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INLEIDING
De naamgeving van openbare ruimten is in de eerste plaats bedoeld om plekken in Hilversum te kunnen
aanduiden. Iedereen kan dan zijn weg (en plek) vinden. Voor de gemeente is naamgeving voorts van
belang voor een goede dienstverlening, de openbare orde en veiligheid en voor stadsontwikkeling.

THEMA : BURGEMEESTERS
In Hilversum zijn reeds een aantal straten vernoemd naar burgemeesters, te weten;






Burgemeester Andriessenstraat
Burgemeester Gülcherlaan
Burgemeester Lambooylaan
Burgemeester Schooklaan
Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan

Onderstaand een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Hilversum in de provincie NoordHolland. In het groen zijn namen aangegeven waarna reeds een straatnaam is vernoemd. Hierbij valt op
dat deze van vóór 1951 zijn.
Ambtsperiode

Naam burgemeester

1825 - 1850

Barend (B.) Andriessen

1850 - 1861

W. de Wit Gzn.

1861 - 1873

J. Alberti

1873 - 1898

Partij of stroming

schout 1816-1825

Johan Elius Christoph (J.E.C.)

liberaal

Schook

1898 - 1909

Jan Cornelis (J.C.) Gülcher

1909 - 1909

Jacob Peet

1909 - 1915

Jan Cornelis (J.C.) Gülcher

liberaal

1915 - 1922

Marinus Simon (M.S.) Koster

liberaal

1922 - 1929

Paul (P.J.) Reijmer

RKSP

1929 - 1940

1940 - 1940

1940 - 1943
1943 - 1945

Bijzonderheden

liberaal
waarnemend

Johan Marie Jacques Hubert

RKSP

(J.M.J.H.) Lambooy

RKSP (tot mei 1940)

Jhr. Karel (K.L.C.M.I.)

vanaf mei 1940:

de Wijkerslooth de Weerdesteijn

Nationale Eenheid

Jhr. Ernst (E.J.B.M.) von

NSB

Bönninghausen tot Herinkhave
G.J.H. Fijn

NSB
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1945 - 1946
1946 - 1951

B.H. Bakker

waarnemend

Jacques (J.A.G.M.) van

KVP

Hellenberg Hubar

1951 - 1968

Joost (J.J.G.) Boot

ARP

1968 - 1976

Pieter (P.J.) Platteel

ARP

1977 - 1988

Wietze (W.R.) van der Sluis

ARP/CDA

1988 - 1997

Jeltien (J.G.) Kraaijeveld-Wouters

CDA

Ernst (E.C.) Bakker

D66

Pieter (P.I.) Broertjes

PvdA

1998 30 juni 2011
1 juli 2011 heden

was burgemeester
van Ede

De burgemeesters van ná 1951 zijn;
1.
2.
3.
4.
5.

Joost (J.J.G.) Boot
Pieter (P.J.) Platteel
Wietze (W.R.) van der Sluis
Jeltien (J.G.) Kraaijeveld - Wouters
Ernst (E.C.) Bakker

In de navolgende paragraven worden de burgemeester nader toegelicht.

1. JOOST (J.J.G.) BOOT (1951 – 1968)
JOOST JOHANNES GERARDUS BOOT, geboren 12 december 1902
Burgemeester J.J.G. Boot werd geboren te Hoofddorp (Haarlemmermeer). Na middelbare opleiding te
Haarlem werkte hij negen jaar in overheidsdienst in een drietal gemeenten.
Bij Koninklijk Besluit van 14 november 1930 werd hij - op 27-jarige leeftijd - benoemd tot burgemeester van
Winsum (Gr.). In de donkere crisisjaren stimuleerde hij de arbeid van vele werklozen aan
overheidsprojecten voor de gehele bevolking.
Begin 1937 ging hij als burgemeester naar Wisch (Gld.). In de verschillende dorpen in deze gemeente gaf
hij krachtig leiding aan vernieuwing en ontwikkeling. Hier maakte hij de overweldiging van ons vaderland
in 1940 mee, maar ondanks bedreiging, tenslotte gevolgd door onderduiking, wist hij zijn gemeente zo
lang mogelijk te dienen. Eind 1946 - na de bevrijding - volgde zijn benoeming tot burgemeester van Ede.
Hier stimuleerde hij industrialisatie, vreemdelingenverkeer, behoud van natuurschoon en vooral de
woningbouw.
Hilversum
1 oktober 1951 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum.
Sindsdien dankt deze gemeente zeer veel aan zijn daadwerkelijke sociale interesse, zijn grote culturele
belangstelling en vooral aan zijn behoefte de burgerzin te bevorderen. Zelf trad hij gaarne met groot
gevoel voor humor in persoonlijk contact met de burgerij.
Hij gaf bijna het uiterste van zijn krachten aan de pogingen Hilversum - waarvan het inwonertal boven de
honderdduizend steeg - te bevrijden van vele problemen, mede ontstaan door de groei van radio,
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televisie en film in de gemeente. Zwaar wogen hem het schrijnend woningtekort en de te geringe
plaatsruimte om dat op te vangen.
Met open oog voor het behoud van natuurschoon, streed hij voor mogelijkheden van uitbreiding en
stimuleerde hij de ontwikkeling naar de toekomst. Een structuurplan kwam tot stand, waaraan al een
begin van uitvoering kon worden gegeven. Tenslotte kon hij nog mede de basis leggen voor een
bovengemeentelijke samenwerking in het Gooi.
Deze dynamische persoonlijkheid werkte in besturen, commissies en organen ook op vele andere
terreinen binnen en buiten de gemeente, ondermeer op die van cultuur - met name het Prins Bernhard
Fonds -, maatschappelijk werk, nationale veiligheid en natuurbescherming.
Bij zijn afscheid heeft het gemeentebestuur hem begiftigd met de gouden legpenning der gemeente.
Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum d.d. 20 februari 1967.
Overleden: 20 januari 2002
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2. PIETER (P.J.) PLATTEEL (1968 – 1976)
Volledige naam

