Verslag Wijkvergadering 6 juni 2017
Aanwezig:
- 35 wijkbewoners,
- Bestuur Stichting Hilversumse Meent: Cees Kuijlaars, (wnd. voorzitter), Kees van der Veldt
(penningmeester) en Jaap Diepeveen (secretaris); afwezig met kennisgeving: Bert van den Broek,
(bestuurslid beheer en accommodatie);
- Gemeente: wijkwethouder Nicolien van Vroonhoven, wijkcoördinator Coen van Beers en
programmamanager wonen Bas de Jong,
- Versa: jeugdwerkster Christine Schenkel en buurtwerker Cis van Deurzen,
- Politie: wijkagent Theo van den Berg.
Opening
Cees Kuijlaars heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de agenda waarin voor de eerste
maal de wijkagenda voor de toekomst centraal zal staan.
1. Verslag wijkvergadering 31 mei 2016
Geen opmerkingen
2. Jaarverslag 2016
Coen van Beers geeft aan dat het jaarverslag duidelijk laat zien hoeveel er op diverse
terreinen in de wijk gebeurt en hoe groot de inzet van de vele vrijwilligers is. Hij spreekt zijn
grote waardering hiervoor uit.
3. Jaarrekening 2016 en verslag kascommissie
Kees van der Veldt geeft een korte toelichting en beantwoordt een financieel-technische
vraag over de rekening-courant van de clubs. De jaarrekening geeft verder geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen.
4. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Met dank voor hun inzet meldt de penningmeester dat de kascommissie, bestaande uit Hein
Steegmans en Ron Holst, de administratie heeft gecontroleerd en akkoord bevonden. Ron
Holst treedt af vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hein Steegmans
wordt herbenoemd. In de vacature wordt voorzien door de benoeming van Frans
Blommesteijn
5. Communicatie
Jaap Diepeveen geeft een toelichting over dit onderwerp aan de hand van de volgende
punten:
a. Wat willen we als wijkorganisatie met onze communicatie: doel.
b. Doen we de goede dingen en wat kan beter: huis-aan-huis-enquête.
c. Wat gaan we doen met de resultaten.
Ad. a doel:
Een werkgroep van betrokkenen uit de wijkorganisatie heeft zich gebogen over de
doelstelling en is tot een formulering gekomen waarin zowel wijkbewoners in algemene zin
als specifieke doelgroepen een plaats hebben en waarin naast toegankelijke
informatievoorziening ook het zoeken van de dialoog is opgenomen.

Ad. b onderzoek:
Om zicht te krijgen op de informatiebehoeften van de wijkbewoners is in februari jl. een huisaan-huis-enquête gehouden. Peter Mulder, professioneel onderzoeker en tevens als
vrijwilliger (voorzitter Adviescommissie) aan de wijkorganisatie verbonden, heeft dit
onderzoek kosteloos uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn inmiddels via het wijkblad en
onze website gepubliceerd. Jaap licht de belangrijkste conclusies toe.
Ad. c vervolg:
Op basis van de inzichten uit het onderzoek en de vastgestelde doelstelling gaat het bestuur
zich in overleg met direct betrokken vrijwilligers bezinnen op een upgrade van het wijkblad,
de verbetering/versterking van de website en facebook en zullen nog verdiepingsgesprekken
met geënquêteerden worden gevoerd. Velen hebben zich hiervoor aangemeld. Ook zal de
huisstijl geleidelijk worden ingevoerd. Een begin is gemaakt met het format en de opmaak
van posters. Website en wijkblad volgen op een later moment. Ter vergadering worden
enkele voorbeelden van de nieuwe huisstijl getoond.
In reactie op de presentatie wordt opgemerkt dat met de aangekondigde
verdiepingsgesprekken een kans kan worden benut de betrokkenheid te vergroten en deze
gesprekken zich niet moeten beperken tot slechts enkele personen. Dit aspect zal bij het
vervolg worden betrokken.
Voor de volledige tekst van de communicatiedoelstelling, de belangrijkste conclusies van het
onderzoek en de voorbeelden van de nieuwe huisstijl wordt verwezen naar de bijlage die bij
dit verslag is gevoegd.
6. Wijkagenda voor de toekomst
a. Toelichting: Wethouder Nicolien van Vroonhoven licht het belang toe van de nieuwe
manier van buurtgericht werken. Zij wil graag het bestuurlijke aanspreekpunt zijn voor de
wijk en is blij met de Hilversumse Meent als sterke wijk en gesprekspartner. De nieuwe
aanpak zal bij de gemeente veranderingen vragen, niet alleen in systemen en
procedures. Vooral in werkwijzen en cultuur is in het raadhuis een omslag noodzakelijk,
waardoor zeker in het begin niet alles even soepel zal kunnen verlopen. Door zijn actieve
opstelling zal de Meent hiermee onvermijdelijk worden geconfronteerd en de wethouder
hoopt dat wij gezamenlijk blijven optrekken in dit proces van leren door vallen en
opstaan.
