Bijdrage Stichting Hilversumse Meent (SHM) t.b.v. de wijkagenda ‘light’ 2018
In het kader van de met de vastgestelde ‘kadernota Buurtgericht leven’ geïntroduceerde buurtcyclus
dient voor 2018 een wijkagenda te worden opgesteld. Met gebruikmaking van de bij de kadernota
gevoegde wijkanalyse voor de Meent geven wij in deze notitie aan welke onderwerpen wij op deze
eerste wijkagenda “light” geplaatst willen zien.
Daarbij maken we een aantal kanttekeningen:
- De buurtcyclus is gekoppeld aan het begrotingsproces. Die sluit echter niet aan op de
gebruikelijke werkwijze in onze wijk, zoals ook al in de kadernota is onderkend. Onze
bijdrage heeft dan ook een voorlopig karakter. Begin juni houden wij onze wijkvergadering
waarin wij onze voorlopige bijdrage voor de wijkagenda ter toetsing aan de wijk zullen
voorleggen. Wijzigingen of aanvullingen kunnen wij eerst kort daarna laten weten.
- Aan de opstelling van de agenda ligt de veronderstelling ten grondslag dat dit in
samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners in de zorg, onderwijs,
ondernemers, cultuur, politie, woningcorporaties en welzijn plaatsvindt. Dat is in deze fase
niet het geval. Maatschappelijke partners zijn niet of slechts zeer incidenteel via een bepaald
project betrokken in dit proces. De agenda is gebaseerd op de inbreng van actieve bewoners,
de wijkorganisatie SHM en de gemeentelijke buurtcoördinator. Op zichzelf is het een nuttig
streven zoveel mogelijk partijen bij een wijkagenda te betrekken, maar hieraan kleven nog
vele vragen. Dat geldt ook voor het meerjarig karakter en de uitwerking daarvan in
activiteitenplannen e.d. De sturing (verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden,
procedures, besluitvorming) en ondersteuning van dit proces, zullen al werkendeweg
beantwoord moeten gaan worden. We beschouwen, evenals de gemeente, de buurtcyclus
dan ook als een groeiproces waarbij we moeten voorkomen dat het door een te hoog
ambitieniveau verzand in onduidelijkheid, bureaucratische rimram en afhakende vrijwilligers.
- De wijkagenda geeft de belangrijkste prioriteiten van dit moment weer, die per onderwerp
qua uitwerking, looptijd en/of complexiteit kunnen verschillen. Veel zaken noemen we ook
niet omdat die reeds in uitvoering zijn, binnenkort opgepakt gaan worden of binnen
bestaande regelingen opgelost kunnen worden.

Prioriteiten
1. Centrumgebied: upgrade openbare ruimte
Rond het centrumgebied in de Meent spelen diverse vraagstukken m.b.t. verkeer, parkeren,
inrichting en veiligheid. Bijzondere aandacht vragen wij voor het bewonersinitiatief om tot
een betere inrichting te komen van de openbare ruimte rondom de scholen, de crèche en
het jongerencentrum. Het streven is hiervan een prettiger verblijfsgebied te maken, dat ook
een reducerende werking zal hebben op de huidige overlastsituaties. Gelet op de
complexiteit door de vele aspecten en betrokken partijen is besloten een
haalbaarheidsstudie te verrichten. De gemeente heeft hiervoor t.l.v. het stimuleringsbudget
een projectleider ter beschikking gesteld. Op basis van de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek kan het vervolg van het proces en de mogelijke financiële
consequenties worden bepaald. Mocht voor de Kadernota nog geen helderheid zijn
verkregen dan pleiten wij ervoor dit onderwerp in ieder geval bij de begroting in november
te betrekken.
Daarbij willen wij ook graag betrekken de reeds eerder met wethouder Voorink besproken
benodigde herinrichting van het parkeerterrein bij het winkelcentrum (rijrichting, in-en

