Verslag Wijkvergadering 12 juni 2018
Aanwezig:
- 45 wijkbewoners,
- Stichting Hilversumse Meent: Cees Kuijlaars, (wnd. voorzitter), Kees van der Veldt (penningmeester)
en Jaap Diepeveen (secretaris); Jacques Jongerden (voorzitter commissie wijkbeheer); afwezig met
kennisgeving: Bert van den Broek, (bestuurslid beheer en accommodatie);
- Gemeente: wijkwethouder Wimar Jaeger, wethouder buurten en wijken Angelika Pelsink,
wijkcoördinator Coen van Beers (vertrekkend) en Ute Hoogeveen (nieuw);
- Versa: jeugdwerkster Christine Schenkel en buurtwerker Cis van Deurzen.
Opening
Cees Kuijlaars heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de agenda. Omdat wethouder
Jaeger eerder weg moet, wordt het agendapunt ‘wijkagenda 2018-2019’ als eerste behandeld.
Allereerst wordt echter aandacht besteed aan het vertrek van onze buurtcoördinator Coen van Beers
die na ruim 11 jaar intensief betrokken te zijn geweest bij de Meent, is benoemd als
buurtcoördinator van Hilversum-Oost. Cees memoreert kort de grote verdienste en inzet van Coen
voor de wijk en onderstreept zijn woorden met een grote bos bloemen. Op een later moment zal nog
een afscheidsbijeenkomst voor de wijk worden georganiseerd waarin uitgebreider afscheid kan
worden genomen.
1. Wijkagenda 2018-2019
a. Bespreking prioriteiten
Prioriteit 1 Centrumgebied
Dit punt stond ook al op de vorige wijkagenda. Coen van Beers licht de stand van zaken toe.
Deze prioriteit bevat meer onderdelen. Een van de onderdelen betreft het project Groene Hart.
Op basis van de ingediende plannen heeft de gemeente een budget van € 150.000,- alsmede
ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld. De initiatiefgroep onder aanvoering van Margrethe
Bongers is zelf verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van het participatieproces
van de wijkbewoners en het voldoende draagvlak verwerven. Via het wijkblad en de website van
de Stichting Hilversumse Meent wordt een ieder op de hoogte gehouden van de stand van
zaken. Een ander onderdeel van deze prioriteit is het gebied rond het winkelcentrum. Het
parkeerterrein bij het winkelcentrum en de fietsverbinding met de Noordermeent zijn al langer
lopende onderdelen. Bovendien zijn er vernieuwingsplannen rond het winkelcentrum. Al deze
ontwikkelingen kunnen niet los worden gezien van het onderzoek om het oude plan
‘Meentzicht2’ nieuw leven in te blazen. Coen licht toe dat hierover met alle betrokken eigenaren
overleg wordt gevoerd. Dergelijke processen kosten veel tijd maar alle partijen zijn nog steeds
met elkaar in gesprek. Zodra daarover duidelijkheid ontstaat zal de wijk daarbij worden
betrokken. Coen verwacht daarover rond september/oktober meer mededelingen kunnen
worden gedaan. Op vragen uit de zaal om alvast maatregelen te nemen t.a.v. de inrichting van
het parkeerterrein en het aanbrengen van bomen en planten geeft hij aan dat daarvoor eerst de
planontwikkeling moet worden afgewacht. Kleine maatregelen zoals de suggestie om
bloemenbaskets aan de lantarenpalen aan te brengen, zullen wel worden overwogen. Een

inspreker pleit ervoor om het accent voor de planontwikkeling anders te leggen door
maatregelen te overwegen om het fietsverkeer naar het winkelcentrum te stimuleren.
Ter afsluiting merkt Coen op dat mochten de onderhandelingen niet tot resultaat leiden, de
reeds bestaande problemen t.a.v. het gebied rond het winkelcentrum en de ook in deze
vergadering gedane suggesties zullen worden opgepakt.
Prioriteit 2 Wonen en Zorg
Geen aanleiding tot opmerkingen.
Prioriteit 3 Aardgasvrije Wijk
Fred van Leeuwen van Meentkracht geeft een toelichting op deze prioriteit. Hij benadrukt het
belang van energie besparen en de ervaring die door de initiatieven van Meentkracht in de wijk
hiermee al is opgedaan. Een belangrijke achterliggende doelstelling van Meentkracht is hierbij:
het verder versterken van de zelfvoorzienende kracht in onze wijk. Met dit project loopt de
Meent voorop in Hilversum en dit vraagt een goed doordachte aanpak en een goede
samenwerking om de voordelen te benutten, nadelen te verkleinen en behoedzaam te zijn t.a.v.
allerlei partijen met belangen die kansen zien in de markt. Hij wijst in dit verband op de z.i.
