VERSLAG WIJKVERGADERING 19 MEI 2015 HILVERSUMSE MEENT
Welkom

De voorzitter van de Stichting Hilversumse Meent Fred van Sprang constateert verheugd dat de
vernieuwde wijkvergadering een grote opkomst kent. Ca 100 personen zijn aanwezig. In zijn
welkomstwoord geeft hij aan dat deze avond in nauwe samenspraak met de gemeente is opgezet en
geen klassieke vergadering wordt maar een avond waarbij het gesprek met en tussen de
wijkbewoners centraal staat. Aansluitend benadrukt wethouder Arjo Klamer de waarde die de
gemeente hecht aan de samenspraak met de buurten en wijken in Hilversum. In de omslag die de
gemeente wil maken naar sterke wijken en meer burgerkracht zullen de vragen en initiatieven uit de
wijken richtinggevender gaan worden voor de opstelling van de gemeente. Daarbij is ook ruimte voor
experimenten, b.v. in de sfeer van het verschuiven van budgetten. De Meent kan hierin een
voortrekkersrol gaan vervullen.

Centrale vraag

Fred van Sprang licht de centrale vraag voor deze avond toe: wat kan beter, mooier, anders .
Ter introductie worden een aantal korte presentaties gegeven die globaal een beeld geven wat er in
de Meent opgebouwd en in beweging is en welke ontwikkelingen op ons af komen.
Cees Kuijlaars, bestuurslid van de Stichting Hilversumse Meent, geeft een toelichting op het recent
opgestelde visie/werkplan dat momenteel in de organisatie besproken wordt. Hij geeft een korte
schets van de kernfuncties van de wijkorganisatie die gemeen hebben dat zij zich op de collectieve
vragen en ontwikkelingen van de wijk richten. Wijkontwikkeling, Wijkbeheer en Sociale samenhang
vormen al vele jaren de gewortelde identiteit van de wijkorganisatie en hij licht toe welke externe
doelen het bestuur voor ogen heeft. M.n op het terrein van het sociaal domein doen zich belangrijke
ontwikkelingen voor waarop de wijkorganisatie wil inzetten. Centraal bij alle inspanningen staat dat
het resultaat altijd het product moet zijn van kwalitatief goede voorstellen en draagvlak daarvoor.
Een open en betrokken benadering samen met andere partners in de wijk is bepalend voor de
werkwijze. Fundament van de activiteiten blijft de inzet van een groot aantal vrijwilligers met het
Wijkcentrum De Kruisdam als bruisend middelpunt. In dit verband is het wenselijk het
vrijwilligerspotentieel uit te breiden, m.n. ook met jongeren.
Lot Vermeer en Annette Wolthers, initiatiefnemers van de Meentwerf, lichten het plan toe om in de
oude brandweerkazerne/appèlplaats van gemeentewerken aan de Mierenmeent een creatieve
broedplaats te creëren waarbij allerlei al dan niet professionele culturele uitingen een plek kunnen
krijgen. Op dit plan is zeer veel positieve respons gekomen en het vormt duidelijk een toegevoegde
waarde voor de Meent. Recent is een haalbaarheidsstudie afgerond en aan de gemeente
aangeboden. De komende 2 weken worden de gesprekken hierover gevoerd. Inmiddels vinden er al
activiteiten in de ruimten plaats zoals optredens, workshops en is ook een meubelmaker actief. Voor
meer informatie wordt verwezen naar de facebookpagina van Meentwerf en het wijkblad.
Wijkwethouder Arjo Klamer gaat nader in op het streven van de gemeente naar sterke en betrokken
wijken en buurten. De wethouder plaats deze ontwikkeling in het bredere kader van de ‘doedemocratie’ , ontwikkeling van een lokale munt en de deel-economie.
Dit streven is niet gebaseerd op een vastomlijnd plan maar is veeleer een ontwikkelrichting waarin
samen met de wijken vragen en problemen worden zichtbaar gemaakt en wordt ingespeeld op de
eigen kracht van de bewoners. Met ondersteuning van de gemeente wordt vervolgens aan de
aanpak hiervan vorm en inhoud gegeven. Dit vergt ook op het raadhuis een vergroting van de
externe gerichtheid. Daarbij gaat het om vragen als wat er leeft in deze wijk, wat wordt belangrijk w
gevonden , wat zou anders kunnen en hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Als daarvoor

budgetten verschoven zouden moeten worden komen ook vragen op tafel over
besluitvormingsprocessen en organisatievorm.
Fred van Leeuwen van de kerngroep Meentkracht licht de achtergrond van het ontstaan van dit
initiatief toe. In een samenleving waarin grootschaligheid, bureaucratische regelgeving en complexe
instituties en systemen ons leven bepalen beoogt Meentkracht daar waar dat mogelijk is door het
heft in eigen hand te nemen, uit te gaan van eigen (buurt)kracht en de menselijke maat als basis te
nemen de afhankelijkheid van de instabiele buitenwereld te verkleinen. Meentkracht heeft zich m.n.
ingezet voor duurzaamheid, energiereductie en andere spontane initiatieven. Andere thema’s op de
agenda zijn ruilhandel en een lokale economie waarin je elkaar door te delen kunt helpen. Dit vergt
maatschappelijke beweging die Meentkracht wil aanjagen door het creëren van constructieve onrust,
vernieuwing, experimenteren en leren en door acties die vooral leuk zijn.