Pieter Johannes Platteel

Geboren

Utrecht, 14 augustus 1911

Overleden

Hilversum, 19 augustus 1978

Partij

ARP

PIETER JOHANNES PLATTEEL; geboren 14 augustus 1911
Burgemeester Dr. P.J. Platteel genoot in zijn geboortestad Utrecht, lager, middelbaar en hoger onderwijs.
Na zijn Indologische studie aan de Rijksuniversiteit aldaar, promoveerde hij in 1936 op een historischstaatsrechtelijk onderwerp: "De grondslagen der constitutie van Nederlandsch-Indië".
Het jaar daarop vertrok hij naar het Verre Oosten, waar hij als bestuursambtenaar zowel op Java als in de
buitengewesten werkzaam was. Na het uitbreken van de oorlog met Japan werd hij als reserve-officier
onder de wapenen geroepen en geraakte hij in krijgsgevangenschap.
In 1947 kon hij zijn werk in Nederlandsch-Indië voortzetten. Op Oost-Java hielp hij bestuurlijk orde
scheppen onder vaak moeilijke omstandigheden. Voor de souve-reiniteitsoverdracht in 1949 had hij een
aandeel in de totstandkoming van de deelstaat Oost-Java.
Terug in Nederland vond hij een nieuwe taak: begin 1951 werd hij adjunct-directeur van de gemeentelijke
dienst voor sociale zaken in Rotterdam, waarna in april 1954 zijn benoeming tot directeur van de
gemeentelijke dienst voor sociale belangen te ’s-Gravenhage volgde. Aan deze arbeid kwam een einde
door zijn benoeming tot Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea per 1 mei 1958.
De uitvoering van plannen voor economische opbouw en de eigen rol van het Papoease volk daarbij,
werd voortijdig beëindigd toen Nederland in 1962 tot een accoord kwam met Indonesië en gouverneur
Platteel op 28 september 1962 Nieuw-Guinea verliet. Nog in december van dat jaar kreeg hij een nieuw
bestuurlijk werkterrein; hij werd benoemd tot burgemeester van Ede. In diezelfde functie kwam hij midden
mei 1968 naar Hilversum.
Hij toonde zich hier een bekwaam, efficiënt en zorgvuldig bestuurder. Onpartijdig was hij, niet door zich te
onthouden van het uitspreken van een eigen mening, als hem dat passend voorkwam, maar wel door
alle richtingen in de gemeenteraad gelijk te behandelen en door het streven van elk college van
burgemeester en wethouders, hoe ook samengesteld, een hecht samenwerkend team te maken.
Gevoel voor traditie ging bij hem gepaard met een sterke zin voor realiteit, waardoor hij nieuwe
ontwikkelingen vrij gemakkelijk kon accepteren om daaraan vervolgens zelf leiding te geven ten bate van
de plaatselijke gemeenschap.
Reeds tweemaal begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving hij bij zijn afscheid - wegens zeer
bijzondere verdiensten – de legpenning in goud dezer gemeente. Besluit van burgemeester en
wethouders van Hilversum d.d. 23 februari 1976
Overleden: 19 augustus 1978
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3. WIETZE (W.R.) VAN DER SLUIS (1977 – 1988)
Geboren