misleidende informatie van de Vereniging Eigen Huis over de kosten van het aardgasvrij maken
van woningen. Meentkracht wil daarvoor graag een paraplu-functie vervullen, om inwoners
tegen deze belangen te beschermen. Voorts geeft hij een toelichting op de stellingname in de
concept-wijkagenda dat de huidige projectorganisatie -waarmee de gemeente het gasvrij traject
in de wijk uitvoert- onvoldoende professioneel wordt aangestuurd. Ook de communicatie naar
de wijk is verwarrend en onder de maat. Ook pleit hij ervoor dat de gemeente nadrukkelijker de
regierol vervult t.o.v. het ingehuurde externe buro. Om een versnelling aan te brengen in het
project heeft Meentkracht een afzonderlijke subsidieaanvraag bij de gemeente ingediend op
basis van de rijksbijdrageregeling ‘proeftuinen bestaande wijken’. De snelle, slecht
gemotiveerde afwijzing van die aanvraag door de gemeente, die de subsidie bij BZK zou moeten
aanvragen, is voor Meentkracht aanleiding een gesprek aan te gaan met
duurzaamheidswethouder Jan Kastje over deze afwijzing en de gang van zaken met het project
in z’n algemeenheid. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, overweegt Meentkracht
zich uit het project Aardgasvrij wijk terug te trekken. Cees Kuijlaars geeft aan dat ook de
wijkorganisatie deze ontwikkeling kritisch volgt en daarom in de concept-wijkagenda ervoor
pleit de aansturing van het project en de communicatie te verbeteren. Door Chiel van de
Eendenburg, die namens Meentkracht in de werkgroep van het project zit, wordt nog
aangegeven dat er inmiddels een conceptplan is voor de aanpak van het aardgasvrij maken van
de wijk, dat op 26 juni en vervolgens in september met de klankbordgroep van wijkbewoners
wordt besproken. Daarna worden bewoners geïnformeerd waarbij ook hele praktische zaken
aan de orde komen.
Een inspreekster geeft aan dat woningcorporaties huurders onder druk zetten tot het treffen
van duurzaamheidsmaatregelen. Huurders worden daarmee nu al op kosten gejaagd. Zij heeft
daarover een klacht ingediend, maar er niets over gehoord. Jacques Jongerden die zitting heeft
in de belangenvereniging van huurders van Alliantie licht toe dat dit aanbod van de
woningcorporatie op zich redelijk was, maar dat de manier waarop dit werd aangeboden veel te
agressief is geweest.
Prioriteit 4 Jeugdwerk
Coen geeft aan dat de gemeente het belangrijk vindt dat de jeugd (jongeren, tieners en
kinderen) een goede plek hebben in de wijk. Het kinderwerk- en tienerwerk is onder leiding van
Christine Schenkel, jeugdwerkster van Versa, weer goed gaan draaien. Bij dit onderdeel van de
wijkagenda gaat het om de groep jongeren (16-23 jaar), waarbij het hoofdzakelijk jongeren uit
de Meent zijn en incidenteel uit Bussum. Het jongerencentrum ’t Web midden in het centrum
van de wijk is geen gelukkige combinatie, waarbij overlast niet altijd valt te vermijden. In
samenwerking tussen gemeente, scholen, wijkagent en zorginstellingen is er veel aandacht
nodig. De perikelen rond het ‘afdakje’ bij de gymzaal met veel weerstand van bewoners is
hiervan een voorbeeld. Bij het afblazen van dit project is met de jongeren afgesproken te

onderzoeken of het haalbaar is een plek voor hen te vinden waar de belangen van jongeren
minder snel botsen met anderen. Ute Hoogeveen, de nieuwe buurtcoördinator, gaat hiermee na
de zomer aan de slag.
Een inspreker geeft aan het crossveldje een goede plek te vinden waarbij het probleem van de
akoestiek van het centrumgebied geen rol speelt. Coen geeft aan dat naar deze optie zal worden
gekeken.
Een 2e onderdeel van deze prioriteit op de wijkagenda betreft de geringe speelwaarde van de
huidige speelvoorzieningen voor kinderen van 8+. De ervaringen met de nieuwe
speelvoorziening bij de Vlinder-Libellemeent hebben, gelet op de aanzuigende werking op deze
groep, geleerd dat op andere plekken in de Meent daaraan ook behoefte bestaat. Daarbij gaat
het niet om individuele speelplekken maar om de speelvoorzieningen in de hele wijk. Coen geeft
aan dat de meeste kans bestaat een verbeterslag te maken als er b.v. een actieve groep ouders
in de vorm van een op te richten speeltuinvereniging zich hiervoor zou inzetten.
Een inspreker merkt op dat dit brede communicatie vergt. Fred van Leeuwen zegt toe met
behulp van zijn Meentkracht-bestand na te gaan of er mogelijk geïnteresseerde ouders te
vinden zijn.
