
 
 
 
Verslag gesprek Stichting Heuvelpark – Dietz Strategie & Communicatie 
 
Datum: 29 januari 2021 
Tijd: 14.00-15.00 uur 
Betreft: project Heuvellaan 50 te Hilversum 
Locatie: online via MS Teams 
 
Aanwezigen: Tiana van Grinsven (St. Heuvelpark), Hans Huiskes (St. Heuvelpark), Herman 
Geerdes (adviseur Dietz) en Kristel Jansen in de Wal (adviseur Dietz) 
 
Samenvattend verslag:   
 
Introductie 
Herman Geerdes en Kristel Jansen in de Wal zijn allebei werkzaam als adviseur bij Dietz en 
houden zich bezig met participatie en communicatie voor ontwikkelingen in de fysieke 
leefomgeving. Zo zijn wij ook ingeschakeld voor dit project om te ondersteunen in het participatie- 
en communicatieproces voor het vervolg. Het proces met de omgeving kent tot nu toe nodige 
strubbelingen en met de komende processtappen in zicht is het belangrijk om de dialoog te blijven 
voeren. 
 
Hans Huiskes woont aan de Godelindeweg en de achtertuin van hem en zijn buurvrouw grenzen 
aan het persceel van de Heuvellaan 50. 
Tiana van Grinsven woont eveneens aan de Godelindeweg en licht toe dat ze zich hebben 
verenigd in Stichting Heuvelpark. 
 
Waarom een Stichting? 
Wij hebben een Stichting opgezet om de belangen te centreren bij één orgaan. Hiermee 
behartigen we niet alleen de belangen van de bewoners aan de Godelindeweg, maar kunnen we 
de omgeving ook breder bereiken. Onze stichting bestaat uit circa 20 tot 25 leden/deelnemers. Dit 
is breder dan alleen de bewoners aan de Godelindelaan. De Stichting is opgericht naar aanleiding 
van de planvorming aan de Heuvellaan 50. 
 
Terugblik proces 
Hoe hebben jullie de planvorming en communicatie tot nu toe ervaren? 
Tiana geeft aan dat ze wil beginnen bij de feiten. In 2019 is de ontwikkelaar gestart met een 
informatiebijeenkomst en daarna is er nog een keer een informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Daar zijn plannen gepresenteerd waarvan wij erg zijn geschrokken. Vervolgens hebben wij 
gepoogd om aan de gemeente een aantal vragen te stellen over de uitgangspunten. Ook hebben 
wij geprobeerd om met Local/Trebbe in gesprek te gaan over het plan. Omdat bij ons als 
bewoners de expertise ontbreekt hebben we zelf een architect en stedenbouwkundig in de arm 
genomen om ons te helpen. Met hen hebben we een alternatief plan bedacht. We wilden hierover 
met hun architect en stedenbouwkundige adviseur in gesprek gaan. En vanaf dat moment is het 
niet goed gegaan tussen Local en ons. Naar onze mening konden we het open gesprek niet met 
elkaar voeren. Local wilde graag aan haar plan vasthouden en aan het contact met de gemeente. 
Wij wilden graag het gesprek met Local aangaan over de uitgangspunten.  
 
Hoe is dat gesprek precies verlopen? 
Dat open gesprek hebben wij vooraf met elkaar gedefinieerd. Echter toen wij daar aankwamen 
hadden wij wel onze stedenbouwkundige adviseurs bij ons en zij niet. We hebben nooit het 
gesprek kunnen voeren over onze bijdrage aan het plan. Daarom hebben wij een alternatief plan 
op tafel gelegd. Hoe het gesprek is verlopen kun je ook teruglezen in het gespreksverslag.   
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Waarom hebben jullie een stedenbouwkundige adviseur ingeschakeld? 
Wij wilden graag een alternatief plan maken. En omdat wij niet stedenbouwkundig zijn onderlegd 
en we graag serieus omgaan met plannen en ideeën moet je daar volgens ons expertise bij halen. 
Zo hebben wij vier adviseurs geraadpleegd en is er veel tijd in de planvorming gestopt.  
 
Nu zie je in participatietraject en de kaders van de Omgevingswet dat er verschillende niveaus van 
participatie worden gehanteerd. Zo zie ik terug dat er bij participatie voor de Heuvellaan de 
niveaus informeren en raadplegen zijn gehanteerd. Tegelijkertijd zitten jullie als stichting/omgeving 
op het niveau co-creëren. Kan het zijn dat de verwachtingen vooraf niet helder zijn 
gecommuniceerd? 
Local heeft ons aangeboden om met hun architect en stedenbouwkundige adviseurs om tafel te 
gaan en gezamenlijk een tekening te maken en met elkaar om tafel te gaan. Volgens mij ontstond 
daar geen verwarring over, want naar onze mening was daar een expliciete afspraak over 
gemaakt.  
 