27 augustus 1923

Geboorteplaats

Dirkshorn

Overleden

25 mei 1988

Overlijdensplaats

Hilversum

Partij

ARP, CDA

Wietze Roelof van der Sluis (Dirkshorn, 27 augustus 1923 – Hilversum, 25 mei 1988) was een Nederlands
politicus van de ARP en later het CDA.
Na in 1951 te zijn afgestudeerd in de rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam ging hij werken bij het
ministerie van Oorlog. Twee jaar later werd hij juridisch adviseur bij het Christelijk Nationaal Vakverbond
(CNV) en in 1957 werd hij algemeen secretaris van de ARP. Daarnaast was hij vanaf 1962 lid Provinciale
Staten van Utrecht en gemeenteraadslid in De Bilt. Bovendien was hij vanaf september 1966 een jaar lid
Tweede Kamer. In maart 1977 werd Van der Sluis de burgemeester van Hilversum wat hij zou blijven tot hij
midden 1988 op 64-jarige leeftijd overleed.
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4. JELTIEN (J.G.) KRAAIJEVELD – WOUTERS (1988 – 1997)
Volledige naam

Jeltje Gesina (Jeltien) Kraaijeveld-Wouters

Geboren

Soest, 4 november 1932

Partij

ARP, CDA

JELTJE GESINA KRAAIJEVELD-WOUTERS; geboren 4 november 1932
Burgemeester Mevrouw J.G. Kraaijeveld-Wouters werd geboren te Soest en volgde na de ULO een
opleiding aan de kweekschool en was vervolgens werkzaam binnen het onderwijs.
Als belijdend lid van de Gereformeerde Kerk en met haar van huis uit meegekregen attitude om ook
dienstbaar te zijn aan staat en maatschappij, trad zij als actief lid toe tot de toenmalige AntiRevolutionaire Partij, en was zij vervolgens vanaf de oprichting lid van het CDA.
Van maart 1973 tot december 1977 en van mei 1981 tot november 1988 maakte zij deel uit van de
Tweede Kamer. In de periode daar tussenin was zij staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk in het Kabinet van Agt I (1977-1981). Op dit ministerie was zij de eerste vrouwelijke
staatssecretaris, o.m. belast met emancipatiezaken.
Haar gevoel voor verantwoordelijkheid en haar betrokkenheid vanuit haar geloofsovertuiging blijken uit
het vele vrijwilligerswerk en uit de vele bestuursfuncties zowel in de politiek als ook op andere haar sterk
aansprekende gebieden. Er waren functies binnen de toenmalige AR en ook later binnen het CDA.
Daarnaast was zij onder meer vice-voorzitter van de landelijke Stuurgroep Sociaal-culturele activiteiten
voor Werklozen en is zij voorzitter van de Stichting Nationale Federatie Opvang.
Deze laatste functies wijzen opnieuw op haar zorg voor de zwakkere groeperingen in de maatschappij.
Op 1 november 1988 werd mevrouw Kraaijeveld burgemeester van Hilversum. Hilversum kreeg hiermee
voor het eerst een vrouwelijke burgemeester. Met veel enthousiasme en toewijding vervulde zij dit ambt.
Voor het kunnen realiseren van open en daadkrachtig beleid zag zij het als een zeer belangrijke opdracht
bij voortduring collegiaal bestuur te bevorderen. Kenmerkend was haar stimulerende, tot daadkracht
aansporende optreden, niet in het minst bij belangrijke projecten.
Voor de gemeente Hilversum heeft zij vele malen, gebruik makend van haar contacten met de landelijke
politiek, gunstige resultaten weten te bewerkstelligen. In dit verband valt zeker ook haar inspanning te
vermelden om in het kader van de reorganisatie van het politiebestel te komen tot een eigen regionaal
politie-korps voor Gooi en Vechtstreek. Aan dit nieuw gevormde korps, dat op 1 februari 1993 als eerste in
den lande is gestart, heeft zij als korpsbeheerder op deskundige wijze en met verve leiding gegeven.
Een zeker niet te verwaarlozen aspect van haar ambtsinvulling vormde voor haar het contact met de
bevolking. Een belangrijk onderdeel daarvan was voor haar - o.m. via haar wekelijkse spreekuur - het op
onafhankelijke wijze benaderbaar zijn voor een ieder die was vastgelopen t.a.v. de overheid of in nood
verkeerde. Bij tal van gebeurtenissen in de plaatselijke samenleving was zij aanwezig vanuit een
diepgewortelde belangstelling voor de mens en de maatschappelijke structuren. Vanuit haar overtuiging
van de gelijkwaardigheid van alle mensen, dus ook van de inwoners van Hilversum, bestreed zij
discriminatie en racisme waar dit mogelijk was.
Dankzij haar voortvarende leiding kon het asielzoekerscentrum Crailo een "vliegende" start maken.
Daarmee kwamen de Gooise gemeenten tegemoet aan het dringende beroep van regeringswege op
de gemeenten om vluchtelingen die tot ons land de toevlucht zochten een voorlopig onderdak te
bieden.
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Reeds eerder begiftigd met een Koninklijke onderscheiding, ontving zij bij haar afscheid de legpenning in
goud van de gemeente. De erkentelijkheid van de gemeente wordt mede tot uitdrukking gebracht door
inschrijving in dit boek. Besluit van burgemeester en wethouders van Hilversum d.d. 21 oktober 1997
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5. ERNST (E.C.) BAKKER (1998 – 2011)
Volledige naam