Prioriteit 5 Openbaar vervoer
Jacques Jongerden licht in het kort de werkwijze voor de nieuwe concessie toe. De
wijkorganisatie wil bij dit voorbereidingsproces betrokken zijn om de belangen van de wijk in te
brengen. Op basis van de cijfers van Connexxion blijkt de daling van het gebruik van de
busverbinding samen te vallen met de afschaffing van de halfuurdienst. Uit de gehouden
enquete blijkt dat m.n. een hogere frequentie van de bussen belangrijk wordt gevonden voor de
bereikbaarheid van het station Naarden/Bussum en de ziekenhuizen. In gesprek met de
toenmalige verantwoordelijk wethouder Voorink is naar voren gekomen dat er bereidheid is bij
de gemeente om experimenten op maat voor de wijk met Connexxion te gaan bespreken. Een
inspreker pleit ervoor om ook aandacht te besteden aan de aansluiting van bus en trein. Jacques
geeft aan dat dit ook de insteek van het overleg zal zijn.
b. Vaststelling wijkagenda 2018-2019
Enkele insprekers geven aan dat het onderwerp veiligheid meer aandacht vraagt. De wijkagent is
weinig zichtbaar in de wijk en er wordt op bepaalde plekken te hard gereden. Coen zal het
signaal over de zichtbaarheid en harde rijden doorgeven aan de wijkagent maar benadrukt dat
er ook veel niet-zichtbaar werk achter de schermen voor de wijk wordt gedaan. Kijkend naar de
cijfers is de wijk overigens niet onveilig.
Vermelding op de wijkagenda wordt niet noodzakelijk geacht. Op de wijkagenda staan de
hoofdpunten voor de komende jaren en daarnaast zijn er tal van lopende zaken die ook langs
verschillende wegen (o.a. door de commissie wijkbeheer) aandacht krijgen.
Een inspreker valt het op dat de aanwezigen op deze wijkvergadering geen afspiegeling van de
wijk vormen. Anderen geven aan dat dit soort bijeenkomsten ook niet dat oogmerk hebben
maar bedoeld zijn om gelegenheid tot betrokkenheid en invloed te geven. Wijkbewoners kiezen
zelf of daarvan gebruik wordt gemaakt. Daarnaast worden er in de wijk vele andere
bijeenkomsten georganiseerd over belangrijke thema’s.
De aanwezigen stemmen in met de wijkagenda 2018-2019 met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen en toezeggingen
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Geen opmerkingen
3. Jaarverslag 2017
Coen van Beers geeft zijn complimenten over het jaarverslag. De burgemeester heeft het
jaarverslag en met name de beschouwing over het wijkgericht werken in de collegevergadering
aan de orde gesteld.

4. Jaarrekening 2016 en verslag kascommissie
De jaarrekening geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
5. Verkiezing nieuw lid kascommissie
Met dank voor hun inzet meldt penningmeester Kees van der Veldt dat de kascommissie,
bestaande uit Hein Steegmans en Frans Blommesteijn, de administratie heeft gecontroleerd en
akkoord bevonden. Hein Steegmans treedt af vanwege het bereiken van de maximale
zittingstermijn. Frans Blommesteijn wordt herbenoemd. Tijdens de vergadering melden zich geen
belangstellenden om in de vacature te voorzien. Kees gaat op zoek naar een kandidaat.
6. Continuïteit bestuur
Cees informeert de vergadering over het voornemen van het bestuur per mei 2019 na 5 jaar
intensieve inzet te stoppen. Bert van den Broek stopt reeds in september a.s. Voor de reeds 2 jaar
bestaande vacatures zijn tot op heden geen kandidaten gevonden en september komt er dus nog
één bij. Daarom start het bestuur nu reeds een campagne om nieuwe bestuursleden te vinden en
vormt daarvoor een wervingsteam dat hiermee intensief aan de slag moet gaan. Een trekker voor
dat team wordt nog gezocht. Door aanwezigen wordt aangedrongen om vooral te laten zien wat
het werk van bestuursleden inhoudt, welk tijdsbeslag wordt gevraagd en wat het werk zo
leuk/bevredigend maakt.
7. Nieuw logo
Kees geeft een korte toelichting op het getoonde ontwerp. Door vernieuwing van onze website
die ook snel en makkelijk op smartphones en IPads te lezen moet zijn, is een minder ruimte
vragend logo noodzakelijk. De aanwezigen geven nog enkele suggesties mee.
8. Rondvraag
Krijn Griffioen, coördinator vrijwilligers van de kinderboerderij, doet nog een oproep aan
belangstellenden om zich in te zetten voor de kinderboerderij. Alle bijdragen zijn welkom.
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