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Inleiding 

Als vereniging hebben wij het afgelopen jaar zoveel mogelijk uitvoering gegeven aan onze 

speerpunten en onze mooie buurt en bewoners zoveel mogelijk te faciliteren. Door enerzijds hier 

aandacht voor te vragen bij de gemeente en anderzijds door buurtbewoners te betrekken en te 

informeren. Belangrijk daarbij is dat wij als buurtplatform ook komend jaar formeel aanspreekpunt 

zijn van de gemeente.  

Afgelopen verenigingsjaar was een gemeentelijk verkiezingsjaar! De verkiezingsuitslag deed de 

gemoederen in onze raad en de coalitie hoog oplopen. Uiteindelijk heeft de coalitie het ‘gewonnen’ 

van de oppositie en heeft zitting genomen in het college.  

Voorafgaand aan de verkiezingen heeft de Vrienden van het Bredius in een brief aan de 

fractievoorzitters en in gesprekken met de diverse partijen onze speerpunten benadrukt en 

gehamerd op het belang van groenbeheer (meer specifiek voor het Mouwtje/Bilderdijkpark). Ook zijn 

wij met verschillende partijen  in overleg gegaan over deze speerpunten.  Het was mooi om te zien 

hoe de doelstellingen van VvhB (al dan niet in dezelfde bewoordingen) terug te lezen waren in de 

diverse verkiezingsprogramma’s.  

Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst na corona kunnen werken aan de sociale cohesie en 

hoe!! Een spetterend feest om de zomer in te luiden! 

Hieronder het overzicht van speerpunten, met daarbij een kort verslag wat we hierin dit jaar hebben 

bewerkstelligd en welke stappen we nog willen ondernemen: 

 

Groen in de wijk 

Het Bredius bestaat niet alleen uit mooie onder architectuur gebouwde huizen, maar ook een 

prachtig historisch park Het Mouwtje. Onderdeel hiervan is het Bilderdijkpark. Met name de 

bijzondere architectuur en ontstaansgeschiedenis van het Mouwtje/Bilderdijkpark geeft onze wijk 

een meer dan uniek karakter. Er zijn maar weinig parken in Nederland met een dergelijke statuur. 

Het is dan ook een (morele) verplichting om deze unieke en bijzondere uitstraling te behouden. Dit 

vergt niet alleen onderhoud maar vooral visie op dit onderhoud met oog voor het behoud van het 

unieke karakter.  

De afgelopen drie jaar is onze vereniging in overleg geweest met de gemeente over de wijze waarop 

dit het beste kan worden vormgegeven. Het proces verloopt helaas langzaam waardoor ons mooie 

park te al te lang is overgeleverd aan structureel te weinig en ondermaats onderhoud, dit gaat ons 

aan het hart. Wij blijven daarom streven naar meer aandacht/financiën voor het onderhoud en 

behoud van (historisch)  groen. Daartoe zijn inmiddels diverse acties ondernomen: 

• We zijn de afgelopen jaren nauw betrokken bij met name het cultuurhistorisch onderzoek en 

het opstellen van de visie op Groen, waarbij als resultaat voor het Mouwtje/Bilderdijkpark 

een uitzonderingspositie is verkregen in een eigen beheerplan.  

• Als bestuur hebben wij daarop ook nog een mondelinge toelichting gegeven tijdens een 

technische sessie voor gemeenteraadsleden, die tot de gewenste besluitvorming heeft 

geleid.  



• We hebben vlak voor de zomer nogmaals bij de wijkwethouder aangegeven dat de staat van 

onderhoud bedroevend is. Dmv een overzicht met alle plekken en foto’s heeft dit geleid tot 

handelen vanuit de gemeente om een aantal specifieke plekken aan te pakken. 

Hopelijk heeft deze nieuwe status van het Mouwtje/Bilderdijkpark uiteindelijk de gewenste uitkomst;  

namelijk een beheerplan en voldoende budget voor meer en deskundig groenbeheer.  

 

Duurzaamheid 

Iedereen is zich bewust van het belang van verduurzaming van woningen en energieverbruik; niet in 

de laatste plaats vanwege de almaar stijgende energiekosten, hetgeen de druk op de 

maatschappelijk discussie ‘verduurzaming versus behoud van beschermd dorpsgezicht’ lijkt te 

vergroten. Wij als vereniging proberen onze leden hierover breed te informeren. Verduurzaming is 

een must.  

Vrienden van het Bredius  wil verduurzaming waar mogelijk vergemakkelijken en duidelijkheid 

creëren over de (on)mogelijkheden waardoor voor bewoners helder is welke keuzes zij daarin 

kunnen maken. Het creëren van mogelijkheden, duidelijkheid scheppen en stimuleren hiervan is  bij 

uitstek een taak voor de gemeente en het is dus zaak dat hier beleid op wordt ontwikkeld. Uiteraard 

zijn wij hierover op regelmatige basis in overleg met de gemeente. 

