Verslag Wijkvergadering 31 mei 2016 Hilversumse Meent
Aanwezig: 15 wijkbewoners, bestuur Stichting Hilversumse Meent (SHM), wijkcoördinator Coen van
Beers (gemeente), Malin Kolbrink en Ester Lohuis (Versa), Theo van den Berg en Lotte Hoenson
(wijkagenten).
1. Opening
Cees Kuijlaars, wnd voorzitter, heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die bij het
2e deel van de vergadering een bijdrage zullen leveren dat in het teken staat van het thema
jeugd. Helaas is de opkomst van de ouders teleurstellend laag.
2. Verslag wijkvergadering 8 december 2015
Geen opmerkingen
3. Jaarverslag 2015
Jaap Diepeveen, secretaris, geeft een korte toelichting op een nieuw onderdeel van het
jaarverslag nl ‘Goed bestuur’ dat mede in overleg met de Adviescommissie van de SHM tot
stand is gekomen. Daarmee wordt aangegeven welke factoren bepalend zijn voor het goed
functioneren van de wijkorganisatie en wat er dit jaar goed en niet goed is gegaan.
Barbara den Hartogh maakt complimenten voor de leesbaarheid en uitvoering van het
jaarverslag , alsmede het verslag van de vorige wijkvergadering.
4. Jaarrekening
Kees van der Veldt, penningmeester, geeft in zijn toelichting op de jaarrekening aan dat 2015
een financieel positief resultaat kent mede door de hogere opbrengsten van de bar en de
verhuur. Daardoor is er ruimte voor investeringen voor o.a. vervanging van meubilair en het
treffen van energiemaatregelen (o.a. zonnepanelen). De jaarrekening geeft geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen.
5. Kascommissie
Met dank voor hun inzet meldt de penningmeester dat de kascommissie, bestaande uit
Reinier Machielsen en Ron Holst, de administratie heeft gecontroleerd en akkoord
bevonden. Reinier Machielsen treedt af vanwege het bereiken van de maximale
zittingstermijn. Ron Holst wordt herbenoemd. In de vacature wordt voorzien door de
benoeming van Hein Steegmans.
6. Plannen 2016/2017
Algemeen (toelichting Cees Kuijlaars, wnd voorzitter))
- zorgen over de organisatiekracht van de SHM door lang openstaande vacatures en
verzilvering vrijwilligersbestand;
- ruimte van ’t Web is beschikbaar voor nieuwe invulling; nagegaan wordt welke behoeften
bestaan en of deze ruimten hiervoor ingezet kunnen worden. Of dit tot taakuitbreiding van
de SHM leidt is afhankelijk van onze toekomstvisie (zie hierna). Van de zijde van de gemeente
is benadrukt dat als sprake zou zijn van toevoeging van de ruimten van ’t Web aan de
Kruisdam altijd sprake moet zijn van mogelijkheden voor jeugdactiviteiten;
- brainstorm toekomst: bestuur gaat het visiedocument actualiseren en bezien in het licht
van de maatschappelijke en wijkontwikkelingen. Hoe zien we de toekomst van de SHM, hoe
gaan we daar komen en wat is haalbaar;
-begroting en werkplan 2017 zijn i.v.m. de subsidievoorwaarden inmiddels ingediend en
bevatten in hoofdzaak een continuering van de ingezette lijn. De uitkomsten van de
toekomstvisie en de discussie over ’t Web kunnen aanleiding geven tot nader overleg met de
gemeente.
Activiteiten en Evenementen (toelichting Kees van der Veldt, portefeuillehouder)
- Vaste aanbod van grote evenementen is nog altijd succesvol (o.a. Sinterklaas,
Pleinburenfestival, Rondje Meent, Paasviering, lezingen ) en vervult een belangrijke
ontmoetingsfunctie;

- Aantal nieuwe activiteiten aan toegevoegd, zoals ‘Meent maak je mooi’, Meent Cultureel,
vernieuwde Bijna-weekend-borrel;
- organisatie van activiteiten en evenementen vindt steeds meer projectmatig plaats.
Initiatieven uit de wijk worden gestimuleerd en de organisatie blijft bij de initiatiefnemers.
De SHM heeft vooral een ondersteunende en faciliterende rol;
Ron Holst meldt dat hij het initiatief wil nemen om jaarlijks rond de zomer in de groengordel
een evenement tot stand te brengen op het gebied van kunst en theater, soort Oerol in het
klein. Hij wil dat organiseren in samenwerking met de Meentwerf en de SHM.
Het bestuur van de SHM vindt dit een sympathiek idee en is bereid om mee te denken. Ron
Holst zal partijen uitnodigen voor een overleg.
