
Email aan dhr. Nijdam, planoloog gemeente Hilversum, 21 juli 2019 

 
Geachte heer Nijdam, 
 
Dank voor uw bericht. 
 
U schrijft dat “Local in gesprek is gegaan met aangrenzende bewoners” en dat dit de 
gemeente “de mogelijkheid biedt om onze reacties mee te wegen in het ambtelijk advies 
voor de herontwikkeling van het perceel”. 
 
Indien u door Local op deze wijze bent geïnformeerd dan kan ik u hierbij - namens de 
bewoners van de even nummers aan de Godelindeweg (de direct aangrenzende 
bewoners) – bevestigen dat deze informatie van Local wederom niet correct is. Er heeft 
slechts 1 bijeenkomst plaatsgevonden op 26 februari 2019 waarin de direct 
aangrenzende bewoners door Local werden overdonderd door haar schrikbarende 
plannen met betrekking tot de Heuvellaan 50. Tijdens deze bizarre bijeenkomst heeft 
Local zich niet voorgesteld, is geen toelichting / presentatie gegeven op de planschets 
en heeft geen relevant gesprek plaatsgevonden tussen de groep van direct 
aangrenzende bewoners en Local. De plannen van deze projectontwikkelaar houden dus 
geen rekening met de rechten, wensen, en eventuele voorstellen van de groep van direct 
aangrenzende bewoners. 
 
Op 15 mei jl. zijn wij uitgenodigd voor een tweede informatiebijeenkomst op 27 mei op 
een doordeweekse dag. Wij hebben direct  aangegeven op deze korte termijn niet in de 
gelegenheid te zijn te komen evenzo wel geïnformeerd te blijven. Ook daarop hebben wij 
geen reactie van Local ontvangen, Local heeft de informatiebijeenkomst blijkbaar wel 
door laten gaan. Het verslag van deze bijeenkomst onderschrijven wij niet. Bovendien, 
heeft Local ook geen gehoor gegeven aan ons verzoek om een nieuwe bijeenkomst te 
organiseren waar een brede vertegenwoordiging van de direct aangrenzende bewoners 
aanwezig zou kunnen zijn. Wij worden genegeerd door Local. 
 
Vrijwel direct na mijn laatste e-mailbericht aan de heer Kastje op vrijdagavond 9 juli jl. 
waarin ik hem nogmaals informeerde dat wij ook niets meer hadden vernomen van 
Local, ontvingen wij  op maandag 12 juli jl. plots een aangepaste planschets van Local. 
Vervolgens hebben wij de heer Sakkers van Local op 16 juli jl. een bericht gestuurd 
waarin wij nogmaals onze afkeer tegen het plan en ons ongenoegen over handelswijze 
van Local hebben kenbaar gemaakt. Ter informatie ontvangt u bijgaand een afschrift van 
dit bericht aan Local. 
 
Ik concludeer dus nogmaals dat de direct aangrenzende bewoners inhoudelijk niet op 
een betamelijke wijze zijn geïnformeerd door Local, laat staan dat er sprake zou zijn 
geweest van enige vorm participatie danwel dialoog, die relevant en noodzakelijk is om 
te kunnen meewegen in een ambtelijk advies. 
 
U schrijft verder dat er “in deze situatie geen set randvoorwaarden standaard klaar 
liggen” terwijl u tegelijkertijd aangeeft dat het voorgenomen integrale ambtelijke advies 
“wordt gebaseerd op het gemeentelijke beleidskader, de locatie-eigenschappen en de 
maatschappelijke belangen”!  Wij hebben de heer Kastje op 9 juli nogmaals gevraagd 
om namens de gemeente Hilversum een inhoudelijke terugkoppeling te geven op onze 
vragen en aandachtspunten uit onze brief van 11 maart 2019 in het kader van 
ondermeer de door u geschetste kaders. Nu deze inhoudelijke reactie wederom uitblijft, 



verzoeken wij het college van B&W (ingekopieerd) ons hierover nu in de komende week 
te informeren, bij voorkeur door de wethouder die uiteindelijk de behandelende 
verantwoordelijkheid draagt voor dit dossier. Tevens vernemen wij graag wie deze 
wethouder is. 
 
Wij begrijpen nu ineens dat er op korte termijn al een integrale afweging plaatsvindt 
waarbij regels en beelden tegen elkaar worden afgewogen zonder dat wij als 
direct betrokkenen over deze kaders zijn geïnformeerd, ondanks dat we daar nu juist al 4 
maanden geleden(!) expliciet om hebben gevraagd (brief van 11 maart aan de heer 
Kastje). Hierdoor krijgen wij nu de indruk dat wij als omwonenden en betrokken burgers 
op achterstand worden gezet. Daarom verzoeken wij de gemeente pas op de plaatst te 
maken zodat de direct aangrenzende bewoners deze achterstand na de vakantieperiode 
kunnen inlopen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de bewoners van de even nummers aan de Godelindeweg 
 
Hans Huiskes 
 
 


