
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

13 mei 2013 
 

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

 
Afwezig 

- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
 

Algemeen 
- Het HBD 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. 
 PvdW bekijkt welke vervolgactie nodig zijn 

 
Enquête en schouw 

- Op de bewonersenquête zijn uiteindelijk 87 reacties ontvangen. 
 

- Maarten van Weel verzorgt een terugkoppeling aan de bewoners, mede om hen te 
bedanken voor de respons en op de hoogte te houden van de vorderingen. Deze 
brief wordt gecombineerd met de aankondiging van de schoonmaakdag. 
 MvW terugkoppeling bewoners 

 
- De resultaten van de ondernemersenquête zijn ook binnen. Deze worden de 

volgende werkgroep besproken. 
 

- De brandweer en de gemeente hebben woningen aangetroffen boven de Jumbo. 
Uitgezocht wordt of deze woningen gelegaliseerd kunnen/moeten worden. Eigenaar 
heeft al actie ondernomen v.w.b. de brandveiligheid. 
 

- De brandweer is in contact met de ondernemers boven de Hema, hier zijn enkele 
maatregelen nodig t.b.v. de brandveiligheid. 
 

- Het schouwverslag is doorgenomen, er zijn goede vorderingen gemaakt! De 
volgende punten zijn/worden opgepakt: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 41, 45 en 58. Tijdens de volgende werkgroep zullen we het schouwverslag 
nogmaals doornemen en afspraken maken voor de zomerperiode.  

 
 
 
 



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 winkeliersvereniging bekijkt de mogelijkheden voor gezamenlijke afvalinzameling, 

bijvoorbeeld d.m.v. een perscontainer. Mogelijke locaties zijn het terrein bij de 
garageboxen en de defecte ‘liftput’ van de Jumbo. 
 

- Gemeente wordt gevraagd om bij het legen van de vuilnisbakken in het vervolg even 
te kijken of er portemonnees in zitten. Dit in verband met zakkenrollers.  
 

- Donderdag 30 mei zal er een grote schoonmaakactie plaatsvinden op de Meenthof. 
De gemeente zal samen met de ondernemers en bewoners de openbare ruimte 
schoonmaken. Doelstelling is om deze actie twee keer per jaar te organiseren, 
hiervoor is inzet van de ondernemers wel noodzakelijk! De actie duurt van 8.30 uur 
tot ongeveer 10.00 uur. 
 Gemeente zorgt voor voldoende gereedschap 
 Gemeente zorgt voor tijdig aankondigen en afzetten parkeervakken 
 JV uitnodigen pers, verspreiden persbericht vooraf en achteraf 
 MvW verspreiden aankondiging/uitnodigingsbrief bewoners 
 CK aanwezigheid politie bij afgezette parkeervakken 
 Ondernemers actieve deelname! 

 
Werkgroep 

- We missen in de werkgroep nog een ondernemer van de Dodaarslaan 
 MvW vraagt de heer Schaap van de Wijnkoperij 

 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 10 juni om 13.30 uur in de Dobber. Dit is de 

laatste bijeenkomst voor de zomer.  
 

 
 
 
 
     


