Concept

SHM bestuursvergadering 29 april
Deelnemers: Freerk Teunissen, Rob de Graeve, Johan Kremer, Kas Horstman.
1. Opening
Freerk opent de vergadering en heet allen welkom.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering
Goedgekeurd en vastgesteld.
3. Agenda
Geen aanvullingen.
4. MFC Nieuwbouw
De kick-off meeting van een afvaardiging van het SHM-bestuur en de werkgroep met enkele
ambtenaren van de gemeente Hilversum vindt binnenkort plaats. Op de agenda o.a. de presentatie
die door Johan en de werkgroep is voorbereid.
Optisport, Fysio Holland en Versa ontvangen vooraf een brief, zodat duidelijk wordt dat er
gesprekken lopen met de gemeente.
De omwonenden zullen na de meeting geïnformeerd worden over de stand van zaken.
Het voornemen is om via het wijkblad, de website en gerichte wijkbrieven ruim aandacht te
besteden aan de ontwikkelingen rond het project. Een helder participatietraject wordt onderdeel van
het streven naar een breed draagvlak onder de Meentbewoners.
Bij de vervolgstappen zal ook ruimte zijn voor de argumenten van de tegenstanders van het plan.
➢ Johan/Freerk
5. Nieuwe wijkagent Karin de Boer e.a.
Het SHM-bestuur wil op één van de volgende vergaderdata graag kennismaken met drie nieuwe
functionarissen die de Meent als werkterrein krijgen: de nieuwe wijkagent, de nieuwe boa en de
nieuwe beleidsmedewerker voor de jongeren. Ook Yuric zal uitgenodigd worden. Hij is bij de
gemeente Hilversum het aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken in de Meent.
➢ Rob
6. Update bushaltes
Diverse wijkbewoners hebben hun onvrede geuit over het opheffen van de buskommen. De bussen
zullen voortaan halteren op de rijbaan.
Hoewel het SHM-bestuur een negatief advies heeft uitgebracht heeft dit niet geleid tot een gewijzigd
standpunt bij B&W.
Het gemeentebesluit en de uitvoering daarvan is daarmee een feit waarbij het bestuur van de SHM
zich moet neerleggen.
Navraag over de vereiste afstand tussen de bushalte en het aangrenzende zebrapad leverde op dat
die afstand minimaal 5 meter moet zijn. E.e.a. is gebaseerd op een artikel uit het
wegenverkeersreglement.
7. Vergadering met de bewonerscommissie Meent Noord
De bewonerscommissie wil graag even bijpraten met het bestuur van SHM. Freerk en Rob zullen dit
namens het bestuur doen.
➢ Freerk, Rob

8. Bloedprikken 10 juni
Johan verzorgt het openen en sluiten van de Kruisdam.
➢ Johan
9. Actiepunten die van de lijst af kunnen
Lijst wordt in overleg bijgewerkt.
➢ Kas
10. Update Je Meent Het
De afspraken om e.e.a. te formaliseren worden binnenkort vastgelegd.
Joris zal zich ook bezighouden met het uniformeren van de huisstijl. Afgesproken is dat zijn
voorstellen tussentijds aan het bestuur zullen worden voorgelegd.
De overdracht van de werkzaamheden zal in de tussenliggende periode plaatsvinden.
➢ Kas, Rob
11. Mobiliteitsvisie
De visie staat inmiddels op de website van de gemeente. De Meent speelt daarin nauwelijks een rol.
Samenvattend: voor kennisgeving aangenomen.
12. Tekort 2021
Tijdens de vorige vergadering is besloten om op dit punt terug te komen
- Hoe groot wordt het tekort?
Het tekort zal € 28.000 bedragen als wordt vastgehouden aan het activiteiten-uitgavenpatroon zoals
we gewend waren. Tegenover die uitgaven staan nu immers geen (bar/verhuur)inkomsten. Dit is in
een memo aan de gemeente meegedeeld met daarbij de vraag in hoeverre er op financiële
tegemoetkoming mag worden gerekend, gelet op de bijzondere omstandigheden. Wegens ziekte van
de betreffende ambtenaar is nog geen reactie gevolgd.
- Waarop kunnen we niet bezuinigen?
Niet op de huur, gas, water, licht en andere vaste lasten.
- Waarop kunnen we bezuinigen?
Een mogelijkheid: hangende het besluit van de gemeente geen enkele uitgave doen die niet verplicht
is. Dus: geen activiteiten, evenementen, voorstellingen van Meent Cultureel, Pleinburenfestival etc.
1)
➢
2)

