
Bestuur SMH  maandag 8 november 2021  
Aanwezig: Rob, Johan, Kas 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening en Welkom 
Rob zit deze vergadering voor. Hij heet allen welkom. 
 

2. Aanvullingen op de agenda/mededelingen 
Geen mededelingen vooraf. 
 

3. Verslag van de bestuursvergadering van 27.10.2021  
Vastgesteld. 
 

4. Input voor het wijkblad van december 2021  
Er zijn voldoende punten om aandacht aan te besteden in de komende JMH.   

 
5. Evaluatie Coronamaatregelen n.a.v., besluit regering en de voorzet van de SHM 

Zijn gepubliceerd op de website. 
Ø Het bestuur besluit dat in het wijkcentrum mondkapjes verplicht zijn. (bevoegdheid bestuur) 
Ø Geadviseerd wordt om de anderhalve meter afstand aan te houden. 

 
6. Punten die voortkomen uit de vorige vergaderingen:  

- Overleg met de adviescommissie over het Beleidsstuk Vrijwilligers met bijlagen   
a. Beleidsstuk: hoe zien de vervolgacties eruit? (Toetsing door gemeente,  CIBG (een 

instelling van de overheid die zich voornamelijk bezighoudt met welzijn en zorg) en 
vrijwilligers via het wijkpanel?)  Bij monde van de buco liet de gemeente weten daar 
de expertise en de tijd niet voor te hebben. 
Het CIBG en het NOV (overkoepelend orgaan van vrijwilligersorganisaties) hebben 
nog geen uitspraak gedaan.  
Het bestuur wil het stuk nog voorleggen aan een selecte groep vrijwilligers in de wijk, 
waarbij vooral belangstellend wordt gekeken naar de mening van hen die in de 
praktijk het meest met de regelgeving te maken hebben. 

Ø  Kas schrijft de 136 vrijwilligers aan en legt uit wat de bedoeling is.    
Ø Johan maakt een voorzet voor een voorwoord bij het beleidsstuk en de bijlagen. 

  
b. Verzoek om ondersteuning bij screening statuten, huishoudelijk regelement en andere 

documenten die nu nog op de site staan. 
Ø   Rob richt dit verzoek aan de adviescommissie. 

c. Verzoek om ondersteuning bij de implementatie van de WBTR (Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen) inzake het opzetten van een bestuursreglement als 
onderdeel van het huishoudelijk reglement. 

Ø Rob, Johan en Kas doen het veelomvattende voorwerk en leggen het resultaat voor aan de 
adviescommissie in een meeting van 16 november. 

 
- Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen wordt goedgekeurd met de toevoeging 

van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw 
organogram. 

Momenteel geen ontwikkelingen te melden. 
 
 

- Uitkomst en gevolgen van de ontmoeting met de wijkwethouder op 4.11.2021 



d. Alternatief voor een JOP in de vorm van een pumptrackbaan (fietscrossbaan) 
Diederik Fit, een Naarder met een warm hart voor jongeren, hield een onderbouwd pleidooi voor de 
aanleg van een dergelijke baan op de plaats waar nu de crossbaan ligt.  
Dit lijkt een kansrijk initiatief vanuit de jongeren dat zeker een vervolg zal krijgen. Wethouder Kuipers 
was bijzonder positief, evenals het bestuur van de SHM. 
Het nog uit te werken plan + begroting en kostenplaatje zal via Mounia worden voorgelegd aan 
wethouder Voorink. De voorgestelde track kan een regionale uitstraling krijgen. Een onlangs door de 
jongeren opgezette petitie werd al bijna 300 keer ondertekend. 
Het starten van een crowdfunding actie (via de Stichting) moet een krachtig signaal geven en tevens 
bijdragen aan de financiering. Binnenkort wordt een nadere planuitleg door de jongeren verwacht. 
N.B. Mocht de keuze vallen op aanpassing van de bestaande fietscrossbaan, dan is het goed om de 
bewoners tijdig te informeren over de revitalisering van deze baan. 
   

e. Voortgang MFC (Multifunctioneel Centrum) 
Voorlopige uitkomst na berekeningen (ook van diverse alternatieven) door de gemeente: het project 
zoals voorgesteld door de Stichting wordt te duur. 
Er zijn alternatieven bedacht die eerst goed moeten worden doorberekend op haalbaarheid. 
Belangrijke kostenfactor: de garage, waarvan het aantal plaatsen nu wordt bepaald op basis van de 
huidige parkeernorm.   
De wethouder zal het exploitatietekort intern binnen de gemeente bespreken. Het SHM-bestuur wil 
nadenken over potentiële mogelijkheden om dit tekort terug te dringen en denkt kansen te zien. Met 
de werkgroep MFC zal over dit punt ook van gedachten worden gewisseld. Johan vraagt een gesprek 
aan met de betreffende ambtenaren. 

