
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

14 oktober 2013 
 

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

 
Afwezig 

- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
 

Algemeen 
- Er wordt een projectgroep samengesteld om te brainstormen over een eventuele 

blauwe zone. Hierin zullen in eerste instantie Maarten, Carl, Peter en Jan zitting 
nemen. 
 

- Er wordt gevraagd om bij een volgende schouw specifiek te kijken naar de verlichting. 
Is alle aanwezige verlichting functioneel, en is het voldoende aanwezig? 
 

- Zodra de laatste bladeren zijn gevallen volgt er weer een schoonmaakactie. 
 
Winkeliersvereniging 

- Er komt dit jaar kerstverlichting te hangen. Mochten er problemen zijn met de 
elektriciteitsaansluiting, dan kan Anita wellicht iets regelen in het pand van de 
Grontmij. 
 

- Ruud heeft offertes van Sita en Van Paridon binnen voor een gezamenlijke 
(pers)container. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
 

- Maarten adviseert de winkeliersvereniging een nieuwjaarsreceptie te organiseren, zij 
nemen dit in overweging. 
 

- 21 maart is de feestelijke opening van ‘de muur’! De drie basisscholen uit Kortenhoef 
zullen zorgen voor een beschildering van de muur van de garageboxen. 
 

Brandweer / Politie 
- Alle ondernemers van de Meenthof zijn door de brandweer bezocht. Er zijn geen 

schokkende zaken aangetroffen. 
 

- De landelijke trend van toename in winkeldiefstal en zakkenrollen in winkelgebieden 
wordt op de Meenthof gelukkig nog niet herkend. Ondernemers staan steeds meer 
met elkaar in contact, o.a. via WhatsApp. 



 
- Ondernemers worden door Paul opgeroepen om bij diefstal (ook als deze achteraf 

pas aan het licht komt) altijd een ‘melding onbekende dader’ te doen bij de politie. 
Deze melding kan digitaal. 
 

- De motorfiets staat er nog altijd. Carl gaat contact opnemen met de officier van justitie 
of te bezien of deze wegsleepwaardig is. Maarten en Paul gaan in hun netwerk ook 
na welke acties ondernomen kunnen worden om de motor uit het winkelgebied te 
verwijderen. 

 
Schouwverslag 

- Het schouwverslag is bijgewerkt. De volgende versie zal ook een archiefhoofdstuk 
bevatten. 
 

- 2. Vetput blijft zitten als mogelijke locatie voor gezamenlijke ondernemerscontainer. 
 

- 3. Het plantsoen bij de achteringang van de Jumbo wordt netjes bijgehouden. 
 

- 6. De bovenwoningen van de Jumbo zijn niet illegaal gebleken en voldoen inmiddels 
aan de (brandveiligheids)voorschriften. 
 

- 9. De snackbar gaat een vuilnisbak bijplaatsen. 
 

- 10. Het losse fietsenrek bij de Jumbo gaat weg. 
 

- 11. Het GAD-eiland moet worden herzien. Na de vergadering loopt er een groepje 
even een rondje om geschikte locaties te zoeken. 
 

- 12. De ondernemers zijn bezig met een oplossing. 
 
Hangjongeren 

- Er is een gesprek geweest tussen Emmanuel en Jeroen, waarin afspraken zijn 
gemaakt over het doen van meldingen en de acties die daarop ondernomen wordt 
door de politie. 
 

- Afgelopen week zijn er twee meldingen geweest, en is er ook twee keer opgetreden. 
Één keer is hierbij een proces verbaal opgemaakt. 

 
- De Meenthof is een alcoholsverbodsgebied, waardoor het nuttigen van alcohol in zijn 

geheel niet is toegestaan. 
 

- Carl wil graag duidelijkheid: moeten de jongeren van de Meenthof weggejaagd 
worden, of moet hen een ‘gecontroleerde’ locatie geboden worden. Er wordt 
geopteerd voor een gecontroleerde locatie, invulling daarvan moet nog uitgewerkt 
worden. 
 

Audit 
- De audit wordt ivm de drukte in de feestmaanden over de jaarwisseling heen getild. 

Waarschijnlijk gaat deze plaatsvinden rond 15-01-2014. 
 
Fietsenplan 

- Er zijn fietsenklemmen opgehaald in Hilversum. Deze worden de komende weken 
geplaatst. In totaal worden er ongeveer 35 klemmen bijgeplaatst, waarbij er een 
aantal kapotte en losstaande rekken worden verwijderd.  

 



 
Aanvullende informatie 

- De bomenrij langs de Kerklaan is vanmorgen gesnoeid. Peter vraagt of de gemeente 
het in het vervolg even wil melden als zij werkzaamheden uit gaat voeren waarbij ze 
de parkeerplaats afsluit. Jan pakt dit op. 
 

Werkgroep 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 25 november om 13.30 uur in de Dobber. 

Dit zal de laatste bijeenkomst van 2013 zijn! 
 

 
 
 
     