Is er door de impact van het voorstellen van een alternatief plan ruis ontstaan tussen de partijen? 
Er zaten verschillende overeenkomsten in het plan en ik heb begrepen dat het gesprek 
voornamelijk is gegaan over de verschillen. 
Ik heb dit beeld helemaal niet. Er werd gezegd dit is ons plan en laten we even tekenen wat we 
anders willen. Er is niet serieus gekeken naar de ideeën die wij hadden. Dan is er wellicht ruis in 
het managen van verwachtingen of het nakomen van afspraken, dat weet ik niet zo goed. 
 
Is dit dan ook het laatste contact geweest rond de zomer vorig jaar over de plannen? 
Ja, dat klopt. Sinds de zomer hebben wij geen contact meer gehad met Local. Wij begrijpen dat ze 
een nieuw plan hebben, maar daar zijn we nog niet betrokken bij geweest. 
 
Jullie hebben wel nog een gesprek gehad met de gemeente? 
Ja, we hebben in november 2020 nog een gesprek gehad met de projectleider van de gemeente. 
Dit is vooral gegaan over de update van de situatie, zoals de intentieovereenkomst die werd 
gesloten tussen de gemeente en Local.  
 
Participatie 
Er zijn ook raadsvragen gesteld over de intentieovereenkomst. We hebben ook met Local 
afgestemd dat we in een volgende bijeenkomst laten zien hoe de plannen zich ontwikkeld hebben 
en waar stappen zijn gezet om de inzichten van de bewoners mee te nemen. 
Nu hoorde ik je ook tijdens de commissievergadering zeggen dat jullie proactief aan de voorkant 
betrokken willen worden. Als je kijkt naar de fase waarin het plan is, wat betekent zo’n uitspraak 
dan? 
Wij weten niet in welke fase het plan is, want we hebben het plan nog niet gezien. Wij willen graag 
meepraten. Als er een huis wordt getekend op een boom, dan moet deze daar niet staan. Daar 
worden we niet serieus in genomen. Of als het visiedocument Noordwestelijk Villagebied aangeeft 
dat er groen behouden moet worden, dan willen we ook met elkaar kunnen praten over hoe je met 
het groen omgaat. Natuurlijk snap ik dat je naar een win-win situatie moet komen met elkaar. Maar 
je wilt dit aan de voorkant doen, in plaats van achteraf geïnformeerd worden over de status. 
 
En je merkt dat een gemeente altijd het gesprek voert met de projectontwikkelaar en de 
ontwikkelaar ‘zijn oren laat hangen’ naar wat de gemeente zegt en daarna worden de bewoners 
pas geïnformeerd. Dus om die reden willen we heel graag aan de voorkant betrokken worden. 
 
Kan er dan ook een vorm van acceptatie ontstaan op het moment dat er geluisterd wordt, maar 
wel met goede redenen afgeweken wordt van de wensen van de omgeving? Het werkt 
bijvoorbeeld ook overdonderd als er vier stedenbouwkundige adviseurs worden betrokken om te 
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laten zien hoe je bomen bijvoorbeeld wel kan laten staan. Dan kom ik weer terug op de 
participatieniveaus, raadplegen is voor ons belangrijk en daarmee kan je ook afwijken van de 
mening van omwonenden. Hoe zien jullie dat? 
In mijn vak kan ik ook gefundeerd ergens van afwijken, maar je moet wel naar elkaar durven te 
luisteren en naar elkaar durven toe te bewegen. Local wil graag naar de gemeente toe bewegen 
en daar worden wij niet serieus in genomen. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Maar we willen zoeken naar een win-win situatie en dan moet je soms wat 
geven en soms wat nemen. Zo moeten alle spelers erin zitten. 
 
Zoals wij aangaven kan er ook meer duidelijkheid zijn over waar het geven en nemen nu zit. Naar 
jullie gevoel is er niet serieus gekeken naar het alternatief en daarom is het wel goed om in beeld 
te brengen waarom er bepaalde blokkades liggen. De uitleg hiervan kan beter en dat is ook wat 
we willen meenemen in een vervolgbijeenkomst, zodat dit helder wordt. 
 
