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Vergadering donderdag 12 januari 2023 om 19.30 in de Kruisdam 
 

1. Opening en Welkom 
Aanwezig Kas Horstman, Rob de Graeve, Martin van Houten en Marjolein van Houten v.d. 
Veen 
Afwezig met kennisgeving: Johan Kremer en René Rovers. 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda:  
Van 19.30 – 20.00 is er een gesprek geweest met de nieuwe coördinator Activiteiten en 
Evenementen voor het maken van inhoudelijke en procedureafspraken met het bestuur 
 en met een belangstellende wijkbewoner voor een mogelijke functie als vrijwilliger. 
 

3. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent Activiteiten en Evenementen (Marjolein 
van Houten) 
Bestuursbesluit: Dit wordt een agendapunt voor de toekomst. 
 

4. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René Rovers) 
Wegens de afwezigheid van René wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
 

5. Verslag van de bestuursvergadering van 28 december 2022:  
Wordt goedgekeurd, Kas zal weer zorgen voor verzending. 
 

6. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Fietscrossbaan:  

wachten op de uitslag van het overleg met Bart Heller op 25.1.2023 
- Stand van zaken subsidieaanvraag omtrent de Energiearmoede:  

Er moet nog een besluit worden genomen door de gemeente 
- Stand van zaken besluit functioneel beheerder/sociaal verbinder en coördinator 

welzijnsontmoeting;  
Op de besluitenlijst van 13.12.2022 staan beide (positieve) besluiten genoemd. 

- Enquête in de Meent inzake doorstroming en dan met name de logistiek en het 
kostenplaatje, (agendapunt voor het overleg met Bart Heller op 25.1.2023) 

- Problematiek met de leverancier van de AED’s, (inzet van advocatenkantoor Hamer) 
Het bestuur wacht nog op een opdrachtbrief van het advocatenkantoor. 

- Versterking bestuur: inventarisatie G. Bierlaagh,  
overleg op 19.1.2023 

- Sollicitatieprocedure buurt sportcoach; 
Op 18.1.2023 zullen er gesprekken met kandidaten plaatsvinden  

- Procedure definitief afscheid van vrijwilligers: 
Wordt als bijlage en interne handleiding meegenomen door het bestuur als aanvulling op 
het bestaande huishoudelijk reglement. 

- Agendapunten voor het overleg met Bart Heller op 25.1.2023; 
Worden doorgegeven aan de wijk coördinator. 

 
 
 

7. Ontvangen mailtjes: 
- Is het verstandig wijkagente Lotte te behouden voor de wijk? 

Het bestuur vindt van wel maar wacht op een initiatief van betrokkene zelf. 
- Aangifte bij de politie omtrent vernielingen: 
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De stichting heeft aangifte gedaan vanwege de geschreven leuzen op  het onroerend 
goed.  

   
- Mail van L. de Rooij omtrent meer bomen in de wijk: 

Word voor kennisgeving aangenomen. 
- Mail van T. Arkenbout van de vrijwilligerscentrale van Versa Welzijn;  

Word voor kennisgeving aangenomen. 
- Verzoek om een overleg tussen de adviescommissie en het bestuur: 

Er zal binnenkort weer een overleg worden gepland tussen het bestuur en de 
adviescommissie. (actie door G. Bierlaagh) 

- Plaatsing van het art. in “Je Meent Het” omtrent de illegale kap in de groengordel: 
- Word voor kennisgeving aangenomen. 
- Mobiliteitsvisie/omgevingsvisie: toegezonden vanuit de gemeente: 
- Word voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

8. Rondvraag Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
9. Volgende vergadering: woensdag 25 januari 2023 om 19.30 in de Kruisdam    
10. sluiting! 

 
Aan alle geïnteresseerde wijkbewoners;  
Het staat iedereen vrij om nadere informatie te vragen aan het bestuur indien 
de notulen (te) onduidelijk zijn. 
Vragen kunnen worden gericht via mailadres;  bestuur@hilversumsemeent.nl 
 


