Hilversumse Architectuurprijs roept op te komen naar de debatavond op 2 april.

De toekomst van Hilversum - sleutelgebied: wel of niet?
Op donderdag 2 april organiseert de Stichting Hilversumse Architectuurprijs (HAP) een debatavond
over de plannen van het College om Hilversum aan te melden als Sleutelgebied bij de
Metropoolregio Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal van het Hilversumse
Raadhuis, aanvang 19.30 uur. Je kunt je nu al aanmelden: www.hilversumsearchitectuurprijs.nl.
Waar gaat het over
‘Er gebeurt iets nieuws in Hilversum. De laatste maanden lezen we en horen we praten over 10.000
woningen bouwen tot 2040’, aldus voorzitter Peter van Dulst. ‘Het gaat over de Metropoolregio en
nieuwe woorden als een Sleutelgebied.’
De Stichting is op zoek naar antwoorden.
Wat betekenen deze thema’s voor de toekomst van Hilversum? 10.000 woningen. kan dat wel? Is het
eigenlijk wel nodig en zo ja, waarom? Waar moeten die huizen komen te staan? Wat betekent het
voor de bereikbaarheid en de natuur? Wat betekent het voor de plannen rond de Spoorzone en het
stationsgebied? En voor Hilversum als tuinstad in het groen? En waarom juist nu al deze ideeën?
Top architecten, gebiedsontwikkelaars
‘Samen met gespreksleider Felix Meurders willen we op 2 april duidelijkheid krijgen waar we nu
staan.’ We staan stil bij de betekenis van de Metropoolregio en de HAP heeft de gemeente
uitgenodigd om een toelichting te geven op de plannen. We zetten de nieuwe ideeën naast het
bestaande beleid en zoeken de verschillen. Na de resultaten van dit eigen onderzoek is het woord
aan twee deskundigen.
De HAP heeft twee top architecten/stedenbouwkundigen/gebiedsontwikkelaars gevraagd om een
reactie.
Sjoerd Soeters is een van Nederlands meest vooraanstaande en spraakmakende architecten. Hij is
ook bekend als supervisor van grote stedelijke projecten, waaronder Circus Zandvoort en het Javaeiland in Amsterdam waarvoor hij het stedenbouwkundig ontwerp maakte. Ook ontwierp hij het
nieuwe centrum van Zaandam en is co-architect van de Amsterdam ArenA.
Friso de Zeeuw houdt zich bezig met openbaar bestuur, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke economie,
mobiliteit, woningmarkt, grondbeleid en vastgoed. Hij was directeur bij de grootste
projectontwikkelaar van Nederland en praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als
emeritus hoogleraar is hij nog steeds aan de TU Delft verbonden.
Debat
Na de inleiders gaat het debat van start. Mis het niet! De toegang is gratis.

De Stichting Hilversumse architectuurprijs is onafhankelijk en hijst niet alleen de beste
ontwerpers op het schild, maar waakt ook over de kwaliteit van de architectuur en
stedenbouw in Hilversum.
Informatie over dit persbericht: Peter van Dulst 06 81054263 pvandulst@outlook.com

