
Verslag bestuursvergadering SHM 28 april 2022  
 
Aanwezig: Rob de Graeve, Kas Horstman, René Rovers (belangstellende) 
 
1. Opening en Welkom 
Rob opent de vergadering. 
 
2. Aanvullingen op de reguliere agenda/mededelingen  
Onder punt 11: opening van het wijkcentrum voor bloedprikken in juni. 
 
3. Verslag van de bestuursvergadering van 13.04.2022  
Vastgesteld. 
 
4. Vervolg op de Vacature beheerder(s):  

- Reactie van de gemeente op het sturen van een brandbrief door de SHM samen met Versa 
Welzijn naar het college. 
Van de gemeente is een positieve reactie ontvangen. Een financiële toezegging is daarvan 
een onderdeel. Nader overleg met Ute en Versa vindt binnenkort plaats.  
Wordt vervolgd. 

 
5. Stavaza Inovum: verhuizing heeft plaats gevonden; start 1.5.2022 
Alle voorbereidingen zijn naar wens verlopen. Het contract is door Inovum getekend.  
 
6. Stavaza project DUO-fiets (Eline/Anouck) 
Contact om de fiets te reserveren loopt via Eline. Binnenkort kan ook een aanvraag worden gedaan 
via een formulier op de website. 

Ø Kas 
 

7. Stavaza digitalisering agenda (1.5.2022 als deadline en toegang voor vrijwilligers) 
Jos heeft nu toegang tot de digitale agenda en kan de boekingen behandelen.  Per 1 juli wordt de 
agenda voor iedereen toegankelijk. Kas houdt de regie. 

Ø Kas  
 

8. Aanpassen Bar en Consumptieprijzen per 1.9.2022; projectmatige aanpak (Horecaproject) 
Wordt aan gewerkt. 

Ø Rob, Kas, Bert v.d. Broek 
 

9. Aanpassen verhuurtarieven per 1.1.2023 (projectmatige aanpakken of even wachten?)  
PM-punt. 

Ø Rob 
 
10. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  

- Wachten op de reactie van de adviescommissie vanwege de toetsing van het beleid aan 
statuten en huishoudelijk reglement, (afspraak van 22.3.2022) 

Nog geen reactie ontvangen. 
 

- Organogram SHM: als het beleidsstuk met bijlagen definitief wordt goedgekeurd met de 
toevoeging van ambassadeurs en coördinatoren kan het bestuur gaan kijken naar een nieuw 
organogram en de invulling daarvan (voorlopig nog even PM) 

Een reactie wordt afgewacht. 
 



- Stavaza fietscrossbaan: (Rob) 
Het concept-pva is door Rob doorgestuurd aan Ute. Punt kwam ook aan de orde in de 
vergadering met de wijkwethouder. 
Het verzoek aan de gemeente is om te starten met een vooronderzoek, nodig om de gewenste 
gegevens bij elkaar te krijgen die inzicht bieden in de haalbaarheid. 
Ø  Ute 

 
- Stavaza Beweegtoestellen (Rob) 
De financiële middelen zijn er. De offertes ook. De toestellen kunnen worden aangeschaft. 
Voorwaarde voor de aanleg van het parkje is wel, dat vóór 1 januari een begin gemaakt wordt 
met de uitvoering. Daarvoor is zekerheid nodig dat er onder de beoogde plek geen kabels of 
leidingen liggen. Is dat wel het geval, dan zullen o.a. werkzaamheden nodig zijn om te grond ter 
plaatse op te hogen. 
Het wachten is op actie van de buurtcoördinator. 
Ø Ute 

Het lijkt een goed idee om de omwonenden van de plannen op de hoogte te stellen.  
Ø Ute, in overleg met Rob en Kas 

 
- Stavaza verkeersveiligheid en het GAD (René) 
René sprak over de rommel die vaak naast de grote containers gedumpt wordt met een 
medewerker van de GAD. Deze vertelde dat de afvalstoffendienst weinig aan dat probleem kan 
doen. Camerabewaking levert meestal geen herkenbare beelden van de ‘dumpende’ figuren op. 
Een artikel in het wijkblad kan zinvol zijn. 
Overigens zijn er geen plannen om in de Meent grote ondergrondse containers te plaatsen. 
 
Binnenkort buigt de werkgroep Wijkbeheer zich verder over dit punt. In die vergadering zullen 
ook de twee door steeds meer mensen gemeden fiets oversteekpunten op de Meentweg ter 
sprake komen. 
De werkgroep gaat met ook dit gegeven verder aan de slag. 
 
Binnenkort vindt de jaarlijkse wijkschouw plaats, waarin een afvaardiging van de werkgroep 
samen met enkele ambtenaren van de gemeente de stand van zaken van het ‘groen’ en het 
‘grijs’ bekijkt. 