Zorg (toelichting Cees Kuijlaars, portefeuillehouder)
- de in 2015 ingezette lijn (zie ook het jaarverslag) zal worden voortgezet; dit betekent
verdere profilering van het Infopunt Welzijn en Zorg en de vrijwilligerscentrale
Meentbewoners voor Meentbewoners;
- ook nieuwe taken zullen worden opgepakt zoals de 75+ gesprekken en het bijwonen van
keukentafelgesprekken;
- de samenwerking met de zorgverleners in de wijk zal worden geïntensiveerd; belangrijke
rol in het ontwikkelen van een zorgnetwerk kan worden gespeeld door de aan te stellen
buurtwerker als de daarvoor bestaande plannen door de gemeenteraad worden vastgesteld;
- streven is de activiteiten van de buurtsportcoach, waarvoor ruime belangstelling is, ook in
2017 te continueren;
- bestaande activiteiten zijn inmiddels uitgebreid met wekelijks instuifmiddag;
- helaas heeft het vooronderzoek naar de vervoersbehoeften en -mogelijkheden binnen de
Meent (Cie TukTuk) geen vervolg gekregen door gebrek aan menskracht;
Wijkbeheer (toelichting Jacques Jongerden, voorzitter cie Wijkbeheer)
- in het verlengde van de goed bezochte avonden over preventie en veiligheid worden medio
juli Whatapp groepen opgestart voor verschillende buurten. Inmiddels is daarvoor een
organisator gevonden. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden;
- er lopen diverse groeninitiatieven; een bewoonster van de Rietmeent heeft het initiatief
genomen voor een mooiere inrichting van het centrumgebied rond de scholen, Bijenkolonie
en de Kruisdam; voor het project moestuin is de planvorming in een afrondende fase en er is
een verzoek voor een wandelpad in de groengordel bij heet bruggetje richting de
kinderboerderij; Coen van Beers merkt op dat de gemeente positief staat tegenover
dergelijke initiatieven maar dat in de besluitvorming draagvlak in de wijk cruciaal is voor de
gemeente;
- met de gemeente is overleg gaande over de drainage van het gras in de groengordel en het
verbeteren van wandel paden en groenstroken en tegengaan van ongewenst gebruik door
fietsers;
Hennie Doorenbosch vraagt aandacht voor het vernielen van de recent van een nieuwe
toplaag voorziene jeu de boules baan door crossende jongeren. Toegezegd wordt dat
afscherming met een hekje in het overleg met de gemeente zal worden meegenomen;
- ook de jaarlijkse schouw zal weer onder leiding van Alfons Vreman worden gehouden en
op foto’s worden vastgelegd; bewoners kunnen hiervoor ook knelpunten melden;
- Desgevraagd door Fred van Leeuwen wordt medegedeeld dat het bestuur bij de gemeente
aandacht zal vragen voor het toenemende vliegtuiglawaai; over dit onderwerp is inmiddels
ook contact geweest met een initiatiefcomité uit Bussum.

Beheer (toelichting Bert van den Broek, portefeuillehouder)
- faciliteiten en voorzieningen zijn weer verder verbeterd met de nieuwe inrichting van de
keuken en de aanschaf van een kleurencopier. Ook is een digitale kassa aangeschaft die
rechtstreeks zal worden gekoppeld onze administratie;
- voor de komende tijd staan diverse investeringen op het programma zoals het vervangen
van tafels en stoelen;
- op het gebied van duurzaamheid participeren we in het gemeentelijke project om publieke
gebouwen te voorzien van zonnepanelen, waaronder de Kruisdam en gaan we ledverlichting
aanbrengen en onze koelinstallatie energiezuinig maken.
7. Wijziging Statuten (toelichting Jaap Diepeveen, secretaris)
Voorgesteld wordt art 8 van de staturen te wijzigen in die zin dat het aantal
wijkvergaderingen wordt beperkt tot ‘tenminste 1’ in plaats van de thans voorgeschreven 2.
De wijkvergadering heeft volgens de statuten tot doel om het beleid van de Stichting toe te
lichten. Daarnaast is een belangrijke functie om meningen en behoeften te peilen van de
wijkbewoners. De praktijk leert dat kan worden volstaan met 1 officiële wijkvergadering per
jaar in mei/juni waarin jaarverslag en –rekening alsmede de actualisering van het beleid
worden besproken. Daarnaast kunnen gedurende het jaar als de vraag zich voordoet meer
thematische bijeenkomsten worden georganiseerd. De afgelopen periode zijn ook diverse
van dit soort bijeenkomsten geweest. Ook de informatie voorziening over ontwikkelingen en
voortgang blijven via ons wijkblad en de website/facebookpagina gewaarborgd, waarbij
ernaar wordt gestreefd de interactiviteit verder te verhogen
De aanwezigen kunnen zich vinden in dit voorstel.
8. Rondvraag
Alfons Vreman pleit ervoor meer gebruik te maken van digitale media, bv om
wijkvergadering of andere bijeenkomsten online te kunnen volgen.
Hein Steegmans vraagt aandacht voor de informatieavond van de provincie op 20 juni over
de aanpak van het groot onderhoud aan de Franse Kampweg (N236) waarbij ook de
knelpunten die door het bewonerscomité uit de Meent zijn aangedragen worden betrokken.

