Verslag bestuur SHM 14 mei 2021
Aanwezig: Freerk Teunissen, Rob de Graeve, Johan Kremers en Kas Horstman

1. Verslag vorige vergadering
Goedgekeurd en vastgesteld.
2. Mail Daphne Schippers over de bebouwing HOCRAS-terrein
Johan heeft de mail beantwoord en contact opgenomen met Gooise Meren met het verzoek om in te
gaan op een aantal vragen. De SHM wil aanschuiven bij de besprekingen.
➢ Johan stuurt een herinneringsmail aan GM indien antwoord langer dan een week uitblijft.
Daarna wordt door de SHM opgeschaald.
3. Overlast groepje jongeren en bedreiging met een mes
Freerk doet verslag van een incident, waarbij meentkinderen door een paar jongeren werden bedreigd met een mes en ander geweld. Hij heeft aangifte gedaan.
Een gesprek van de SHM met de wijkagent en de wijkwethouder volgt in de komende dagen.
Er is een app-groepje gemaakt van ouders van kinderen die bij het incident betrokken waren. Zij willen graag op de hoogte gehouden worden. Wellicht willen ze op termijn ook participeren?
In het recente verleden hebben zich meer gebeurtenissen voorgedaan die tot onrust leidden.
4. Voortgang Je Meent Het
Joris is bezig met de nieuwe opzet van het wijkblad en werkt aan een voorstel.
5. Voortzetting koffie-inloop in juni, juli en augustus
➢ Akkoord.
Intermezzo: bespreekpunten met Anouck
Status beweegtoestellen in de wijk: met enige vertraging door corona heeft de werkgroep nu een
goed beeld van wat men graag zou willen.
Er zijn keuzes gemaakt, de doelgroepen/leeftijdscategorieën zijn bepaald, de wenslocaties (park) aan
de gemeente voorgelegd. De financieringsmogelijkheden lijken gunstig.
Door het uitvallen van de voorzitter van de werkgroep en bezwaren vanuit Hilversum m.b.t. de voorgestelde locaties dreigt nu opnieuw vertraging.
➢ Rob is bereid het voorzitterschap van de werkgroep op zich te nemen.
Via de nieuwe buco zal opnieuw een gesprek worden aangegaan met de gemeente betreffende de
locaties. Daarover wordt enige tijd van gedachten gewisseld.
Centrale senioren sportvereniging: voor de toekomst en met het oog op een mogelijke nieuwe
sporthal in een eveneens mogelijk nieuw MFC zou het wenselijk zijn om de nu bestaande afzonderlijke clubjes samen te brengen onder één paraplu. Voordelen o.a.: het gezamenlijk inkopen van materialen, het stroomlijnen van lesgevers, minder aparte besturen, sterker staan bij onderhandelingen
over het aantal uren dat afgenomen wordt van OptiSport etc. Inmiddels is een verkenner bezig met
het in kaart brengen van e.e.a.
➢ Anouck zal de SHM op de hoogte houden van de vorderingen.