Ø Johan 
 

f. Verzoek om bestuurlijke hulp  
g. Financiële toekomst bij gelijkblijvende subsidies van de gemeente 
h. Lopende en nieuwe initiatieven in de wijk  

De punten F, G en H zijn door tijdgebrek niet aan de orde gekomen. Ze worden nu geagendeerd voor 
een bijeenkomst met de wijkwethouder eind december. Datum te regelen via Mounia. 
 

- Stand van zaken inrichten wijkpanel  
Kas kreeg nog steeds geen reactie van Hiddo (gemeente). Er is inmiddels een mailinglist van ongeveer 
350 mensen die aangeschreven zouden kunnen worden met meerdere vragen waarop het bestuur 
graag een mening wil horen vanuit de wijk. Voorbeeld van zo’n vraag: moeten we vrijwilligers gaan 
betalen? 

Ø Rob maakt een voorzet van enkele onderwerpen 
Ø Kas zal aan het bestaande mailingprogramma de optie ‘enquête’ toevoegen.  

 
- Beweegtoestellen (Rob/Mounia/Anouck) 

Nagedacht wordt over een centrale locatie in of rond de Meent waar ook een calisthenicsparkje een 
plek kan krijgen plus enkele beweegtoestellen daar omheen. 
Opties: incorporeren in de nieuwe opzet van de fietscrossbaan, achter het basketbalveldje of het lege 
pleintje bij Bink. Veel ruimte is niet nodig, ongeveer 8 bij 4 meter. 
I.v.m. de aan een datum gebonden beschikbare financiële middelen bij de gemeente moet er vóór juni 
2022 een concreet plan voor de beweegtoestellen zijn ingediend. 
Op initiatief van Mounia zullen ambtenaren van de gemeente worden uitgenodigd om te komen kijken 
en mee te denken over een oplossing. 
 

- Kerstboom op het plein  
Ø Kas informeert bij Mounia wat de mogelijkheden zijn 
Ø Johan informeert bij Gijs (AH) hoe de winkeliers dat regelen 



 
- E-herkenning voor SHM: (actie Kas) 

Wordt doorgeschoven. 
 

- Kostenplaatje wijkblad 2021 en 2022 (Kas, Joris) 
Over de advertentietarieven is Kas in gesprek met Joris. In december volgt een voorstel. 

Ø Kas 
 

7. Vrijwilligersavond op zaterdag 27 november 2021  
In afwachting van nadere berichten uit Den Haag is het aannemelijk dat deze avond wordt afgelast. 
Als alternatief blijk van waardering voor de vrijwilligers wordt een amaryllisbol voorgesteld. 
Reden hiervoor is het stimuleren en ondersteunen van de eigen middenstand in de wijk  

Ø Kas  
 
8. Nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2022  

Hier geldt hetzelfde: wordt waarschijnlijk ook afgelast. 
 

9. Stand van zaken AED (zie vorige notulen) 
Op aandringen van Johan zal Joost opnieuw een gesprek aangaan met de werkgroep en de 
contactpersoon van het leverende bedrijf over de ontstane onbevredigende situatie. Het resultaat zal 
hij terugkoppelen. 

Ø Johan 
 

10. Ontvangen mailtjes t.a.v. 
- Hocras-terrein (W.van Henten/W.Ferweda) 

Het bestuur wordt door een groepje 4 geïnteresseerde Meentbewoner op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen. 
 

- Wijkblad (Adrie) 
Het gewicht van de wijkbladen lijkt een bezwaar te worden voor sommige bezorgers. De andere 
keuze van de papiersoort scheelt echter per editie € 500,-. Dit zal via Adrie per brief aan de bezorgers 
worden meegedeeld.  

Ø Kas  
 

- Sinterklaas 
Op 19 november heeft Johan een gesprek met Jeroen, op 20 november is de intocht gepland.  
 

- Mailtje van Sandra van Amaris omtrent ovengebruik in de keuken 
Ø Rob heeft binnenkort een gesprek met de Beheergroep. Ook zal contact worden opgenomen 

met Wil van Gogh. Allereerst zal een gesprek plaatsvinden met Sandra over wat precies de 
aanleiding is voor de mail en de afspraken die destijds over het schoonmaken zijn gemaakt. 

 
- Interesse van een wijkbewoonster in het vrijwilligerswerk 

Ø Johan en Rob hebben donderdag 11 november een gesprek met haar. 
 

- Stand van zaken bushaltes 
De schuine opritjes bij de halte Pluimenmeent zijn aangelegd. 
De halte bij de Wandelmeent moet nog worden verplaatst. 
 Johan houdt dit in de gaten 
 

- Enquête onder personen met een migratieachtergrond (info van Mounia) 
De gemeente is (alleen) bereid de enquête te vertalen.  



 
Mail over de voor sommige bewoners lastig te bereiken dakramen na de renovatie door Gooi en 
Omstreken: 

Ø Rob heeft de mailer geadviseerd zich tot de buurtcoördinator te wenden. De mail is inmiddels 
ook aan Mounia toegezonden voor commentaar. 

 
11. Rondvraag 

Geen nagekomen opmerkingen. 
 

Volgende vergadering: 24 november 2021 om 19.30 
 


