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Verslag van de vergadering woensdag  14 december 2022  
 

1. Opening en Welkom;  
aanwezig Kas Horstman en Rob de Graeve, afwezig met kennisgeving René Rovers 
 

2. Mededeling voorafgaand aan de reguliere agenda: de sollicitant voor een bestuursfunctie 
heeft zich teruggetrokken. 
 

3. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer,  
Dit punt vervalt vanwege de afwezigheid van René 
 

4. Verslag van de bestuursvergadering van 30 november 2022: wordt goedgekeurd  
 

5. Afsprakenlijst binnen het functioneel beheer:  
Het bestuur neemt dit voor kennisgeving aan, indien er punten zijn waar een beslissing over 
moet worden genomen wordt dit aangereikt door de coördinator functioneel beheer. 
 

6. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  
- Stavaza fietscrossbaan: Het verslag van de gemeente is binnen en zal worden besproken 

in het periodieke overleg met de wijkwethouder.  
- . 
- BenW-vergadering van 13.12.2022; wat zijn de besluiten tav. de 3 reguliere 

subsidieverzoeken van de stichting ( functioneel beheer, welzijnsontmoeting en de  
stichting zelf): 
Alle 3 de verzoeken om subsidie worden gehonoreerd. 
 

- Subsidie voor energiekosten( geld gaat via het rijk eerst naar de gemeente)  en energie 
armoede ( inventarisatie door de gemeente) als ook een vergoeding uit het Coronafonds 
2022. 
Hierover vindt nader overleg plaats tussen het bestuur van de stichting en de gemeente. 

 
Ontvangen mailtjes t.a.v.:         

- Invulling personeelsleden organogram:      
Meegedeeld kan worden dat met ingang van heden de coördinatorfunctie “Activiteiten en 
Evenementen” wordt ingevuld door mevrouw M. van Houten-v.d. Veen 

 
- Snippergroen;  

Mailing van het bestuur als antwoord op de vraag om actie van wijkbewoners; Dit wordt niet 
gezien als taak voor het bestuur, het staat de bewoners vrij zelf een kort geding aan te 
spannen conform de berichtgeving van de gemeente. 

 
- Sollicitatieprocedure buurt sportcoach (stand van zaken): tot op heden is er één 

sollicitatiebrief  binnen gekomen. Sluitingsdatum is begin januari 2023. 
 

- Voortgang beweegtoestellen openingsactiviteiten; 
Zoals ter plekke is te zien wordt er druk gewerkt de toestellen op hun plaats te krijgen. Medio 
januari 202 zal de wijkwethouder het parkje officieel openen. Het programma wordt vermeld 
in het wijkblad “Je Meent Het” van januari 2023. 
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- Bericht in het Bussums Nieuws omtrent woningbouw en scholen op het Hocras-terrein: 
Dit bericht wordt door het bestuur voor kennisgeving aangenomen.  Eventuele vervolgacties 
worden gecoördineerd door de ondersteuner van het bestuur. 

 
- Ophogen van entreeprijzen Meent Cultureel 2023:  

In verband met de verwachting dat ook 2023, net als 2022  een negatief rekeningresultaat zal 
opleveren is aan de organisatie van deze activiteit gevraagd om een advies. 

 
- Afscheid van de personen van het computerservicepunt: 

Dit zal alsnog plaats gaan vinden op een nog nader te bepalen datum. 
 

- Voortgang enquête in de meent omtrent doorstroom ed.: 
De enquête is in samenwerking met de gemeente samengesteld. Begin 2023 zal deze in de 
wijk worden uitgezet. Nadere informatie wordt verstrekt via het wijkblad. 

 
- Problematiek met de leverancier Fuego inzake de AED’s in de meent; 

Er wordt advies gevraagd aan advocatenbureau Hamer welke weg er het beste kan worden 
bewandeld om te komen tot een adequate oplossing. Vooralsnog staat de werking van de 
apparaten zelf niet ter discussie. 

 

7. Rondvraag: hiervan wordt geen gebruik gemaakt 

8. Volgende vergadering :woensdag  28 december  2022  om 19.30 in de Kruisdam    

9. 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 
 


