
 

 

  
Vergadering SHM-bestuur 23 juni 2021  
 
Aanwezig: Freerk Teunissen, Kas Horstman, Rob de Graeve 
M.k.a.: Johan Kremer 
 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
Freerk opent de vergadering en heet allen welkom. 
De agenda wordt aangevuld met punt 13 en 14 en vervolgens vastgesteld.  
 
 

2. Vaststellen notulen vergaderingen 27 mei en 11 juni 
Vastgesteld. 
 
 

3. Werkgroep of panel als mogelijkheid om vb’en te toetsen 
Movisie, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Versa en de wijken, wil de werkwijze van 
de Meent als voorbeeld voor alle andere wijken in Hilversum gaan promoten. Er is vooral interesse in 
de wijze waarop hier informatie wordt verkregen en de wijze waarop met de uitkomsten wordt 
omgegaan. 
 
Rob bracht in het onlangs gehouden Movisie-overleg het volgende voorstel naar voren: 
. Een wijkpanel vormen van de vrijwilligersgroep op de Meent (134 m/v plus de aanspreekpunten) als 
doorsneevertegenwoordigers van de hele wijk.  
. Aan de hand van hun mening te beoordelen of er draagvlak is voor initiatieven en voorgenomen 
besluiten. 
.  Overwegen om andere geïnteresseerde Meentbewoners zich te laten aansluiten d.m.v. een digitale 
enquête. 
N.B.  De rol van de adviescommissie in dit geheel moet nog besproken worden. 
 
Besluit 

➢ Het bestuur ziet het voorstel voor een panel als een kansrijk idee en gaat ermee aan de slag. 
 

➢ Een korte, schriftelijke uitwerking zal worden voorgelegd aan de adviescommissie. 
Rob maakt een voorzetje, > agendapunt voor de volgende vergadering  
 

➢ Rob informeert bij de gemeente Hilversum hoe het Burgerpanel tot stand is gekomen. 
 
 

4. Opening Kruisdam en coronamaatregelen   
Per 1 september gaat het wijkcentrum weer open. Bezoekers zullen zich nog steeds aan de 
basisregels moeten houden. 

➢ Rob bespreekt met  de club van beheer wat er nodig is om op 1 september goed geoutilleerd 
open te kunnen.  

➢ Freerk doet een voorzet voor de tekst die op een poster bij de ingang komt te hangen en 
bespreekt met Jos en Adrie de maatregelen die het voor het personeel veilig houden om hun 
werk te verrichten.  

 
 
 



 

 

5. Tekst aanpassen van de sociale kaart 

➢ Kas neemt dit op zich. 
 
 

6. Martin schriftelijk opzeggen en voorstel doen voor de bonus 
Afgehandeld. 
 
 

7. Budget voor de Sint intocht 

➢ Het bestuur gaat akkoord met een bijdrage van maximaal € 3200,- voor de uitgaven. 
 

➢ Rob vraagt aan de Sinterklaasclub om na te denken over ideeën waardoor de Kruisdam op 
die dag meer ouders/bezoekers weet te trekken die gezellig blijven ‘hangen’.  
 
 

8. Verslag overleg wijkwethouder  
Het bestuur kijkt terug op een constructief overleg, waarin o.a. gesproken is over de 
beweegtoestellen die in of nabij de groengordel zullen worden geplaatst. Over de locatie is nog geen 
volledige overeenstemming.  
Ook moet nog gesproken worden over een plek of op nabij het wieltjesplein waar tijdelijk een 
container met  sporttoestellen kan worden geplaatst. De presentatie en het gebruik van deze 
toestellen zullen een belangrijk onderdeel vormen van het aanbod tijdens het Pleinburenfestival op 
19 september. 

➢ Rob 
 

Andere onderwerpen uit dit overleg: 
Omgevingsvisie: de wijksessies in het kader van het participatieoverleg zijn uitgesteld. 
Aardgasvrije wijk: op 5 juli is weer een overleg gepland.  
JOP: geen nieuwe ontwikkelingen 
 
 

9. Uitblijven reactie wijkagent op incident met een mes  
Meerdere pogingen van voorzitter Freerk om met de wijkagent in contact te komen hebben niet tot 
succes geleid. 
Het bestuur zal haar nu uitnodigen voor een bestuursvergadering, tevens kennismakingsgesprek.  De 
uitnodiging geldt ook de nieuwe boa. 

➢ Kas 
 
 

10. Rondje buurtcoördinator en voorzitter SHM langs bewoners Distelmeent 
Uit gesprekken met de bewoners bleek dat zij niet ongerust (meer) zijn na het incident waarbij een 
explosief onder een auto was aangetroffen. 
Er was waardering voor de aandacht vanuit het SHM-bestuur en de gemeente.  
 
 

11. Verhuur oefenruimte in de Kruisdam  
Het bandje uit Bussum dat zal optreden op het Pleinburenfestival zit tijdelijk zonder oefenruimte. 
Zij kunnen de Zuidzaal huren voor 3 x 2 uur.  Rob zal met Sybrand spreken over de financiële kant van 
de zaak. 
Rob 
 



 

 

 
12. Update: enquête, wijkblad 

Tot 23 juni vulden reeds 136 mensen de enquête in die was uitgezet via website, posts en facebook. 
29 respondenten willen op 1 juli meepraten over de resultaten. 
Joris is nu bezig met de vormgeving van het wijkblad. 
 
 
 

13. Hardloop-app voor de Meent 
De app is gereed. Stan heeft gevraagd de database van de Stichting te mogen gebruiken voor de 
opslag van de data. Het bestuur besluit om diverse moverende redenen niet in te stemmen met dit 
verzoek. Bij de praktische uitvoering worden teveel problemen voorzien.  
 
 

14. Reserveringssysteem ruimtes Kruisdam 
Op 28 juli is er een overleg tussen de portefeuillehouder Beheer en de werkgroep Beheer. Het zal 
o.a. gaan over het ontwikkelen van een  digitaal reserveringssysteem voor de verhuur van zalen. 
Kas zal aanwezig zijn om uitleg te geven. 
 
 

15. Rondvraag  
 Geen onderwerpen. 
 
Volgende vergadering: mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de wijkagent en de boa. 
Beste optie voor de bestuursleden: woensdag 14 juli om 20.30 uur 
 
 
 
  