Voortzetting bestuursvergadering
6. Nieuw organogam
De werkgroep vrijwilligersbeleid zal het voorstel uitwerken, waarna dit wordt voorgelegd aan de adviescommissie en het SHM-bestuur. Het SHM-bestuur was bij een eerdere vergadering al in principe
akkoord om het organogram met een centrale rol voor coördinatoren en een receptie- of gastheer/gastvrouw-functie voor ambassadeurs.
7. Kennismakingsgesprekken
Er zijn/worden gesprekken gepland met de nieuwe buco, de nieuwe beleidsmedewerkster Jeugd, de
nieuwe opbouwwerkster, de nieuwe wijkagente, de nieuwe BOA en veiligheidsadviseur Yurick van
Brenk.
➢ SHM: afhankelijk van de portefeuille
8. Fietstocht
Het bestuur verklaart zich akkoord met het voorstel van Riek Willemse.
➢ Freerk brengt dit aan haar over.
9. Nieuwe loot aan de boom (Harm K. is het nieuwe aanspreekpunt vrijwilligers voor de Jeu
de Boules)
Johan is in kennis gesteld van het nieuwe aanspreekpunt i.v.m. het verzenden van de notulen.
Vanuit het bestuur zijn Kas en Rob geautoriseerd om aanpassingen in het vrijwilligersbestand door te
voeren.
➢ Kas, Rob, Johan
10. Senioren eetcafé
Wil van G. wil in juni weer een eetcafé organiseren. Rob zal haar berichten dat het wachten is op
groen licht vanuit Den Haag, maar dat zij intussen door kan gaan met de voorbereidingen. Hij merkt
overigens op dat het eetcafé wel een kostendekkende activiteit moet worden voor de Stichting.
➢ Rob
14. Meent Cultureel
De vraag die Fred van S. via Coen van B. aan het bestuur stelt is reeds eerder door Rob van een antwoord voorzien. Binnenkort is er een gesprek met Coen en de nieuwe buco, waarbij dit punt nogmaals ter sprake zal worden gebracht.
➢ Freerk/Johan/Kas (e.e.a. i.v.m. de afwezigheid van Rob)
15. Meent als pilot voor flexwonen?
Vorige maand werd de Meent door twee raadsleden genoemd als één van de twee locaties waar de
mogelijkheid kan worden onderzocht voor flexwonen. Het voorstel werd omarmd door wethouder
Heller. Qua communicatie een misser, want noch de SHM, noch iemand anders in de wijk was hiervan op de hoogte. Verwarrend voor de Meentbewoners, die misschien denken dat dit voorstel in de
plaats komt van de plannen voor een MFC.
➢ Freerk stuurt een mail aan beide raadsleden en de wethouders Heller en Kuipers met een
uitnodiging voor een gesprek.
16. Kindermiddag: gesloten deur tijdens de meivakantie
Inmiddels afgehandeld door Versa.
17. Project van Dok/van Maar

Het bestuur gaat akkoord met het verstrekken van een intentieverklaring om samen te werken in
een 3e tranche.
➢ Rob
18. Nieuwe wet WBTR per 1 juli 2021
Wordt verder opgepakt door Rob.
➢ Rob
19. Gesprek bestuur met BCMN over Meent Aardgasvrij
De BCMN is in de meningsvorming verder dan de bewoners van de 600 huizen in de noordlob van de
Meent, waardoor een vertekend beeld dreigt te ontstaan. In feite staan de bewoners pas aan het begin van Meent Aardgasvrij. Nu lijkt het of de BC namens iedereen het woord voert.
Een vervolg is nodig.
➢ Wordt vervolgd
20. Multifunctioneel Centrum
Onlangs vond een prettig en opbouwend gesprek plaats met twee afgevaardigden van de gemeente
Hilversum, die aangenaam getroffen waren door het huiswerk dat reeds door de werkgroep was verricht.
Johan hield een presentatie. De op de Meent wonende architect Peter K., die ook deel uitmaakt van
de werkgroep, toonde sheets met diverse invullingen, gezien vanuit diverse invalshoeken.
Inmiddels bereidt Johan een plan B voor, dat nog deze maand met de werkgroep zal worden besproken.
De door de gemeente aangestelde procesmanager denkt reeds op korte termijn met een eerste haalbaarheidsonderzoek te kunnen komen, zowel financieel als planmatig.
De wijkbewoners zullen van alle ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden. Een enquête komt
pas in beeld wanneer er enig zicht is op daadwerkelijke realisatie van het project.
21. Aanpassingen op de actiepuntenlijst
Deze week geen aanpassingen.

Volgende vergadering: donderdag 27 mei om 19.30 uur
De resterende agendapunten worden meegenomen naar de volgende vergadering:
- Live streamen in de toekomst: afweging tussen kosten en baten?
- Beheer en bijwerken van de actiepuntenlijst in excel (google drive)
- Financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor de SHM
- Spreekuur voor het bestuur
- Omgevingsvisie van de gemeente Hilversum

