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Donderdag 
26 oktober 
2017

Lange tijd gebeurde er niets op deze ‘rotte kies’. 
Maar nu komen er toch tien rijtjeswoningen in 
de Van Leeuwenhoekstraat.
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HILVERSUM 
Een onver-
getelijke dag 
voor 26 zieke 
en gehandi-
capte kinde-
ren zaterdag. 
Zij voelden 
zich heel even 
piloot toen zij 
vanaf Vlieg-
veld Hilver-
sum de lucht 
in gingen. Het 
evenement 
van de Stich-
ting Hoog-
vliegers zou al 
in september 
plaatsvinden, 
maar ging 
toen niet 
door vanwege 
het slechte 
weer. Nu 
gooide de re-
gen geen roet 
in het eten.

Gehandicapte kinderen dagje piloot op Vliegveld Hilversum

HILVERSUM De Raad van State heeft 
woensdag alle bezwaren afgewezen 
die werden ingediend tegen het pro-
vinciale plan voor de HOV-verbinding 
tussen Huizen en Hilversum. De snelle 
openbaarvervoerverbinding kan wor-
den aangelegd. De bezwaren waren 
gericht tegen delen van de route op 
Hilversums grondgebied tussen de 
A27 en het centrum.

De vrij liggende busverbinding loopt 
vanaf de snelweg evenwijdig aan de 

spoorlijn tussen Hilversum en Baarn 
langs Anna’s Hoeve. Westelijker kruist 
de HOV-baan de Oosterengweg, die ver-
laagd wordt aangelegd. De Vereniging 
tot behoud van Anna’s Hoeve ziet de bus-
sen liever omrijden via de zuidelijker ge-
legen Soestdijkerstraatweg om zo natuur 
te sparen, de zogeheten Tergooiboog.
Maar de provincie voelt daar niets voor. 
De bussen kunnen dan in files op de 
Soestdijkerstraatweg terechtkomen en 
tijdverlies oplopen. De Raad van State 
is het met de provincie eens. Volgens de 

Raad wordt met de nodige maatregelen 
ook de natuur voldoende gespaard.
De tunnel aan de Oosterengweg, nood-
zakelijk om een ongelijkvloerse kruising 
te krijgen met de HOV-baan en de spoor-
lijn, leverde veel bezwaren op van bedrij-
ven en bewoners van de Liebergerweg. 
Ze klaagden onder meer over moeilijke 
bereikbaarheid van de bedrijven, onvei-
lige verkeerssituaties en aantasting van 
de leefkwaliteit. Maar volgens de Raad 
valt dit mee, blijkt ook uit een rappor-
tage van onafhankelijke deskundigen.

Foto: Bastiaan Miché

Winkelstraten 
centrum straks 
verlost van fiets
HILVERSUM De tijden dat fiet-
sen lukraak in het centrum van 
Hilversum worden neergezet 
zijn binnenkort verleden tijd. 
Dat is althans de bedoeling van 
wethouder Floris Voorink van 
Verkeer. “Waar je niet mag fiet-
sen, mag je ook niet parkeren.”

Hilversum is momenteel druk 
doende met het realiseren van ex-
tra (zo’n 400) fietsparkeerplekken, 
de zogenaamde ‘nietjes’. Wanneer 
deze er daadwerkelijk staan, moet 
de overlast op andere plekken snel 
voorbij zijn. Het verbod geldt voor 
de Kerkstraat, Schoutenstraat, een 
deel van de Zeedijk, een deel van 
het Wagenmakersplein, de Gooi-
sche Brink, Leeuwenstraat en op 
bepaalde plekken op de Groest.
Vanaf december moeten borden 
bezoekers van het centrum op het 
verbod attenderen. Na een cam-
pagne begin 2018 wordt er vanaf 
februari/maart gehandhaafd.
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Kortenhoever op 
lijst beste dj’s
HILVERSUM De 20-jarige Mike 
Willemsen uit Kortenhoef heeft 
dit jaar voor het eerst een plek 
veroverd in de DJ Mag Top 100. 
Hij behoort nu officieel tot de 
exclusieve groep van beroemde 
dj’s die op de grootste dj-lijst ter 
wereld staan.

Willemsen, artiestennaam Mike 
Williams, is binnengekomen op 
plaats 60 en is daarmee een van 
de hoogste nieuwe binnenkomers. 
De 20-jarige dj timmert flink aan 
de weg en wordt gezien als een 
van de grootste talenten van dit 
moment. Hij is met zijn jonge leef-
tijd dan ook de jongste dj in de 
lijst. Zelf reageert Willemsen blij 
verrast: “Ik had het niet zien aan-
komen en ik ben er zo blij mee. Zo 
dankbaar dat fans massaal op mij 
hebben gestemd.”
De bekendmaking van de volledi-
ge DJ Mag Top 100 vond deze week 
plaats tijdens het AMF-Festival.
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Topvrouw
“Vrouwen bagatelliseren hun 
succes onmiddellijk”, zegt de 
Hilversumse Annette Onrust. Zij 
schreef een boek over hoe vrou-
wen de top kunnen bereiken.
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DE MARKT
VAN HILVERSUM

ELKE WOENSDAG 
& ZATERDAG

Ook in deze krant
het gemeentenieuws van

En wil je wat bijverdienen  
voor een nieuwe iPhone?

WORD BEZORGER
VAN DEZE KRANT!

• je doet elke donderdag je krantenwijk
• de kranten worden bij je thuis bezorgd

Is dit wat voor jou?  
inspectie@ddwv.nl

(088) 444 77 44

Ook 65+ en vutters mogen reageren!

Op zoek naar 
personeel?personeel

Wij bereiken wekelijks meer 
dan 150.000 potentiële 

kandidaten. 
Van monteur tot directeur! 

Wilt u informatie over het 
plaatsen van een 

vacature in de meest 
gelezen kranten van de regio? 

Bel dan  Enter Media: 
(035) 694 52 08


