwantiteit van 
de huizen en kwaliteit van wonen. Voor het postcode gebied 
1221 loopt dat fors uit de pas. We hebben al een zeer hoge 
bevolkingsdichtheid per km2, namelijk 9400 mensen per km2. 
Gemiddeld in Nederland is 500 inwoners per km2 . Nu komt het 
terrein van de Connexxion vrij en dat is een hele mooie kans 
om de balans weer een beetje terug te krijgen. Wij willen 
daarom graag woningbouw tegenhouden en op dit terrein een 
mooi park aanleggen waardoor problemen in onze buurt 
opgelost worden i.p.v. vergroot worden. 

Dit terrein is uniek geschikt voor de aanleg van een park 
(groene long) met langgerekte vijver, bomen, speeltuin, gras 
etc., aansluitend op een vergroend Oosterspoorplein. Een park 
in postcode 1221 is geen overbodige luxe. 
Met deze nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte 
brengen wat we hebben gedaan en waar we staan.  

 

Wat hebben we gedaan: 
• De stichting BOB-H is opgericht 
• De flyer hebben jullie vast wel gezien 
• Bijna alle directe omwonende van de busremise zijn deelnemer geworden 
• We hebben gesproken met: 

o Projectleider herinrichting 1221 
o Buurt coördinator 
o Het waterschap  
o verschillende gemeente raadsleden  
o Project de groene loper 
o Hilversum oost “we live here too” 
o De Gooi en Eemlander 
o vereniging OSP (oosterspoorplein) 
o actiegroep “Larenseweg driehoek” 
o stichting “Gooise herberg” 

• Het park idee is aangemeld voor de groen award 

Praat mee 

Vrijdag 30 augustus om 19.30 
willen we graag met jullie van 
gedachte wisselen in het 
wijkcentrum de Geus.  

• Zijn er nog meer dingen 
die onze casus 
versterken? 

• Met wie kunnen we nog 
meer praten? 

• Hoe verdelen we het 
werk? 

• Hoe houden we elkaar 
het beste op de hoogte? 

• Volgende stappen? 
• …. 
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Wat zijn we te weten gekomen: 
• De projectontwikkelaar heeft 3,1 miljoen 

betaald voor het stuk grond  
• De gemeente heeft het recht van eerste koop 

in de driehoek van de Larenseweg (vanaf Cafe 
Dudok) en kleine drift. 

• In Kerkelanden is een groot stuk braak liggend 
bouwgrond :  het  
kermis/circus terrein, hier kan je probleemloos 
hoogbouw en laagbouw  
realiseren voor 1000 woningen. 
Dit stuk bouwgrond is van de gemeente 
Hilversum  

• Brandweerwagens kunnen niet door de 
Geuzenweg bij een grote brand 

• Het waterschap benadrukt de waarde van meer 
groen, minder verstening en de  
aanleg van een wateropvang mogelijkheid 
(vijver) om beter water management  
te kunnen uitvoeren (buffer opslag/voorraad 
om de klimaat problemen van de toekomst het hoofd te bieden.  

• Statistiek; we hebben het minste groen van heel Hilversum of te wel er is geen enkel parkje in 
oost 

• veel andere juridische argumenten die we niet openbaar maken hebben we op ons lijstje staan, 
de stichting zal in het uiterste geval door procederen tot hoger beroep aan toe. Hierdoor zal er 
de eerst volgende 9-13 jaar niet gebouwd kunnen worden 

Wat willen we gaan doen 
• Inspreken gemeente 4 september 
• Gesprekken met gemeenteraad leden zodat deze voor de groene optie willen kiezen 
• We hebben een gesprek gepland met de project ontwikkelaar 
• Deelnemers werven in het hele postcode gebied om mee te denken met het park 
• Veel de media zoeken 

 

Tot nu toe hebben we de kosten uit eigen zak betaald zoals de flyers en het oprichten van de 
stichting. We hebben een rekening geopend om dit wat te spreiden.  Donaties zijn natuurlijk 

welkom 
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