
 
 

 

Hallo, buurtgenoten! 
 

Staat dit ons te wachten op het  
Oosterspoorplein? 

 

èn op de Korte Noorderweg  
en het Hunkemöller terrein?  

 

Wat vindt ù daarvan? 



Hilversum, 28 april 2021 
 
Beste buurtjes, 
 
Misschien hebben jullie uit de media al iets vernomen: 
het college van burgemeester en wethouders heeft een 
voorkeursvariant gekozen van wat zij met het 
Oosterspoorplein willen gaan doen, de derde variant 
van 3 voorstellen. 
 
Geen van deze drie  voorstellen zijn tot stand gekomen 
met de werkgroep Bruisend Hart, die bestaat uit 
bewoners en lokale ondernemers. 
En van een eigen voorstel uit deze werkgroep is 
bovendien ook niets terug te vinden. 
 
Om met de deur in huis te vallen: het ziet er dan zo uit: 
 

 
Een met hoogbouw volgebouwd plein?? 
 
Langs het spoor, op het plein en aan beide zijden van de 
fietstunnel wil met dus gaan bouwen. Er wordt gedacht 
aan hoogbouw.  
 
In de Gebiedsagenda 1221 staat als maximale 
bouwhoogte 4 à 5 woonlagen. Dat kan er dan 
bijvoorbeeld zo uitzien: 
 

 
Dit voorbeeld is van de Erfgooiersstraat. 
 
Maar mogelijk wordt er ook aan (veel) hoger gedacht. 
Ook op de ontwikkellocaties Korte Noorderweg en het 
Hunkemöller-terrein wordt aan hoger -tot 8 woonlagen 
- gedacht. 
In de presentatie van deze drie varianten aan de 

werkgroep op 1 april werd dat bovendien ook benoemd 
en dit beeld uit die presentatie suggereert dat ook: 
 

 
 
De bewoners aan de Zuiderweg, wat grenst aan het 
Oosterspoorplein, kijken hier dan tegenaan. 
Hetzelfde geldt voor het blok wat hier gepland is op het 
gebied Larenseweg/Swammerdamstraat/Busremise. 
 
Deze derde variant was (natuurlijk) een keuze geweest 
uit drie.  
De andere twee zien er zo uit: 
 

 
 Variant 1 
 
Ook bij deze twee varianten blijft  de Kleine Drift voor 
de winkeltjes aan het Oosterspoorplein gesloten voor 
alle verkeer, waarbij de noord-zuid verbinding wordt 
verbroken. Dat heeft onder meer  invloed op de 
bereikbaarheid van de Kleine Drift buurt.  
 



 
Variant 2 
 
Een werkgroep, voortkomend uit deze overleggen rond 
de Gebiedsagenda 1221, was sinds april 2019 steeds in 
gesprek met de gemeente over wat er op het plein op 
korte en lange termijn zou moeten gebeuren. 
Complex, omdat er vele eigenaren van het gebied 
waren: de NS van het plein en de huis- en winkelpanden 
in het gebied tussen de Larenseweg, Zuiderweg en 
Kleine Drift  in privé-eigendom. 
 
Met het voorstel, wat vanuit bewoners zelf in de 
werkgroep is gepresenteerd, is niets gedaan. Dat 
voorstel kunt u zelf bekijken op YouTube: zoek op 
“Bruisend Hart van Oost“. Dit is de link: 
https://www.youtube.com/watch?v=PrVIpY3ea9g 
 
De drie varianten waren voor deze werkgroep dan ook 
een complete verassing. 
 
We maken ons wel zorgen: 
• Bouwen aan weerszijden van het fietspad: gaat dat 

geen tochtgat worden? 
• Uitzicht voor de bewoners aan de Zuiderweg? 
• Hoe moet het autoverkeer nu van Noord naar Zuid 

en omgekeerd? 
• En waar moeten de toekomstige bewoners van die 

bouwblokken dan met hun auto heen?  
• En hetzelfde geldt voor verkeer wat de wijken in 

moet: dat gaat natuurlijk ook extra sluipverkeer in 
de wijken opleveren. 

