
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

10 juni 2013 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Anneke Krans   Dobey 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Johan Landwaart  Albert Heijn 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Eibert van Diermen  Gemeente Wijdemeren, Buitendienst 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Ruud Kempers  Blokker 
 

Algemeen 
- Het CCV biedt een gratis veiligheidscan aan voor alle ondernemers in het KVO-

gebied met maximaal 10 FTE. Voor evt. verbeteracties is vervolgens een subsidie 
van max. € 1.000,- aan te vragen. Op dit moment is er slechts één aanmelding voor 
de scan. 

 
- De GAD bekijkt de mogelijkheden om een aantal containers te verplaatsen naar de 

ander kant van de Meenthof. Inzet is om dan ook een extra glasbak te plaatsen. 
 

- MvW heeft een brief gestuurd naar de ondernemers boven de Hema, met het verzoek 
huisnummers toe te voegen aan hun naambordjes. 
 

- Dhr. Schaap heeft aangegeven geen deel te willen nemen aan de werkgroep van het 
KVO. De Dodaalslaan blijft hiermee niet vertegenwoordigd in de werkgroep. 

 
Winkeliersvereniging 

- Op dit moment zijn er nog zeven ondernemers geen lid van de winkeliersvereniging, 
zij worden nogmaals persoonlijk benaderd. 
 

- De winkeliersvereniging is op zoek naar een methode om de contributie op eerlijke 
wijze vast te stellen. Mogelijk kunnen Paul en Anita hen hierbij helpen. 
 

- Er wordt gedacht over het instellen van een Bedrijven Investeringszone of een 
baatbelasting, zodat alle winkeliers meebetalen aan het schoon, heel en veilig 
houden van de Meenthof. Het oprichten van een BIZ is momenteel wettelijk niet 
mogelijk. Baatbelasting is niet ideaal, omdat dan niet de ondernemers maar de 
gemeente de pot met geld beheert. 
 

Schouwverslag 
- Het schouwverslag is doorgenomen, er zijn goede vorderingen gemaakt!  

 



Tijdens de vorige vergadering zijn de volgende punten afgerond / in gang gezet: 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 41, 45 en 58.  
Nu kunnen ook de punten 31, 40, 47, 48, 54 en 55 hieraan worden toegevoegd. 

 
Evaluatie schoonmaakactie 

- De reacties op de schoonmaakactie zijn over het algemeen positief. Zowel een groot 
gedeelte van de ondernemers als een aantal bewoners hebben meegewerkt. In het 
najaar zal er een tweede schoonmaakactie georganiseerd worden. 
 

- Helaas is op een aantal locaties de rommel alweer terug, dit mede door de 
‘hangjongeren’ 

 
Aanvullende informatie 

- Paul wil een plattegrond van de Meenthof waarop hij kan zien waar het gemeentelijk 
eigendom ligt, en wat particulier eigendom is. 
 JV maakt deze plattegrond 

 
- De jongerenoverlast op de Meenthof neemt toe. Wietzakjes, drankflessen, peuken en 

lawaaierige jongeren veroorzaken rommel en overlast. Dit wordt de komende periode 
als speerpunt meegenomen in het KVO-traject. Een afvaardiging van de werkgroep 
zal hier binnenkort een extra bijeenkomst voor plannen. 

 
Werkgroep 

- De volgende bijeenkomst is op maandag 16 september om 13.30 uur in de Dobber.  
 

 
 
 
     