uitgang, aantal parkeerplaatsen) , gekoppeld aan een zeer benodigde logische en praktische
fietsroute naar het winkelcentrum vanuit de Noordermeent langs de flat.
2. Jeugdwerk (=kinder- en tiener/jongerenwerk): continueren huidige capaciteit
Na een problematische periode moest het tiener/jongerenwerk vanaf najaar 2016 geheel
opnieuw worden opgezet. Door de perikelen rond de herstructurering van het welzijnsveld
dreigde er onverwachts een ernstige stagnatie in het nog maar kort daarvoor opnieuw
opgezette tiener/jongerenwerk. Intensief overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat
oplossingen zijn gevonden en de continuïteit voor 2017 kon worden gewaarborgd. Wij
hechten grote waarde aan het jeugdwerk in de wijk, zeker ook vanuit preventief oogpunt,
mede gelet op de problemen die zich zo af en toe met jeugd in de wijk manifesteren. Het
kinderwerk floreert al jaren en biedt ons ook de mogelijkheid om het contact met jeugdige
ouders verder uit te bouwen (erg belangrijk met het ook op een bovengemiddeld
vergrijzende wijk- en vrijwilligersbestand) Ook het tiener/jongerenwerk is in korte tijd
succesvol van de grond gekomen. Diverse jongens- en meidengroepen zijn van start gegaan
en met de buurtsportcoach worden beweegactiviteiten voor jongeren ontwikkeld. Voor 2017
zijn de formatie-uren (28u) voor deze activiteiten in de Meent door gemeente en Versa
gegarandeerd. Voor 2018 willen wij de zekerheid dat de huidige capaciteit beschikbaar blijft
om deze activiteiten minimaal op dezelfde voet maar het liefst met enige uitbreiding, voor te
zetten. We zullen onze nadrukkelijke wens inbrengen bij Versa zodat die kan worden
betrokken bij de opstelling van hun subsidieaanvraag voor 2018, maar wij verzoeken ook het
college van b en w en de raad bij de beoordeling van de subsidieaanvraag van Versa
nadrukkelijk onze expliciete wens te betrekken. Dat komt nu dus ook tot uiting via deze
wijkagenda.
3. Wonen en zorg: uitwerking maatregelen
De Hilversumse Meent kent een sterke vergrijzing met 31% inwoners van 65 jaar e.o. t.o.v.
19% in de rest van Hilversum. Bovendien is het aantal verhuisbewegingen met 4% een stuk
lager dan het gemiddelde in Hilversum met 8 %.
Dit betekent dat langer zelfstandig thuis wonen met de daaraan verbonden specifieke
vraagstukken rond voorzieningen, mobiliteit en aangepast woningaanbod een belangrijk
vraagstuk (gaat) vormt (vormen) in onze wijk. In de recent vastgestelde woonvisie wordt
aan het thema wonen en zorg een apart hoofdstuk gewijd, hoewel het niet tot de prioritaire
thema’s behoort.
Wij pleiten ervoor dat aan dit thema voor de Hilversumse Meent niettemin uitwerking wordt
gegeven. Daarbij denken wij aan maatregelen die op de schaal van deze wijk haalbaar zijn op
het gebied van:
- aangepast woningaanbod: onderzoeken of het oude plan Meentzicht 2 nieuw leven in kan
worden geblazen en beperkte verdichting van het centrum mogelijk is;
- doorstroming: o.a. inzetten wooncoaches en bij de hiervoor genoemde nieuwbouw
voorrang geven aan wijkbewoners die gelet op het beleid m.b.t. langer zelfstandig thuis
wonen waarschijnlijk pas op hogere leeftijd naar passende huisvesting op zoek zullen gaan.
Om iemand op hoge leeftijd nog te verplaatsen naar een andere wijk en andere sociale
omgeving is niet gewenst;
- bestaande voorraad: zorggeschikt maken van huurwoningen door afspraken met de
corporaties en het bieden van ondersteuning met diverse maatregelen bij koopwoningen.

Zoals uit de wijkanalyse naar voren komt besteden wij als SHM veel aandacht aan het thema
zorg. Naast bestaande diensten als ons Infopunt Welzijn en Zorg, Vrijwilligerscentrale
Meentbewoners voor Meentbewoners en Senioren eetcafé wordt de mogelijkheid
onderzocht voor een dagopvang voor (licht-)dementerenden en wordt gewerkt aan een
zorgnetwerk voor de wijk. We voeren deze aanvullende voorzieningen niet op voor de
wijkagenda omdat we ervan uitgaan dat deze bij gebleken haalbaarheid binnen de bestaande
regelingen en mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.
4. Duurzaamheid: pilot gasloze wijk
Duurzaamheid heeft m.n. door de inspanningen van het bewonersinitiatief Meentkracht veel
aandacht in de wijk. Na een drietal energiebesparingsacties wordt thans ingezet op de
realisatie van collectieve stroomopwekking door het plaatsen van zonnepanelen op de
sporthal en het wijkcentrum. Bij voldoende belangstelling zullen verdere collectieve
uitbreidingsmogelijkheden worden onderzocht.
In het kader van de energietransitie gaat Nederland op termijn van het gas af. Meentkracht
organiseert binnenkort een informatiemarkt over deze energieomslag. Netwerkbeheerder
Liander bereidt zich hierop ook reeds voor met het oog op de afschrijving van het
leidingennetwerk. Wij stellen voor te onderzoeken of de Hilversumse Meent als pilot kan
worden aangewezen om de mogelijkheden, consequenties en termijnen te verkennen van
‘de gasloze wijk’.
Zoals gezegd is dit onze voorlopige bijdrage voor de wijkagenda ‘light’ 2018. Na onze wijkvergadering
in juni zullen wij u onze definitieve bijdrage toesturen.
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