• Hoe moet het met parkeren? Ze kunnen wel zeggen 
dat ze bewoners zonder auto willen, maar je kan 
mensen toch ook niet verbieden een auto te kopen? 
En waar gaan ze die dan laten? Hoeveel meer 
verkeer levert dat op in de wijken? 

 
Is dat allemaal wel onderzocht in deze plannen? 
 
En: hoe is e.e.a. in overeenstemming met de 
Gebiedsagenda 1221? 
Daar staat bijvoorbeeld: 
• Meer groen in de wijk 
• max 115 woningen per ha. 
• Maximale bouwhoogte 4 à 5 woonlagen 

En specifiek voor het Oosterspoorplein: 
• Veiligheid 
• Aangename verblijfskwaliteit 
• Aantrekkelijk entreegebied 
• Mix van wonen, werken en voorzieningen 
• Goede doorstroming 
• Vergroening (o.a. hittestress bestrijding) 
• Waterberging 
 
Dat zijn wèl afspraken die bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties gezamenlijk met de 
gemeente hebben gemaakt. En de gemeenteraad heeft 
dat bekrachtigd door de Gebiedsagenda 1221 vast te 
stellen. 
 
Wat blijft daar in dit plan van over?? 
 
Het college vindt dat er uitgebreid geparticipeerd is, 
maar is ù dan wat gevraagd? 
En vindt u niet dat dit wel zou moeten, over zoiets 
belangrijks als grote ontwikkelingen in uw directe leef 
omgeving? 
Vragen in enquêtes zijn éénzijdig opgezet. En dan 
bestaat het gevaar dat daarmee gestuurd wordt op 
gewenste uitkomsten. 
Dat is toch geen participatie, wat toch “deelname” 
betekent.  En zo ervaren wij het ook niet.  Participatie is 
ook samenspraak: samen tot een resultaat kunnen 
komen. Dat is hier beslist niet het geval. 
 
Verzamelde informatie is een soort van black box 
ingegaan en het is volledig onduidelijk welke informatie 
is verzameld en hoe deze  conclusies zijn ontstaan: elke 
transparantie ontbreekt. 
 
Wij wonen in een van de meest versteende en dichtst 
bewoonde wijken van Hilversum. Waarom moet 1221 
steeds opdraaien voor de bouwambities van dit college? 
En waarschijnlijk ook nog eens allemaal voor import? 
 
Willen wij onze wijk verstedelijken, zoals het college dat 
ziet?  
 
Of willen we juist meer groen, meer speelruimte voor 
kinderen en ruimte voor andere sociale activiteiten en 
een veilige en plezierige openbare ruimte? 
 
Teken dan de petitie Géén verstedelijking in 1221 en 
rond het Oosterspoorplein! en laat weten hoe u onze 
wijk in de toekomst wilt. Ga naar 
https://petities.nl/petitions/geen-verstedelijking-in-
1221-en-rond-het-oosterspoorplein?locale=nl 
 
Wilt u meer informatie? Of wilt u actief meepraten? 
 
Stuur een bericht naar info@osp-eo.nl. 
Geen email of internet? Vraag je buren! 
 



 
 
 
 
 
 
 

Teken de petitie 
Géén verstedelijking in 1221 en rond het Oosterspoorplein! 

 
 

Laat w eten hoe u onze w ijk in de toekom st w ilt. 
 

Ga naar 
 

https://petities.nl/petitions/geen-verstedelijking-in-1221-en-rond-het-oosterspoorplein?locale=nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

W ilt u m eer inform atie? Of w ilt u actief m eepraten? 
 

Stuur een bericht naar info@ osp-eo.nl. 
 

Geen em ail of internet? Vraag je buren! 