Welke opties kunnen worden overwogen?
Alle niet-verplichte uitgaven on hold zetten tot er duidelijkheid is vanuit de gemeente.
Afgewezen
Alleen uitgaven doen als daar vanuit het evenement inkomsten tegenover staan. Budgettair
neutraal dus.
➢ Stemmen staken. > Punt opnieuw agenderen.
3) Een keuze maken: wat zou absoluut door moeten gaan? Eventueel ten laste van de reserve?
Inventariseren en prioriteiten stellen aan de hand van de evenementenkalender 2021 en het
jaarverslag 2019. Peildatum: 1 september 2021.
Allen zijn het hierover eens.
Rob
-

Hoe kunnen we extra inkomsten genereren?

-
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-

Aanvraag doen bij het Oranjefonds (vergt vooraf indienen plan). Idem: bij het
Financieringsimpuls van het VSB-fonds. De vraag wie gaat dat doen wordt verder besproken
in de volgende vergadering.
Freerk benadert het LSA: het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners om hun
gedachten hierover te peilen.
Meent Cultureel denkt na over mogelijke opbrengsten bij de openluchtuitvoering die in
september gepland staat.

13. Kindermiddag
De Kindermiddag is toegankelijk voor alle Meentkids van 4 t/m 9 jaar en vindt plaats onder auspiciën
van Versa. Door dit in De Kruisdam te organiseren wordt het contact tussen kinderen, ouders en
vrijwilligers in het wijkcentrum bevorderd. Er zal actief beleid worden gevoerd om de kindermiddag
hier te behouden.
14. Jeugdbeleid
Er wordt een ontmoeting geregeld tussen Leonie Terlouw (de beleidsmedewerkster Jeugdzaken) en
het bestuur.
4 Rob
15. Anouck in SHM-vergadering
Anouck schuift aan in het laatste uur van de volgende vergadering.
16. Vraag van F. van Sprang over de begroting van 2022
De vraag is prematuur. Rob zal een reactie sturen.
5 Rob
17. Prikbord Hilversumse Meent
Er is nog geen reactie van Gijs (AH) gekomen, hetgeen gezien de lopende ontwikkelingen begrijpelijk
is. Het bestuur zal een herinnering sturen.
6 Kas
18. Opening Kruisdam per 1 september 2021
Het punt is geagendeerd n.a.v. een mail van Adrie F., waarin zij beargumenteert waarom het
wijkcentrum niet eerder open kan.
Het bestuur begrijpt de aangevoerde redenen, maar is van mening dat bepaalde activiteiten wel
doorgang moeten kunnen vinden, mits de organisatoren zich tevoren verstaan met Adrie of Jos en
dat zij zich ervan bewust zijn dat de catering tot die datum ontbreekt. Koffie en thee zullen door
henzelf gezet en afgerekend moeten worden.
Belangrijk is het antwoord op de vraag wat op het aangegeven moment wel of niet is toegestaan in
het kader van corona.
7 Rob
19. Livestream van Meent Cultureel 24 april
Een prima uitvoering, professioneel opgezet met o.a. twee cameramensen. Naar de uitzending keken
live 14 mensen mee, terwijl er op een later tijdstip alsnog 166 x werd ingelogd. Als het initiatief
grotere bekendheid krijgt is de verwachting dat evenementen via livestream in de toekomst een fors
groeiend aantal kijkers zal trekken.
Te denken valt o.a. aan de intocht van Sinterklaas, het Rondje Meent en zoals laatst een reportage
over de uitgelopen hobby.
20. Wat verder ter tafel komt

Volgende week zal een nieuwe buurtcoördinator haar intrede doen. Een kennismakingsgesprek met
het SHM-bestuur volgt.
Aan burgemeester Broertjes zal vanuit de wijk een beterschapskaart worden gestuurd, getekend
door Meentbewoners.
Het punt ‘Omgevingsvisie’ komt op de agenda van de volgende vergadering. Ter voorbereiding wordt
geadviseerd het stukje te lezen dat betrekking heeft op de Meent.

Volgende vergadering : vrijdag 14 mei om 12.30 uur.

