
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

01 september 2014 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Ruud Kempers  Blokker 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Anneke Krans   Dobey 
- Willy Janneman  Bewoonster Meenthof 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
 

Algemeen 
- Er staat op het parkeerterrein al ruim 2 maanden een auto te koop, in het hoekje bij 

de Albert Heijn en de Dobey. Carl vraagt eigenaar deze te verplaatsen. 
 

- De motor is verkocht en weggehaald! 
 

- De container van de Jumbo is weg! 
 

- Jeroen is door de gemeente gebeld over de voorgenomen werkzaamheden m.b.t. de 
riolering. Jan neemt de volgende suggesties mee: 

o Standplaatsen tijdelijk voor Jumbo? (op locatie voormalige container) 
o Projectleider even rondje laten lopen met een paar ondernemers 
o Kunnen er op de voormalige locatie van de container parkeerplaatsen 

gemaakt worden? 
 

Winkeliersvereniging 
- Na de uitreiking van de 1e ster, kunnen de leden van de winkeliersvereniging een 

kopie van het certificaat naar hun verzekering sturen. Wellicht komen zij dan in 
aanmerking voor korting. Dit geldt alleen voor leden van de winkeliersvereniging! 
 

Brandweer / Politie 
- Op 10 augustus is er een inbreker op heterdaad betrapt door de politie. 

 
- Daarnaast waren er de afgelopen periode 3 meldingen van diefstal en 2 meldingen 

van autoschades (dader doorgereden). 
 

- De jongerenoverlast is aan het einde van de zomervakantie traditioneel toegenomen 
(ouders weer aan het werk, kinderen nog thuis). Hopelijk neemt het de komende 
periode weer af. Er zijn overigens weinig meldingen bij de politie binnengekomen. 

 
GAD 

- Project afgerond. Afvalinzameling en het legen van containers loopt goed. 
 



Subwerkgroep Blauw 
- Er zal een enquête worden afgenomen onder het winkelend publiek. 1x op vrijdag en 

1x op zaterdag.  
 

- In oktober zal de subwerkgroep met een advies komen m.b.t. de invoering van de 
blauwe zone. 
 

Huishoudelijk reglement 
- Nog niet aan toegekomen. Streven is plaatsing in januari. 

 
Rondvraag 

- Straatwerk! Er zijn verzakkingen en achter de bakkerij moet de straat netjes aflopen 
naar het parkeerterrein (tbv de winkelwagens). Jan pakt dit op met de buitendienst. 
 

- Kunnen er op het grasveldje aan de Dodaarslaan parkeerplekken gemaakt worden? 
Veld wordt nu gebruikt als hondentoilet, terwijl omwonden geen parkeervoorziening 
hebben. Jan vraagt dit na. 

 
Data 

- Steruitreiking moet voor 1 oktober plaatsvinden. Maarten stuurt een datumplanner. 
 

- Er zijn vier bijeenkomsten gepland: 
 
Maandag 6 oktober van 13.30 – 14.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 6 oktober van 14.00 – 15.00 Schouw 
 
 
Maandag 27 oktober van 13.30 – 14.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 27 oktober van 14.00 – 15.00 werkgroep KVO 
 
 


