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Verslag van de vergadering van woensdag 28 december 2022 om 19.30 in de Kruisdam 
 

1. Opening en Welkom; 
Aanwezig Kas Horstman, René Rovers en Rob de Graeve 
 

2. Aanvullingen op de reguliere agenda: geen 
 

3. Indien van toepassing: ontwikkelingen omtrent wijkbeheer, (René Rovers) 
- Reactie aan een betrokken wijkbewoner op zijn mailing aan het bestuur omtrent de 

illegale houtkap in de groengordel; Er wordt melding van gemaakt in het wijkblad van 
januari 2023. 
René zal in overleg treden met de gemeente om de voortgang te bewaken van gemaakte 
afspraken en te kijken of handhaving mogelijk is. 
 

- Verslag van de vergadering van wijkbeheer op 1.12.2022;  
Dit verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

- Voortgang Warmte transitie: 
De voortgang wordt op de voet gevolgd door onze bestuur ondersteuners.  
 

- Verslag Mobiliteitsvergadering op 14.12.2022; slechte opkomst (3 wijkbewoners) verder 
weinig over te melden anders dan dat er een link is naar een gemeentepagina.  
Of er nog een verslag van wordt gemaakt is ongewis. 
 

- Honden in de groengordel;  
Voorzet is door René gemaakt voor in het wijkblad “Je Meent Het”  
 

4. Verslag van de bestuursvergadering van 14 december 2022: 
Er zijn geen aanvullingen en het verslag wordt goedgekeurd. 

 
5. Punten die voortkomen uit vorige vergaderingen en zijn overgeheveld naar vandaag:  

- fietscrossbaan:  
agendapunt voor het overleg met Bart Heller op 25.1.2023 
 

- Stand van zaken Plan van Aanpak Energiearmoede; 
De gemeente moet nog een besluit nemen op de door de stichting ingediende aanvraag- 
 

-      Vergoeding uit het Coronafonds 2022 wegens het nadelig rekeningresultaat; 
De stichting ontvangen een tegemoetkoming in de kosten over 2022. 
 

- Enquête in de Meent inzake doorstroming en dan met name de logistiek en het 
kostenplaatje van deze enquête; 
agendapunt voor het overleg met Bart Heller op 25.1.2022 
 

- Problematiek met de leverancier van de AED’s, (iom. advocatenkantoor Hamer) 
Na 1.1.2023 zal het bestuur van advocatenkantoor Hamer een opdrachtbevestiging 
krijgen. 
 

- Versterking bestuur: inventarisatie Gerard B.; 
Er is een datumprikker rondgestuurd voor het plannen van een overleg met oud- 
bestuursleden. 
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- Aanpassing organogram op de site; 

Kas zal een bijlage in PDF maken over wie waar verantwoordelijk voor is en onder welke 
coördinator welke activiteiten plaats vinden. Het beleidsdocument ambassadeurs en 
coördinatoren zal worden aangepast/aangevuld in die zin dat ook bestuursleden de rol 
van coördinator kunnen vervullen. 

 
- Ontvangen mailtjes t.a.v.:        

Moet er een (herzien) ontruimingsscenario komen?  
Ja, Kas zal hiervoor een voorzet geven aan de hand van landelijke modellen. 
 

- Stand van zaken betreffen de licentie BUMA/STEMRA: 
Berichtingeving is duidelijk. Lucy zal de diverse belanghebbenden informeren omtrent 
het gebruik van muziek bij hun activiteiten. De verantwoordelijkheid ligt dan niet meer 
bij de SHM maar bij de organisator van de activiteit. (wordt schriftelijk vastgelegd) 
 

- Mail met verzoek van Meent Cultureel omtrent het advies voor de prijsverhoging 
activiteiten: 
Het bestuur kan zich niet vinden in de aangeboden oplossing. Hoewel de optie van een 
vrijwillige bijdrage van de bezoekers van harte welkom is, biedt dit volgens het bestuur 
geen structurele oplossing in het groeiende verschil tussen de baten en lasten. Een 
verhoging van de entreeprijzen ligt voor de hand, eventueel gedifferentieerd naar 
hetgeen er wordt geboden (variabel entreetarief). 
Meent cultureel zal z.s.m. worden geïnformeerd, met het verzoek nog eens kritisch te 
kijken naar de mogelijkheden.  
 

- Verzoek van Meent Cultureel om op 14.1.2023 iets extra’s te doen vanwege het nieuwe 
jaar: 
Het bestuur ziet geen reden een uitzondering te maken voor de voorstelling op 
14.1.2023. Wanneer Meent cultureel op deze manier een nieuw seizoen wenst in te 
luiden schept naar de mening van het bestuur een precedent. Om het nieuwe jaar in de 
luiden zijn alle bezoekers van Meent Cultureel van harte uitgenodigd om op 8.1.2023 de 
nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Meent cultureel zal z.s.m. in kennis worden gesteld van 
dit besluit. 
 

- Nieuwbrief omgevingsvisie en mailing van de bestuur ondersteuner; 
Deze worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

- Verzoek van de bestuur ondersteuner om een adhesieverklaring af te geven: 
Hierop wordt negatief beslist omdat het niet past binnen de opdracht en de doelstelling 
van de stichting. 
 

- Nieuwbrief omgevingsvisie 2040;       
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

6. Rondvraag: hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
7. Volgende vergadering: woensdag 11 januari 2023 om 19.30 in de Kruisdam  

 
8. Sluiting om 20.50 
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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 
 


