Jaarverslag 2018, Stichting Hilversumse Architectuurprijs
1. Algemeen
Het bestuur kwam in 2018 acht maal bijeen. De vergaderingen vonden plaats in Museum
Hilversum aan de Kerkbrink in Hilversum. In het museum is ook het postadres van de stichting
gevestigd.
2. Bestuur
De samenstelling van het bestuur was ongewijzigd ten opzichte van 2017 en als volgt:
Termijn
loopt af op
Peter van Dulst
-voorzitter
2
25-6-2021
Sophie Keulemans
-secretaris
1
27-9-2019
Hendrik Jan Kappelle -penningmeester
2
25-6-2021
Joke Ubbink
-algemeen bestuurslid
2
25-6-2021
Hans Ruijssenaars
-algemeen bestuurslid
2
25-6-2021
Beernoud Moojen
-algemeen bestuurslid
1
24-9-2020
3. Vrienden van de Stichting
Vele vrienden prolongeerden hun steun aan de stichting. In 2018 werden daarbij verschillende
nieuwe vrienden van de Stichting verwelkomd. Het werk van de stichting Hilversumse
Architectuurprijs wordt ondersteund en mogelijk gemaakt door de volgende vrienden:
Aalberts Bouw BV, Blauwhoed Eurowoningen, Castanea Bedrijfsmakelaars,
De Koster cs Makelaars, Drukkerij ten Herkel, Eliza Vastgoed BV, Gemeente Hilversum,
De Gooi en Eembode, Gooi en Eemlander, Kastanje, Kroonenberg Groep, Lingotto,
Makeltrent BV, Museum Hilversum, Novaform, Syntrus Achmea Vastgoed,
Van Hengstum & Stolp Notarissen en van Wijnen
Bij de prolongatie van eind 2018 bleek dat een aantal vrienden de relatie wilde beëindigen. Eind
2018 was de lijst met vrienden van de stichting als volgt samengesteld:
Aalberts Bouw bv, Blauwhoed Eurowoningen, Castanea Bedrijfsmakelaars, De Koster cs Makelaars,
Drukkerij Ten Herkel, Eliza Vastgoed B.V., Gemeente Hilversum, Gooi en Eembode, Gooi en
Eemlander, Kastanje, Kroonenberg Groep, Makeltrent BV, Museum Hilversum, Novaform
Syntrus Achmea Vastgoed, Van Hengstum & Stolp Notarissen, Van Wijnen.
4. Debatavond: Spoorzone 8 maart 2018
In het jaar 2018 werd geen prijs uitgereikt. In dit tussenliggende jaar werd met een debatavond
aandacht besteed aan de Spoorzone: het probleem dat de Hilversumse politiek al zo lang
bezighoudt. De voorbereidingen werden reeds in 2017 gestart. De avond werd wederom goed
bezocht, er waren ruim 150 bezoekers, en kreeg als naam “Tussen bereikbaarheid en barrière”
mee. Voorafgaand werd een uitgebreide informatiebrochure door de voorzitter gemaakt en via mail
en de website gedeeld.
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Het probleem dat de stichting aankaartte is niet uniek voor Hilversum. Spoorwegovergangen op
maaiveldniveau zijn steeds vaker gesloten en vormen een barrière tussen delen van de stad, ook
tussen Oost en West in Hilversum. Ter voorbereiding werd eind 2017 een bezoek aan Delft
afgelegd en werd vervolgens met de wethouder en ambtenaren op 11 januari 2018 een
werkbezoek aan Heerlen gebracht. Sprekers uit het land die het probleem in andere steden
slechtten, gaven inzicht in proces en financiën op de debatavond. Gerrit Modderkolk, sprak als
projectdirecteur Maankwartier over de overbouwing van het spoor in Heerlen, Isidoor Hermans,
projectdirecteur Spoorzone, sprak over de ondertunneling in Delft en Gerbert Smulders,
Landschapsarchitect Bureau Los, sprak over de gedeeltelijke verdieping van het spoor in Vught.
Ter ondersteuning van de avond werd via de site van de Gooi -en Eemlander een enquête
gehouden onder de Hilversumse bevolking. De enquête werd door ruim 400 mensen ingevuld via
de site. Duidelijk is de breed gedeelde wens om het probleem van de tweedeling fundamenteel aan
te pakken. Bij de ‘kleine spoorbomen’ en de overgang Oosterengweg komen de problemen het
duidelijkst naar voren. Naar aanleiding van de avond en de uitslag van de enquête werd een
beroep gedaan op de politieke partijen om het probleem te agenderen bij de coalitiebesprekingen.
5. Uitreiking Hilversumse Architectuurprijs 2019
Ten behoeve van de uitreiking van de architectuurprijzen in april 2019, voor de gereed gekomen
werken in 2017 en 2018 in het aanstaande lustrumjaar, werden de voorbereidingen in het najaar
van 2018 gestart. Van de gemeente werd een lijst ontvangen van meer dan 1400 gereedgekomen
werken, waaruit ca 50 werken en Anna’s Hoeve op een groslijst kwamen. Een afvaardiging van het
bestuur bezocht op 14 november 2018 de gerealiseerde werken. Deze commissie selecteerde tien
werken ter nominatie, de lijst werd in de bestuursvergadering van 21 november vastgesteld,
waarna alle genomineerden de nominatie vereerd hebben aanvaard. Tevens werd een jury
uitgenodigd, bestaande uit:
Rudy Uytenhaak, voorzitter
Eric van der Want
Maarten Marijnissen
Metin van Zijl
Paul van der Grinten
De verdere activiteiten ten aanzien van de prijsuitreiking vonden in 2019 plaats.
6. Publiciteit en privacy
De publiciteit voor de Hilversumse Architectuurprijs werd via email, social media, de website, De
Gooi en Eemlander en de Gooi en Eembode verspreid. Ook voor andere activiteiten van de
Stichting wordt regelmatig met deze partijen samengewerkt. De website werd in zijn geheel
vernieuwd en regelmatig van updates voorzien. In verband met de privacy en de nieuwe wet AVG
werd een privacy-statement opgesteld en op de website gepubliceerd.
De website van de Stichting werd in 2018 vernieuwd waardoor het aantal bezoekers en het aantal
bezochte pagina’s niet werd bijgehouden. Via de website is het mogelijk de juryboekjes en andere
documenten te downloaden en/of te reageren op activiteiten. In 2018 is weer actief ingezet op
social media, wat zijn vruchten afwerpt. De uitnodigingen en nieuwsbrieven werden via MailChimp
verstuurd, wat het aangezicht, de verzending, aanmelding en afmelding (ook in verband met de
privacy) professioneler maakt. Het adressenbestand groeide tot zo’n 2000 adressen.
7. Secretariaat
Het secretariaat werd ondersteund door Hetty Tijhuis van Kappelle Onroerend Goed, wat tot grote
steun geweest is van de Stichting. Voor grote communicatie uitingen werd een beroep gedaan op
Veronique Jansen.
8. Overig
● In vervolg op het gesprek in 2017 werden met mevr. Van Koningsbrugge van het DAC de
activiteiten besproken. Door verschillende doelstelling van de stichtingen hoeven de
activiteiten niet in elkaars vaarwater te zitten. De stichtingen informeren elkaar.
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