Ernst Carel Bakker

Geboren

16 april 1946

Overleden

8 februari 2014

Partij

D66

Politieke functies
1978-1981

Gemeenteraad Amsterdam

1981-1982

Tweede Kamer

1990-1998

Gemeenteraad Amsterdam

1992-1998

Wethouder

1998-2011

Burgemeester Hilversum

ERNST CAREL BAKKER; geboren 16 april 1946
Burgemeester E.C. Bakker werd geboren in Hellendoorn en ging na de HBS A rech-ten en sociologie
studeren. Zijn politieke aspiraties waren echter dermate groot dat hij zijn studie afbrak voor een
medewerkersfunctie van de Tweede Kamerfrac-tie van D66. De laatste drie jaar, als assistent van de
fractievoorzitter, combineer-de hij met het lidmaatschap van de Gemeenteraad van Amsterdam. Via een
reeks functies o.a. als succesvol landelijk campagneleider, lid van de Tweede Kamer, beleidsadviseur voor
Gedeputeerde Staten van Groningen en tweemaal wethou-der in Amsterdam, werd hij op 1 februari 1998
burgemeester van Hilversum, een functie die hij ruim 13 jaar heeft vervuld.
Naast deze werkzaamheden was hij gedreven aanwezig bij vele uiteenlopende maatschappelijke
activiteiten. Op cultuurniveau was hij nauw betrokken bij de ‘Werkschuit’ voor Kunstzinnige Vorming en de
adviesraad van Radio Amsterdam en Radio Noord-Holland. Tevens was hij voorzitter van de RvC van het
Koninklijk Theater Carré en bestuurslid van ‘Amsterdam Kunstenstad’.
In zijn ambtstermijn werd hij geconfronteerd met roerige tijden, zowel in Hilver-sum als landelijk.
Met name de vele wethouderswisselingen in het college van B en W alsook de dodelijke aanslag op Pim
Fortuyn op het Media Park eisten de nodige bestuurs-kunst. In de periode van grote politieke
verschuivingen binnen de Gemeenteraad stuurde hij juist aan op samenwerking in de politiek.
Ook bij de samenwerking tussen de diverse gemeenten in Gooi en Vechtstreek heeft hij zich, als voorzitter
van het Algemeen Bestuur van het Gewest, ingezet voor betere verhoudingen in de regio.
Hij heeft er aan bijgedragen dat daar één van de eerste Veiligheidsregio’s nieuwe stijl is gevormd.
Tevens heeft hij zich sterk gemaakt voor het ‘Veiligheidshuis’. Door opsporing, vervolging, berechting en
hulpverlening samen te brengen, moeten overlast, huiselijk geweld en criminaliteit worden
teruggedrongen.
Door zijn groot maatschappelijk netwerk heeft de heer Bakker met zijn lobbyactiviteiten bijgedragen aan
de terugkeer van de Intercity in Hilversum, alsmede aan de vestiging alhier van ‘Beeld en Geluid’.
Ondersteunend aan bestuurlijke contacten met de mediabedrijven heeft hij ‘Hilversum Mediastad’ beter
op de kaart gezet.
In contacten met burgers was hij gemakkelijk benaderbaar. In zijn element was hij bij jubilea, lintjesregen
en Gulden Boek inschrijvingen. Hij toonde zijn waardering voor de vele maatschappelijke organisaties. Bij
calamiteiten had hij oog voor slachtoffers en naasten, zonder daar direct ruchtbaarheid aan te geven.
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Hij werkte goed samen met de horeca. Hij vond het van belang dat Hilversum uitgroeit tot een gezellige,
bruisende centrumgemeente, maar ook een veilige gemeente. Dit kwam tot uiting in de gemaakte
afspraken binnen het project ‘Veilig Uitgaan’.
Burgemeester Bakker was loyaal naar zijn ambtenaren. Hij was een ‘sfeermaker’ die niet van lange
bijeenkomsten en discussies hield. Hij leidde de college- en raadsvergaderingen met humor en een groot
relativeringsvermogen.
Bij zijn afscheid wil het gemeentebestuur zijn erkentelijkheid tot uitdrukking brengen door het verlenen van
de gouden legpenning en inschrijving het Gulden Boek. Besluit van burgemeester en wethouders van
Hilversum d.d. 29 maart 2011.
Overleden: 8 februari 2014
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