 
11. Ontvangen mailtjes tav. 

- Meentmakers; stand van zaken omtrent de promotie dag op 28.5.2022 
Er wordt nog gezocht naar een EHBO’er en naar voldoende barpersoneel. Johan Kremer en Kas 
hebben zich hiervoor reeds beschikbaar gesteld. 
Ø Rob, Kas 

 
- Anne Fleur van Fysio Holland omtrent de stand van zaken nieuw MFC na 28.4.2022 
N.a.v. het laatstgehouden overleg met de twee ambtenaren die zich met dit project 
bezighouden zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Rob zal haar op de hoogte stellen. 

> Rob 
- Noodzaak voor verwerving ANBI verklaring ivm. crowdfunding in de toekomst 
Ø Rob 

 
- Uitvoering van de overeenkomst tussen de SHM en Versa Welzijn (’t Praathuis) 
Knelpunt is de onzekerheid over de vervanging van Tamira bij ziekte/uitval/vakantie. 
Er vindt overleg plaats tussen beide partijen om naar een passende oplossing te zoeken. 
Ø Rob 

 



 
 

 
- Horecavergunning: standpunt van de gemeente en het vervolg voor de SHM 

Een reactie van Ute wordt afgewacht. 
Ø Rob, Ute  
- Gebruik van Alarm en de inbraakpreventie en cameratoezicht in de Kruisdam per 1.5.2022: 

mailtjes van Jos Out 21.4.2022 
Er zijn goede afspraken gemaakt met Inovum. Nog dit jaar komen er camera’s. 

 
- Informatie omtrent de toepassing WBTR; mailtje van Fred van Sprang van 16.4.2022 
De informatie is ter kennisgeving aangenomen. 

 
- Wijkblad irt. de kosten; passend beleid maken? : Mailtje Joris v.d. Poel van 22.4.2022 

Onderwerp wordt op de activiteitenlijst geplaatst. 
Ø Kas 

 
- Vacature beheerder Sporthal; mailtje van Jos Out dd. 21.4.2022 
Het voorstel van Rob is om deze functie (15 uur) te combineren met die van beheerder van de 
Kruisdam. Over de mogelijkheden zal overleg plaatsvinden met Ute. De insteek zal zijn om het 
wijkcentrum wekelijks van maandag t/m donderdag open te houden tussen 09.00 en 17.00 uur.  
Wellicht is bezetting in een duo-functie realiseerbaar. Over de inzet van een ZZP’er kan in dit 
verband ook worden nagedacht. 
Ø Rob, Ute 

 
- Participatie omgevingsvisie 12.5.2022 mailtje van 21.4.2022 (gemeente) 
Betreft een stadsgesprek waarvoor alle inwoners zijn uitgenodigd. T.k.a. 

 
- Update gebruik van de 2 laptops in de Kruisdam (mailtje Jos Out dd. 15.4.2022) 

T.k.a.  Bert en Nico hebben aangegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. Binnenkort 
ontvangen zij een reminder of zij bij dat besluit blijven. Zo ja: dan volgt een bedankje. 
Ø Kas 

 
- Personeelsgegevens nieuw lid adviescommissie (Otger Meuwissen) mailtje aan Sybrand v.d. 

Meulen 
De adviescommissie is verheugd over de komst van Otger. Zijn gegevens zijn ingevoerd in de 
administratie. 

 
- Meent aardgasvrij: (mailtje van Chiel Eendenburg dd. 22.4.2022)  

Het bestuur is akkoord met de inhoud van Chiel’s brief aan bewoners. Ook akkoord met de brief 
over wat te doen met de bewonerscommissie.  
Ø Kas    

  
- Info van Ute Hoogeveen: binnen 2 weken wordt er een hek geplaatst achter het speelveldje 

om te voorkomen dat de bal constant in de bosjes vliegt!  
Afgedaan. 

 
Andere onderwerpen: 
 
12. Rondvraag, andere onderwerpen 
Bloedprikken: er is een oplossing gevonden voor de opening van het wijkcentrum in de maand juni. 



Overigens wordt erover gedacht om de priksessie niet langer te laten plaatsvinden in de grote zaal, 
wat tot dusver gebruikelijk is. 
Het vragen van huur voor de duur van het gebruik van een (kleinere) prikruimte wordt eveneens 
door het bestuur overwogen. Een besluit wordt over de vakantie heen getild. 
 
Aftredende vrijwilliger.  
Johan v.d. Snoek en mogelijk nog andere vrijwilligers zal/zullen tijdens een bijna-weekend-borrel 
worden bedankt voor zijn jarenlange inzet. Johan Kremer zal het woord tot hem richten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat helaas al langere tijd uit slechts twee personen, wat problemen gaat geven bij de 
KvK en de ING. De statuten van de Stichting schrijven voor dat er tenminste een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester moeten zijn. 
Aan Johan Kremer zal worden gevraagd om alleen in naam voorzitter/secretaris te blijven, zonder 
verdere bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

Ø Johan zal voor de volgende bestuursvergadering worden uitgenodigd om dit te bespreken. 
 

Volgende vergadering: woensdag 11 mei 2022  om 19.30 in de Kruisdam.     
 
 
 