Afgelopen jaar hebben we een enquête gehouden over verduurzaming (zie website voor de 

uitkomsten) en is een bijeenkomst gepland in samenwerking met WattNu en de gemeente. Helaas 

was het aantal aanmeldingen te laag om de bijeenkomst door te laten gaan, maar gelukkig staat er 

een herkansing op de agenda op 13 oktober. We zullen nauw contact houden met beide partijen 

tijdens de voorbereiding en bekijken hoe we er als vereniging en buurtplatform bij kunnen 

aansluiten.  

 

(Verkeers)veiligheid 

Vorig jaar is de mobiliteitsvisie van de gemeente Gooise Meren gelanceerd. Deze is van belang voor 

onze buurt omdat, naast de voortdurende parkeeroverlast (bezoekers/werknemers van bedrijven 

nabij het centrum parkeren veelal in het Bredius), wordt er in onze kinderrijke buurt te veel en te 

hard gereden met auto’s, scooters en elektrische fietsen. Vrienden van het Bredius wil vooral dat er 

prioriteit wordt gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom scholen in de wijk.  

Al in 2020 ontstond er discussie over sluiproutes/hard rijden in het Vondelkwartier, waarbij de 

Vondellaan (plots) als eenrichtingsverkeer werd aangewezen. Dit tot groot ongenoegen van een 

groot deel van de buurt. Er werden vele bezwaren/zienswijzen ingediend. Vanwege corona heeft de 

afhandeling hiervan lang op zich laten wachten. De wethouder had een sterke wens om in een 

fysieke bijeenkomst met bewoners te spreken, maar vanwege (u raadt het al) corona werden 

bijeenkomsten keer op keer uitgesteld. De gemeente heeft vervolgens gevraagd aan bewoners 

oplossingen te ‘pitchen’ welke uiteindelijk in een online bijeenkomst zijn gepresenteerd. Op basis 

hiervan heeft de gemeente verschillende oplossingsrichtingen in een fysieke bijeenkomst aan de 

bewoners voorgehouden, welke vermoedelijk komend najaar in besluitvorming komen. Wij als 

bestuur hebben deze ontwikkelingen en bijeenkomsten uiteraard (zo neutraal mogelijk) op de voet 

gevolgd en zullen in de komende nieuwsbrieven de buurt informeren over de uitkomsten.   



Daarnaast is er de inbraakpreventie. Hoewel het goed lijkt te gaan in onze buurt – er zijn in ieder 

geval niet meer inbraken gepleegd dan voorgaande jaren - zijn wij afgelopen voorjaar als buurt 

opgeschrikt door een bijzonder gewelddadige overval in de Potgieterlaan. Reden om dit ‘speerpunt’ 

komend jaar extra aandacht te geven. De politie in Gooise Meren is op zoek naar manieren om snel 

en laagdrempelig contact te houden met bewoners. Ze merken dat er een barrière is om via het 

algemene politienummer te bellen bij verdachte situaties, terwijl dit wel nodig is om bijvoorbeeld 

inbrekers te kunnen pakken. De politie stimuleert daarom de aanwezigheid van buurtapp-groepen 

nadrukkelijk en wil graag samenwerken met deze app-groepen in een beheerdersapp. Het is een 

belangrijk instrument voor de politie om binnen no-time de hele buurt te waarschuwen bij 

verdachte/gevaarlijke situaties.  

 

Sociale cohesie 

Om onszelf als buurtplatform professioneel te presenteren en beter vindbaar te zijn voor onze 

bewoners, hebben wij het afgelopen jaar updates geplaatst op onze website 

www.vriendenvanhetbredius.nl en hebben we meerdere nieuwsbrieven verstuurd om onze leden op 

de hoogte te houden. Ook hebben we welkomstpakketten rondgebracht in de buurt bij adressen 

waarop wij nieuwe Bredius-bewoners hebben mogen verwelkomen. 

Afgelopen jaren is dit niet onbelangrijke speerpunt tot onze grote spijt als gevolg van de Covid-

pandemie amper aan bod gekomen. Gelukkig hebben we onze belofte van vorig jaar kunnen inlossen 

en hebben we meer aandacht kunnen besteden aan de sociale cohesie. Zo was de 

Paaseierenzoektocht op 1e paasdag een doorslaand succes; meer dan 70 kinderen kwamen zoeken 

naar wel 1000 paaseieren, terwijl de ouders gezellig konden bijkletsen. Voor een aantal gezinnen was 

het een leuke kennismaking met de buurt. 

Natuurlijk kan het Strand Brediusfeest niet onbesproken blijven. Voor groot en klein was een hele 

dag allerlei entertainment, hapjes en drankjes. En vooral heel veel gezelligheid met alle buren. Wat 

was het leuk! Ontzettend fijn voor ons als vereniging en voor de buurt dat we zo’n leuke dag met 

elkaar konden beleven. De sfeer was ontspannen, het weer fantastisch en de mensen gezellig. Voor 

iedereen die wij hebben gesproken smaakte dit naar meer. Komend jaar zullen wij ons buigen over 

de frequentie en invulling van dit soort samenkomsten. 

 

  

 

http://www.vriendenvanhetbredius.nl/

