Uitvoeringsprogramma
Speerpunten

Goede woongemeente

Behoud natuurgebieden

Mediastad

Centrumgemeente

Projecten
Regionaal Actieprogramma Wonen
Woningbouw lopende projecten (2600)
Woningbouw overige locaties (1000 à 1900)
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
Onderwijshuisvesting
Korte termijn maatregelen groenbeleidsplan
Revitaliseren bedrijventerrein Havenkwartier
Revitaliseren bedrijventerrein Kerkelanden
Gebiedsontwikkeling Crailo
Ontwikkeling ArenaPark
Ontwikkeling Anna's Hoeve

Wijze van uitvoering
Uitvoering
Uitwerking en realisatie
Planvorming, uitwerking en realisatie
Uitvoering maatregel Duurzaamheidsprogramma
Uitvoeren onderwijshuisvestingsprogramma
Uitvoering
Uitvoering Masterplan Havenkwartier
Uitwerking Visie en Strategie Kerkelanden
Uitwerking en realisatie ambitiedocument
Uitvoering Masterplan ArenaPark
Opstellen Masterplan, planologische borging en uitvoering

Ontwikkeling Kansenzone Larenseweg

Planvorming

x

Verruimen van de mogelijkheden voor werken aan huis

Planologische borging

x

Middellange termijn maatregelen groenbeleidsplan
Lange termijn maatregelen groenbeleidsplan
Uitvoeren Landschapsplan Huydecopersweg e.o.
Natuurverbindingen Heel de Heuvelrug / Groene Schakel
Fietspad Rondje Hilversum
Ecologische verbindingszone Zonnestraal/MOBcomplex/Vliegveld/Korporaal Van Oud Heusdenkazerne

Uitvoering
Uitvoering
Planologische borging en uitvoering
Faciliterend beleid en planologische borging
Uitwerking en realisatie
Onderdeel structuurvisie Zonnestraal eo, uitvoering gefaseerd

x
x
x
x

x
x
x

Ontwikkeling Media Park
Ontwikkeling Mussenstraat
(Inter-)nationale accountmanagement en acquisitie Media en
Creatieve bedrijvigheid
Evenementenbeleid met focus op publieke en zakelijke
evenementen die het profiel Mediastad ondersteunen
Zichtbaarheid Media(stad) in de openbare ruimte
Uitvoeren actieprogramma creatieve sector
Relatie tussen Media, Zorg en onderwijs versterken

Opstellen Masterplan, planologische borging en uitvoering
Planologische borging en uitvoering
Uitvoering

x
x
x

Planvorming en uitvoering

Algemeen

x

x

Betrokken partijen
Gemeente, provincie, woningcorporaties, regio
Gemeente, provincie, woningcorporaties, ontwikkelaars
Gemeente, provincie, woningcorporaties, ontwikkelaars
Gemeente, provincie, regie, woningcorporaties, particulieren
Gemeente, schoolbesturen
Gemeente, GNR, Natuurmonumenten, buurtbewoners
Gemeente, ondernemers
Gemeente, ondernemers
Provincie, gemeente, regio, ondernemers, ontwikkelaars
Gemeente, ondernemers, ontwikkelaars
Gemeente, provincie, GNR, woningcorporaties, ontwikkelaars,
particulieren
Gemeente, onroerendgoed eigenaren, ontwikkelaars, corporaties,
ondernemers, bewoners
Gemeente

x

Gemeente, GNR, Natuurmonumenten, buurtbewoners
Gemeente, GNR, Natuurmonumenten, buurtbewoners
Gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, Waternet, GNR
Gemeente, provincie, regio, GNR, Natuurmonumenten
Gemeente, provincie, regio, grondeigenaren, GNR
Gemeente, provincie, regio, grondeigenaren/pachters

x
x
x

x

Gemeente, provincie, grondeigenaren (TCN, NPO etc)
Gemeente, provincie, ondernemers (Spillgames, Hanegraaf)
Gemeente, provincie, ondernemers

x

x

x

Gemeente, ondernemers

Planvorming en uitvoering
Uitvoering
Planvorming en uitvoering

x
x
x

x
x
x

x
x

Gemeente, ondernemers
Gemeente, ondernemers
Gemeente, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers

Uitwerken centrumvisie, inclusief verbinding Langgewenst
met centrum, verkeersonderzoek, lucht- en
geluidsonderzoeken en brancheringsstudie
Ontwikkeling zorgpark Monnikenberg

Opstellen structuurvisie centrum, planologische borging en
uitvoering

x

x

x

Gemeente, ondernemers, bewoners, ontwikkelaars

Uitvoering Masterplan Monnikenberg

x

x

Gebiedsontwikkeling landgoed Zonnestraal eo

Opstellen structuurvisie Zonnestraal eo, planologische borging
en uitvoering
Faciliterend beleid
Opstellen structuurvisie Verkeer en Parkeren, uitvoering
Planvorming, planologische borging en uitvoering
Opstellen structuurvisie Spoorzone, planologische borging en
uitvoering gefaseerd

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Gemeente, provincie, ontwikkelende partijen Monnikenberg
(Tergooiziekenhuizen, Hugenholtz e.a.)
Gemeente, provincie, rijk, grondeigenaren (De Alliantie e.a.),
pachters, GNR
Gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, Waternet, GNR
Gemeente
Gemeente, provincie, regio
Gemeente, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers

Opstellen beeldkwaliteitsplannen voor een aantal dynamische Planvorming
gebieden

x

x

x

Gemeente, ontwikkelaars

Locale initatieven stedenbouw en architectuur
Beschermde stads- en dorpsgezichten (zuid- en oost)
Herbestemming leegstaande monumenten

Meewerken
Meewerken aanwijzing en planologische borging
Meewerken aan initiatieven

x
x
x

x

x

Gemeente, architecten, bewoners, ontwikkelaars
Rijk, gemeente
Gemeente, particuliere eigenaren, ontwikkelaars, corporaties

Samenwerken met regionale en landelijke partners
Terugdringen leegstand
Flexibel ruimtelijk beleid vertalen in ruimtelijke
omgevingsplannen en vergunningen
Klimaatneutraal Hilversum 2050

Uitvoering
Uitvoering Actieprogramma Leegstand
Planologische borging

x
x
x

x

x

Gemeente, regio, provincie, Metropoolregio Amsterdam, Rijk
Gemeente, onroerendgoed eigenaren, ontwikkelaars
Gemeente

Uitvoering Duurzaamheidsprogramma

x

x

x

Gemeente, ondernemers, particulieren, maatschappelijke
instellingen

Meewerken aan op-en afrit A27, incl. spitsstroken A27/A1
Uitwerken visie Verkeer en Parkeren
HOV-Hilversum-Huizen
Uitwerken visie Spoorzone, inclusief locatieonderzoek
onderwijshuisvesting, verbinding tussen zorgpark en
bedrijvigheid, haalbaarheid station Zorgpark

Stedenbouw en
architectuur

2013 - 2018 2019 - 2024 2025 - 2030
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