Dialoog

De aanwezigen verdelen zich ter beantwoording van de centrale vraag van de avond over een aantal
thema groepen:
- Fysiek
- Cultuur
- Sociaal
- Jeugd
Uit de discussies in de groepen worden de volgende aandachtspunten en thema’s teruggekoppeld.
Fysiek:
1. groen:
- grote waarde wordt gehecht aan de handhaving van het groen in de wijk;
- er leven vragen over uitvoering van het onderhoud, handhaving van richtlijnen, snoeien ivm
veiligheid;
- onderhoud percelen in zelfbeheer in meer Meenten stimuleren naar het voorbeeld in de
Krekelmeent;
- diereneiland: groentetuin realiseren in samenwerking met voedselbank en/of scholen;
NB: bij het bestuur is aan het einde van de bijeenkomst een verzoek ingediend mee te denken over
een paardenopvang (mogelijk op het diereneiland).
2. verkeer en veiligheid:
- er bestaan klachten t.a.v. rijden op voetpaden, te hard rijden, wild parkeren, brommers op het plein
e.d; verzamel klachten en bezie of fysieke inrichting kan worden aangepast (bijv scheiding
verkeersstromen, Grasmeent bankje); 2 bewoners melden zich hiervoor aan
- buurtpreventie t.a.v. overlast honden: hondenbezitters aanspreken;
3. overlast:
- geluidsoverlast en vernieling stappende jongeren, vliegverkeer
Cultuur
- gemis van bibliotheek als ontmoetingsplek; openstelling van Kruisdam verruimen en binnenlopen
stimuleren o.a. door aantal boekenkastjes voor het ruilen van boeken te vergroten, maar ook
andere activiteiten
- caring through sharing: fitnessapparatuur en sportmaterialen die mensen thuis weinig gebruiken
delen in de Kruisdam om samen te sporten.
- ouderen stimuleren meer te bewegen onder sportbegeleiding. Jongeren hiervoor interesseren en zo
nodig opleiden. Kunnen ook bardiensten draaien.
- ontdekfabriek voor kinderen
- winkelcentrum aantrekkelijker maken door wisselexposities i.o.m. werkkledingetalagehouder.

Jeugd
- verschillende leeftijdsgroepen vragen verschillende benadering en aandacht
- jongeren voelen zich te weinig aangesproken, naast wijkblad facebook en sociale media veel
intensiever benutten en ook een veel persoonlijkere benadering kiezen, algemene oproepen zijn
zinloos; gezicht geven en podium bieden dat jongeren aanspreekt
- jongeren interesseren met boeiende themabijeenkomsten en lezingen bv rond ondernemen en
succesvol werken als zzp-ers, startup ondernemingen;
- muziek en cultuur afgestemd op de doelgroep en zelf laten organiseren
- feestavond met muziek uit jaren 70/80 voor oudere jongeren

Sociaal
- verbeter het vervoer naar (1e hulp) ziekenhuizen , gemeentehuis, sociale contacten, vervangende
huisartsen; mogelijkheid is vervoer met eigen auto’s voor en door bewoners
- regel een Tuk Tuk voor korte ritjes in De Meent, eventueel in samenwerking met andere instantie
- versterk samenwerking medische zorg, fysiotherapie, kraamzorg en zorg voor goede aansluiting op
maatzorg: verslavingszorg, ggz, gehandicaptenzorg;
- organiseer activiteiten voor jongere en jonge gezinnen en probeer daarbij een brug te slaan tussen
oud en jong; koppelen van jong en oud geeft mogelijkheden om van elkaar te leren; vb is project in
Kerkelanden: jongeren koken voor ouderen
- eenzaamheid is probleem; kies voor persoonlijke benadering, bv door mensen uit te nodigen
samen naar het eetcafé te gaan; verhoog frequentie eetcafé.;
- mensen uitnodigen zich aan te melden bij Infopunt voor laagdrempelige activiteiten zoals samen
hond uitlaten, kopje koffie, etc. Veel kleine bijdragen kunnen groot effect opleveren.

Vervolg

Fred van Sprang geeft aan dat het bestuur van de wijkorganisatie in overleg met de andere partners
van deze avond aan de slag zal gaan met de resultaten uit de verschillende themagroepen en
daarover in de volgende wijkvergadering in november van dit jaar verslag zal doen.

Verslag vorige wijkvergadering

In 2014 heeft slechts 1 wijkvergadering plaatsgevonden en wel op 7 mei. Door veranderingen in het
bestuur is de vergadering van november niet doorgegaan. Over het verslag van de wijkvergadering
van 7 mei 2014 worden geen opmerkingen gemaakt.

Jaarverslag

Waardering wordt uitgesproken voor het jaarverslag. Bij het financieel verslag wordt de vraag gesteld
of de aanzienlijke huurverhoging ook is gecompenseerd door een verhoging van de subsidie. Kees
van der Veldt , penningmeester, licht toe dat dit niet het geval is. Door de verbouwing kon de
bezettingsgraad van het gebouw worden verhoogd, commercieel wat meer worden verhuurd en
leverden meer activiteiten een hogere baropbrengst op.

Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Reinier Machielsen en Alfons Vreman hebben de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur verleent de penningmeester decharge.
In de kascommissie voor het boekjaar 2015 worden benoemd Reinier Machielsen en Ron Holst.

Tot slot

Fred van Spang bedankt alle aanwezigen voor hun betrokkenheid en actieve deelname aan deze
wijkvergadering. Complimenten uit de zaal voor de opzet van deze avond worden door de
organisatoren in dank aanvaard.
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