
Email aan wethouder Kastje, 9 juli 2019 

Geachte heer Kastje, 

Op 11 maart 2019 hebben wij u een brief gestuurd namens alle bewoners van de even nummers 
aan de Godelindeweg waarin wij onze verbazing en bezorgdheid hebben uitgesproken over de 
ontwikkelingen en gebeurtenissen met betrekking tot het perceel Heuvellaan 50 in Hilversum. 

Ter informatie, treft u bijgaand nogmaals deze brief aan. In deze brief hebben wij de gemeente 
gevraagd ons te informeren over haar standpunt ten aanzien van de rigoureuze ontbossing van 
het park aan de Heuvellaan 50 in het kader van het groenbeleid, het beleidskader en het 
bestemmingsplan van de gemeente.  Voor de goede orde; er zijn sinds eind januari onder 
aantoonbare valse voorwendselen (zogenaamd “achterstallig onderhoud”) op het perceel aan de 
Heuvellaan meer dan 100 bomen gekapt met een diameter van tenminste 10cm (de bomen zijn 
inmiddels daartoe genummerd). Daarnaast is er een veelvoud aan brede variëteit van kleine 
bomen en bodembegroeiing weggenomen, waardoor wij als groep van bewoners aan de 
Godelindeweg nu een directe doorkijk hebben naar de Heuvellaan terwijl wij voorheen tegen een 
volstrekt dichte bebossing aankeken. 

Carola van den Berg heeft ons op 25 maart geïnformeerd dat onze “vragen zijn doorgestuurd 
naar haar collega’s die inhoudelijk antwoord kunnen geven op onze vragen” en dat “wij deze 
antwoorden zouden krijgen toegezonden per email zodra ze deze zou hebben ontvangen”. 
Echter, tot op heden hebben wij nog steeds inhoudelijk niets vernomen. Ook worden wij als 
meest direct betrokkenen niet geïnformeerd over de status van de plannen. Wij tasten volledig in 
het duister. Wel zijn wij in mei uitgenodigd voor een informatiesessie door de projectontwikkelaar 
op het Raadhuis van Hilversum maar de wijze waarop (aankondiging van de bijeenkomst slechts 
12 dagen voor aanvang en op een doordeweekse werkdag) heeft er toe geleid dat slechts één 
bewoner aan de Godelindeweg in de gelegenheid is geweest om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Ondanks dat wij de projectontwikkelaar hebben gevraagd een nieuwe bijeenkomst te beleggen 
waarbij de gehele groep van direct betrokkenen aanwezig zou kunnen zijn, horen wij ook niks 
van de projectontwikkelaar.  

De plots gepresenteerde schrikbarende plannen ten aanzien van de Heuvellaan 50 hebben 
een zeer grote impact op de bewoners aan de Godelindeweg. Het behoud van natuur, 
woongenot en gezonde leefomgeving, voor sommigen de rest van hun leven, is in het geding. 
Waarom worden wij als meest direct betrokkenen niet op een betamelijke manier geïnformeerd? 
We zijn nu 4 maanden verder…..! 

Graag ontvangen wij uw inhoudelijke reactie binnen twee weken. Daarnaast vernemen wij ook 
graag van u welke procedures er inmiddels zijn gestart of worden gestart en of er voorstellen zijn 
ingediend en besproken en zo ja, waar wij deze kunnen inzien.   

Ter informatie stuur ik deze email ook aan de griffie ten behoeve van verspreiding binnen de 
gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 
namens de bewoners van de even nummers aan de Godelindeweg 

Hans Huiskes  

T: 06 53389657 

 


