
 
Bestuursvergadering SHM  van 11 juni 2021  
Aanwezig: Freerk Teunissen, Johan Kremer en Kas Horstman. 
Afwezig: Rob de Graeve (vakantie) 

Gast: Jeroen Verheijen m.b.t. punt 3 
 
1. Welkom, agenda 
Freerk heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd afgewerkt. 

 

2. Goedkeuren notulen 
Herhaalde afspraak: over de inhoud van de notulen worden naar derden geen uitspraken gedaan 
totdat ze geaccordeerd zijn in de volgende vergadering. 

Enkele aanpassingen worden gedaan.  N.b.: alleen t.a.v. het punt MFC 

 
3. Sinterklaasintocht 
Jeroen deelt mee dat de intocht dit jaar weer op het programma staat. De kick- off bijeenkomst is  
gepland op 24 juni. Volgende week vindt reeds een informeel gesprek met de gemeente plaats. Die 
gaat ervan uit dat het evenement door kan gaan, met een voorbehoud voor aanpassingen als de svz 
rond corona dit noodzakelijk maakt. De Sintorganisatie heeft voor dat geval een uitgewerkt plan B 
achter de hand. 
Jeroen berekende dat het evenement door kan gaan als vanuit de Stichting een bijdrage van € 3250,= 
ter beschikking wordt gesteld en wil hierover graag voor 1 juli duidelijkheid.  
Freerk legt uit dat corona tot forse tekorten heeft geleid voor de begrotingen van 2020 en 2021. 
Vorig jaar is de gemeente bijgesprongen, waardoor de schade beperkt is gebleven. 
Ook dit jaar zal de SHM diep in de rode cijfers komen door het gebrek aan (bar)inkomsten. 
Het is nog niet bekend of en in hoeverre de gemeente wederom bereid is tot financiële compensatie. 

➢ Afgesproken wordt dat voor 24 juni uitsluitsel wordt gegeven. 
➢ Rob 

Verder wordt afgesproken dat op de komende poster de juiste foto van de Meentsinterklaas komt. 
➢ Kas, Gerrit H. 

 
4. MFC 
In een goede gedachtewisseling wordt nogmaals het belang benadrukt dat de stem van de wijk 
wordt meegenomen in de enquête. Die wordt nu uitgewerkt en in september aan het bestuur 
voorgelegd. 

➢ Besloten wordt dat Johan contact opneemt met de Adviescommissie, daar wellicht de 
presentatie zal herhalen en zal bespreken of alle wijkbewoners voldoende gehoord worden. 

 
5. Opening Kruisdam in vakantietijd 
Nog bespreken met Adrie.  
 
6. Omgevingsvisie. HOP: Hilversumse Omgevingsvisie Participatie 
De participatiesessies komen in de volgende weken op gang. De Meent staat op 1 juli op de rol. De 
gemeente verspreidt huis aan huis nog een brief. 



Meedoen met de sessie van de HOP op 1 juli is essentieel, mede omdat er in een door de gemeente 
opgesteld A-viertje op onderdelen een vreemd beeld wordt geschetst van de wijk. 
 
7. Uniformeren huisstijl 
Met Joris hebben enkele prettige gesprekken plaatsgevonden.  De contracten zijn getekend. 
Er is een planning gemaakt over hoe men tot input vanuit de wijk wil komen. Via diverse kanalen zal 
een enquête worden uitgestuurd. Verder zal er op diverse punten in de wijk een flyer komen te 
liggen, de  scholen en het kinderdagverblijf worden aangeschreven en een poster is in de maak. 
Tijdens een sessie op 1 juli zullen de uitkomsten van de enquête worden besproken.  
De vormgever van JMH is telefonisch geïnformeerd. Een schriftelijke bevestiging volgt. 
 
8. Volgende vergadering 
Woensdag 23 juni om 19.30 uur. 
  
9. Rondvraag  
Geen punten. 
 
De vergadering wordt gesloten. 
 
 