Vervolgens geeft Coen van Beers een nadere toelichting op de nieuwe buurtcyclus aan
de hand van een presentatie die in de bijlage bij dit verslag is gevoegd. Deze cyclus
bestaat uit: wijkanalyse, wijkagenda, uitvoeringsplannen en monitoren van de
uitvoering. De wijkanalyse is recent gemaakt en de wijkvergadering moet vanavond
beslissen over het concept van de wijkagenda. Daarop staan de belangrijkste prioriteiten
voor de wijk voor de komende jaren. Na vaststelling zal deze worden vertaald in
financiële, personele, ruimtelijke en/of andere consequenties en eventueel worden
opgenomen in de gemeentebegroting 2018 of later.
b. Bespreking concept-wijkagenda:
Prioriteit 1 Centrumgebied
Deze prioriteit bevat meer onderdelen. Cees Kuijlaars licht deze kort toe. Een van de
onderdelen betreft het project Groene Hart. Vanuit de aanwezigen wordt voorgesteld
ook de jongeren in samenwerking met het jeugdwerk bij de planontwikkeling voor het
groene hart te betrekken. Wijkbewoonster Margrethe Bongers die de initiatiefneemster
voor dit plan is, zegt toe dit bij het vervolg mee te nemen. Voorts stelt Cees de
vergadering voor het recent door de gemeente voor de wijk beschikbaar gestelde extra
groenbudget van € 25.000 ,- toe te wijzen aan dit project. De vergadering stemt hiermee
in en benadrukt dat een goede inrichting van dit gebied het visitekaartje van de wijk is.
Een ander onderdeel van deze prioriteit is het parkeerterrein bij het winkelcentrum en

de fietsverbinding met de Noordermeent. Gijs van Rijn bepleit namens Albert Hein het
belang van voldoende parkeercapaciteit voor het goed functioneren van het
winkelcentrum. Albert Hein overweegt uitbreiding van haar vestiging in de Meent, maar
daarvoor is het parkeren een cruciale voorwaarde. Hij vraagt hierover spoedig
duidelijkheid te bieden om vervolgbeslissingen op te kunnen baseren en geeft aan dat
over medefinanciering door ondernemers kan worden gesproken. Voorts wordt vanuit
de aanwezigen aangedrongen op een goede fietsverbinding vanuit de Noordermeent, die
thans voor veel problemen zorgt. Tevens wordt gevraagd wat er gebeurd is met de al
eerder ingediende plannen voor het parkeren en welke nieuwe plannen er thans zijn.
Cees geeft aan dat destijds geen financiële middelen beschikbaar waren en er slechts een
beperkte uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen kon worden uitgevoerd. Op dit
moment zijn er nog geen nieuwe plannen. Het voorstel is die te gaan uitwerken, hetgeen
des te meer van belang is gelet op de vragen van Albert Hein.
Prioriteit 2 Jeugdwerk
In de vorige wijkvergadering is uitgebreid aandacht aan dit thema geschonken. In de
afgelopen periode is het kinder- en jeugdwerk nieuw leven ingeblazen en in de
wijkagenda wordt ervoor gepleit dit ook voor de komende jaren te behouden mede met
het oog op de preventieve werking. Jeugdwerkster Christine Schenkel geeft vervolgens
een toelichting op de activiteiten die in eerste instantie gericht waren op de groep 10 –
14 jarigen. Daarbij wordt getracht een brug te slaan tussen de tieners en de ouderen en
ook scholen en politie te betrekken. Voorlichting is daarbij een belangrijk aspect (o.a.
over vuurwerk, pesten, preventie criminaliteit). Vanaf begin dit jaar wordt ook gewerkt
met jongeren vanaf 15 jaar, waarbij o.a. het zoeken van werk onderdeel is.
Prioriteit 3 Wonen en Zorg
N.a.v. de informatieve vragen over dit punt geeft Cees Kuijlaars aan dat de in de
wijkagenda genoemde maatregelen mogelijkheden zijn om uitwerking te geven aan dit
onderdeel. Er bestaan nog geen concrete plannen. Omdat aan het onderdeel wonen en
zorg in de gemeentelijke woonvisie geen prioriteit is gegeven, wordt in de wijkagenda
voor de Meent voorgesteld dit thema wel voor onze wijk uit te gaan werken. Van de zijde
van de bewonerscommissie van Meentzicht wordt gewezen op de spanning die bestaat
tussen mogelijke ideeën voor woningbouw en de parkeerproblematiek in het centrum.
Dit punt zal in de definitieve formulering van de agenda worden meegenomen.
Prioriteit 4 Gasloze Wijk
Geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
c. Vaststelling wijkagenda 2018
De aanwezigen stemmen met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en
toezeggingen in met de wijkagenda.
7. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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