Thema Jeugd
Coen van Beers verontschuldigt wethouder Klamer die niet aanwezig kan zijn en zet in grote lijnen
uiteen wat de aanleidingen zijn om dit thema met elkaar te bespreken. Geruime tijd zijn er
problemen geweest met jeugd in de Hilversumse Meent. Daarbij ging het om een groep van 30-40
jongeren in de leeftijd van 14-22 jaar. Het jeugdwerk in de Meent, dat zijn thuisbasis in ’t Web heeft,
kon geen grip op deze groep krijgen. Een groot deel van deze jongeren bleek ook van buiten de
Meent te komen. Op allerlei manieren is geprobeerd deze situatie te beïnvloeden maar de negatieve
trend kon niet worden gekeerd. Uiteindelijk is een duidelijke streep getrokken, is handhavend
opgetreden en is ’t Web dit najaar in de avonduren gesloten. De middagactiviteiten zijn nog wel
doorgegaan. In de huidige situatie moet het jeugdwerk voor deze groep opnieuw worden
opgebouwd. De gemeente wil daarbij meer zeggenschap aan de buurten geven in het kader van de
collegeprioriteit ‘sterke buurten’. De gemeente is haar welzijnsbeleid en financieringsstromen aan
het omvormen om zodoende buurten meer verantwoordelijkheden en middelen te geven om aan
een nieuw jeugdbeleid vorm te geven. De rol van grote instellingen als Versa wordt daarmee meer
ondersteunend. Deze avond had een mooi begin van de discussie over het nieuwe jeugdbeleid
kunnen zijn, maar door de afwezigheid van ouders komt dit nu minder uit de verf.
Malin Kolbrink , jongerenwerker van Versa, licht de ideeën toe voor het vernieuwde jeugdwerk in de
Meent aan de hand van de bij dit verslag gevoegde sheetpresentatie. Naar aanleiding van deze
presentatie wordt een aantal punten nader besproken.

Gevraagd naar de inhoud van de streetwise-methode wordt toegelicht dat daarbij de nadruk ligt op
het werken met rolmodellen (bv oudere broers) die het vertrouwen van de jongeren hebben en een
positieve bijdrage kunnen leveren in het leggen van verbindingen. Theo van den Berg, wijkagent,
merkt op dit een zinvolle benadering te vinden maar vraagt zich af hoe dit in de praktijk vorm gaat
krijgen, volgens welk tijdpad en hoeveel formatieuren daarvoor beschikbaar zijn. Door Versa wordt
aangegeven dat men nog in de voorbereidende fase verkeert en de concrete invulling later zal
plaatsvinden. Theo van den Berg merkt op dat door hun contacten bij de wijkagenten brede kennis
over de jongeren aanwezig is en zij graag betrokken willen worden als deze streetwise aanpak wordt
ingevoerd.
Cees Kuijlaars geeft aan in de presentatie de concrete situatie van de Meent te missen die vanwege
de jarenlange betrokkenheid van Versa bij de Meent bekend is. Ester Lohuis, regiomanager van
Versa, licht toe dat nu vooral de grote lijn is aangegeven en de toespitsing op de wijk nog moet gaan
plaatsvinden zodra binnenkort besluitvorming over het welzijnsbeleid in de gemeenteraad heeft
plaatsgevonden. Daarbij spelen ook bezuinigingen en wijziging van subsidiering een rol zodat
formatieconsequenties in dit stadium nog niet voldoende zijn te overzien. Een concrete planning is er
echter nog niet.
Coen van Beers merkt op dat de ervaringen met het verleden in dit verband niet zo zinvol meer zijn
omdat de huidige groep uit elkaar is gevallen en het jeugdwerk weer opnieuw moet worden
opgebouwd. Door andere deelnemers wordt opgemerkt dat veel meer vanuit de doelgroep jongeren
moet worden geredeneerd die ca 10 % van de wijkbewoners beslaat i.c. ca 400 personen. De focus
moet niet alleen op overlast worden gericht maar veeleer op vraagstukken en thema’s die grotere
groepen van jongeren aanspreken. Ook ouders zouden daarbij moeten worden gemobiliseerd. Malin
Kolbrink geeft aan dat dit ook de bedoeling is maar dat hiervoor soms met kleinschalige initiatieven
moet worden begonnen die geleidelijk worden uitgebouwd. Het is de bedoeling dat vragen en
netwerken in kaart worden gebracht en via sociale media, onderwijs en fysieke aanwezigheid
jongeren bereikt gaan worden.
Zij vindt het spijtig dat op deze avond door de geringe opkomst niet alvast een begin met de
signalering kan worden gemaakt.
Cees Kuijlaars bedankt de inleiders voor hun bijdragen en spreekt de hoop uit dat de gewenste
concretisering van de aanpak snel zal worden gerealiseerd.
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