
Beste Morris,

Dank voor de update die wij afgelopen vrijdag tijdens ons videogesprek van je hebben 
mogen ontvangen.

Uit jouw verslag begrijpen wij dat Local inmiddels bezig is om in de komende weken een 
nieuwe planschets te presenteren aan de gemeente naar aanleiding van de gesprekken die 
jullie afgelopen 2 maanden met elkaar hebben gevoerd. Verder gaf je aan dat de laatste 
planschets van Local (aan omwonenden gepresenteerd op 10 maart 2020) geen 
goedkeuring heeft kunnen wegdragen van de gemeente met name omdat er onvoldoende 
stedenbouwkundige invulling was gegeven. Local wil echter op dit moment deze 
stedenbouwkundige uitwerking nog niet in gang zetten zonder enige houvast te hebben op 
de uiteindelijke instemming van de gemeente. Daarom zal de gemeente binnenkort een 
stedenbouwkundige adviseur gaan detacheren bij Local om te adviseren bij de 
stedenbouwkundige invulling. Hiertoe zal binnenkort een intentieovereenkomst tussen de 
gemeente en Local worden getekend. Je gaf uitdrukkelijk aan dat dit geenszins betekent dat 
de gemeente uiteindelijk akkoord zal gaan met het plan dat Local zal gaan indienen. Naar 
verwachting zal Local de omwonenden in januari uitnodigen voor een informatiebijeenkomst 
om het plan te presenteren. Nogmaals, wij als direct omwonenden zouden graag ook bij de 
planvorming betrokken willen worden en niet straks weer voor een fait accompli worden 
gesteld. 

Wij waren wederom verbaasd van je te horen dat de gemeente nog steeds probeert vast te 
houden aan de 50-50 verdeling tussen wonen en werken terwijl onderzoeksrapporten van 
gerenommeerde vastgoed-adviesbureaus al een aantal jaren een ander beeld laten zien en 
dat die tendens naar minder kantoorvolumes het afgelopen jaar door de COVID epidemie 
nog eens extra verstrekt is. Je gaf aan dat de houding van de gemeente het gevolg is van 
het "interne politieke 'spel’ tussen de afdelingen Economie en Ruimtelijke Ordening”. Het 
kan toch niet zo zijn dat een gemeente zich vastbijt in een dogma van vermeende vraag 
naar bedrijfsruimtes terwijl de wereld om ons heen als een dolle aan het veranderen is? 
Niemand is voorstander van bedrijfsruimte op deze locatie dat zich inmiddels al heeft 
bewezen niet geschikt te zijn als werklocatie (kijk maar naar de langdurige leegstand van 
het huidige kantoorpand). Direct omwonenden, en meer in algemeenheid de 
buurtvereniging, zijn daarom beiden voorstander van ontwikkeling richting 100% wonen. 
Bovendien heeft Local zelf al aangegeven de werklocaties nog niet te gaan bouwen indien 
ze nog niet verkocht zijn, en nemen daarmee ook al een veelzeggende slag om de arm. In 
dit kader ontvangen wij dan ook graag de rapporten waarop de afdeling Economie van de 
gemeente Hilversum zich blijkbaar beroept in het kader van haar statement van 
zogenaamde aanhoudende vraag naar bedrijfsruimtes.

Zoals wij hebben aangegeven verschillen wij duidelijk van mening t.a.v. de door jouw 
toegeschreven vermeende omissie in het Visiedocument Noordwestelijk Villagebied. Wij 
achten het zeer onwaarschijnlijk dat de waardekwalificaties over het landschap aan de 
Heuvellaan 50 en de daarin gesitueerde vijverpartij in het betreffende visiedocument een 
omissie is. Het Visiedocument Noordwestelijk Villagebied is een uitvoerige 158 pagina’s 
tellende gemeentelijke visie waar door vele ambtenaren met grote zorg aan is gewerkt. Bij 
het opstellen van dit Visiedocument zegt de gemeente te zijn uitgegaan van “de 
beschermingswaardigheid van het gebied”. 

In het document wordt bij ’nog aanwezige landschappelijke waarden op specifiek 
kavelniveau’ expliciet verwezen naar de Heuvellaan 50 met als kwalificatie “het 
bijzondere perceel met nog aanwezige tuinhistorische waarde”. Dit heeft ondermeer 
betrekking op het feit dat er sinds mensenheugenis in de huidige groenstrook geen



betrekking op het feit dat er sinds mensenheugenis in de huidige groenstrook geen 
bebouwing heeft gekend. 
Verder wordt de tuinarchitectonische waarde van de vijverpartij aan de Heuvellaan 50 
expliciet in een selecte groep van slechts 5 percelen in het gehele Noordwestelijke 
Villagebied verbijzonderd. Het zou toch echt heel vreemd zijn als nu ineens blijkt dat 
deze 1 van de 5 specifiek met naam genoemde verbijzonderingen onjuist blijkt te 
zijn? 

Wij zijn daarom van mening dat het bestempelen van bovenstaande als een omissie geen 
stand gaat houden. 

Wij begrijpen overigens dat de gemeente in principe op basis van een definitief plan gaat 
toetsen of bepaalde bomen überhaupt wel mogen worden gekapt. Alleen blijft het frappant 
dat de ontwikkelaar in haar planschetsen ondermeer een woning heeft geplaatst bovenop 
een boom die notabene in een verkavelingstudie van haar eigen adviseurs, Bureau Karres 
Brands (d.d 19 februari 2019) als tenminste beeldbepalend is beschouwd. Wij vinden dit een 
eigenaardige 'manier van doen’. Wij hadden op z’n minst verwacht dat de gemeente op 
deze specifieke casus (die door ons al meerdere malen is geagendeerd) onderzoek zou 
laten doen. 

In een persoonlijk gesprek met de wethouders Voorink en Heller hebben wij op 24 juni 2020 
vragen gesteld - expliciet - gericht aan het College. Wij gaan er vanuit dat de antwoorden op 
deze vragen die wij van jou op 16 oktober jl. ontvingen door het College onverdeeld worden 
gedragen. Mocht dat niet zo zijn dan ontvangen wij graag alsnog de beantwoording van 
onze vragen van 24 juni 2020 door het College. Tenslotte, in onze aanvullende brief aan het 
College van 2 november jl merken wij op dat er echter niet of nauwelijks wordt ingegaan op 
de vraagstelling van ons als direct omwonenden en zijn de antwoorden van 16 oktober jl. 
vooral ontwijkend opgetekend. Wij ontvangen daarom graag een spoedige reactie op deze 
brief waarin het College een helder standpunt inneemt ten aanzien van de fundamentele 
kwesties. 

Met vriendelijke groeten,
Stichting Heuvelpark

Tiana en Hans 