Vooruitblik 
Als we kijken naar het vervolg. Er is een nieuw ontwerp bij de gemeente ingediend. De gemeente 
speelt een belangrijke rol omdat zij bepaalde randvoorwaarden stellen. Zoals gemeentelijk beleid 
van het programma. Dan gaat Local met deze randvoorwaarden een plan maken. Hebben jullie 
daar met de gemeente ook over gesproken? 
Als je naar mijn inspraak hebt geluisterd dan speelt gemeentelijk beleid zeker een rol. Ik denk dat 
we als burgers moeten vertrouwen op beleidsstukken. Dan zijn er wat mij betreft twee belangrijk: 
de visie en het bestemmingsplan. Ik weet niet waar het programma 50/50 wonen en werken in het 
beleid staat, vooralsnog kunnen we dit niet vinden en we snappen dit beleid ook niet in de tijden 
van nu. Dat hebben we meerdere malen bij gesprekken met de gemeente kenbaar gemaakt. En 
vier partijen (raadsleden) hebben dit bij de gemeente ook geagendeerd. 
 
Deze partijen hebben Local ook benaderd voor een gesprek. Maar dan is ook de vraag, wie heeft 
welke rol. Je zit gebonden aan de randvoorwaarden van de gemeente. En deze discussie is een 
politieke kwestie. De gemeente bepaalt uiteindelijk wat er komt en kadert het initiatief in. Nu ligt er 
100% werken in het bestemmingsplan, dus een verkleuring naar wonen zorgt sowieso voor een 
bestemmingsplanwijziging.  
Daarnaast hoor ik ook de vijver regelmatig terug komen, is de vijver echt zo belangrijk of waar 
gaat het hier in essentie om? 
Als er een aantal visie- en beleidsstukken liggen, dan moet je er als burger op vertrouwen dat de 
overheid zich daaraan houdt. Ten tweede, op het achterterrein is nog nooit gebouwd. Het is altijd 
een open stuk geweest waar bv. veel vogels zitten en daarom is het wat waard. Het is een 
beschermd dorpsgezicht en wij hechten daar waarde aan. Wij vinden het belangrijk dat het groen 
en de vijver in stand blijft.  
Wij zijn niet tegen herontwikkeling, het kan onze wijk alleen maar mooier maken. Maar dan wil je 
het wel herontwikkelen zoals beschreven in het visiedocument en bestemmingsplan, zodat het in 
ere wordt hersteld. 
 
Is het dan geen ‘welles/nietes’ verhaal? Wonen komt terug in de stijl van de villa’s en dan is het 
een kwestie van inrichting. Het gebied knapt al snel op. Uiteindelijk komt er een landschappelijke 
indeling die goed aansluit bij de rest. Als je kijkt naar de visie gaat het om de structuur, type 
bebouwing, landschapselementen, etc. waar het plan bij aansluit. Maar het is denk niet de 
bedoeling van de visie dat de vijver dan een ‘showstopper’ wordt als je in het totaalpakket komt 
met een plan wat bijdraagt aan de verbetering van de wijk? 
Ik hoop juist wel dat dat de bedoeling is van de visie. Als de vijver expliciet benoemd staat dan 
moet dit serieus worden genomen. Als de gemeente een klap geeft op een aantal beleidsstukken, 
dan moet je ervanuit gaan dat hieraan wordt gehouden. En als een vijver beschreven staat in een 
visiedocument dan kan je niet zomaar zeggen we gaan de vijver toch dichtgooien. Je moet op de 
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overheid kunnen vertrouwen. Ik snap wel dat de gemeente daar iets over te zeggen heeft, maar 
we hopen ook dat Local met de plannen hier iets over te zeggen heeft.  
 
Maar als je kijkt naar het bestemmingsplan met 100% werken, dan zou Local zich hieraan ook 
moeten houden. Echter is dat van niemand een wens. Dus moet je dan niet kijken hoe je een visie 
zo goed mogelijk kunt laten doorwerken in een nieuw kader? 
Wat is nu je vraag, waarom ben je aan het argumenteren? 
 
Ik zoek naar mogelijkheden om met elkaar het gesprek te kunnen hervatten. Als je kijkt naar het 
participatieniveau m.b.t. informeren/raadplegen, dan is er achterstallig onderhoud over informeren 
m.b.t. wat er gedaan is met de input. Maar aan de andere kant zoek ik naar een manier om te 
praten over het schetsontwerp met de buurt. En dat gaat niet over het starten met een lege kaart 
en met elkaar co-creëren. Daarom vind ik het van belang om te kijken, wat is de achterliggende 
gedachte? Waar ligt de gemeenschappelijkheid? 
Gemeenschappelijkheid ligt in het feit dat wij een ontwikkeling wensen van 100% wonen. Als je 
kijkt naar de historie van dit terrein, dan hebben er vijf grote villa’s gestaan aan de Heuvellaan. 
Daarachter was altijd een park. Wij willen dit terugbrengen naar die woonbestemming en dat park. 
Daar ligt de essentie en misschien ook wel de gemeenschappelijkheid. Ik denk dat Local ook wel 
100% wonen wil ontwikkelen. 
 
Wij hebben tot nu toe bij de gemeente geen enkele beweging gemerkt dat hier ruimte in zit en hier 
hebben we toch te maken met kaders. 
Als jullie vooruitkijken, en er komt een informatiebijeenkomst de komende periode. Waar moeten 
we dan rekening mee houden, willen jullie dit? 
Natuurlijk willen wij dit. Wij willen graag weten wat het nieuwe plan is. Nu gaat de gemeente eerst 
advies geven op het plan, terwijl wij als buurt weer niet worden meegenomen. En dan worden we 
straks in de nieuwe informatiebijeenkomst voor de derde keer voor een fait-accompli gesteld. We 
kunnen achteraf een huisje nog een meter naar links of rechts schuiven, maar dat noemen wij 
geen participatie. 
 
Ook niet als duidelijk wordt vermeld dat raadplegen het gehanteerde niveau van participatie is? 
Dat is niet de participatie die wij voor ogen hebben. Zeker niet als we kijken naar de ervaring die 
we de afgelopen 2 jaar hebben gehad. Local heeft geen moeite gedaan om ons plan te 
bestuderen en we worden niet serieus genomen. 
 
Wij willen graag terug naar het gesprek en helderheid verschaffen over waar wel/niet over 
meegepraat kan worden en wat tot nu toe wel/niet is meegenomen. Het is aan ons om hier 
duidelijk over te communiceren en dat gaan we ook oppakken.  
Zijn er verder nog zaken die jullie ons willen meegeven? 
Ik ben wel benieuwd hoe Local staat tegenover het initiatief van de vier fracties. 
 
Local zit er wat terughoudend in. Om dat we ons afvragen hoe het dan zit met de rolverdeling. Wij 
zijn nu aangesteld om de communicatie te verbeteren, en dan zet de raad een parallel proces op. 
Ik vraag mij vooral af, wat het doel is van de raadspartijen en wat de toegevoegde waarde kan 
zijn. De raad moet uiteindelijk het plan beoordelen, en op deze manier worden ze meer een 
onderdeel van participatie. Hoe zien jullie dat? 
Wij vinden het sowieso belangrijk dat de fracties de handen ineen hebben geslagen. Ik zie het wel 
als meerwaarde om een aantal scenario’s met elkaar uit te werken. Enerzijds liggen er eisen 
vanuit de gemeente en dat is voor ons ook een vraagstuk aan hen. Ik denk dat het goed is als zij 
kunnen helpen met het uitwerken van een aantal scenario’s. Omdat je alleen op die manier kunt 
komen naar een win-win situatie en met elkaar het gesprek kunt aangaan. Voor mij is informeren 
echt eenrichtingsverkeer. Ik denk dat er een groot verschil zit in hoe wij naar participatie kijken en 
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hoe Local daarnaar kijkt. De gemeente laat zich hier niet over uit en ook de raad is zoekende wat 
zij verstaan onder participatie. 
 
Als je kijkt naar de kaderstelling dan is het aan de raad om daar iets over te zeggen. Maar als je 
kijkt naar de details van de invulling van de kavel, dat is toch niet het niveau waar raadsleden zich 
op moeten begeven? 
Ik denk dat de raad zich serieus moet buigen over de kaders. Dat gaat breder dan de Heuvellaan 
en daar ligt een grotere discussie, zoals de toekomst van Hilversum.  
 
Afsluiting 
Wij hechten veel waarde aan een gesprek, voor ons is dat tweerichtingsverkeer. Informeren en 
raadplegen is voor ons eenrichtingsverkeer. Ik wil alleen meedoen als we echt een gesprek 
kunnen voeren.  
 
Bedankt voor jullie tijd. We houden jullie op de hoogte van het vervolg en koppelen het verslag 
a.s. maandag terug.  
 
 
 
  


