
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

20 januari 2014 
 

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

 
Afwezig 

- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
 

Algemeen 
- De gemeente heeft bij het legen van de prullenbakken op de Meenthof een 

portefeuille gevonden. Het geld was er uit, maar de pasjes e.d. zaten er nog in. De 
portefeuille er teruggegeven aan de gelukkige eigenaar. 
 

- De handhaving van de motorfiets is door de gemeente ism de politie in gang gezet. 
 

- Er is namens het KVO een verzoek bij de gemeente ingediend voor inzet van een 
BOA. Pas als er zicht is op een BOA, worden de plannen voor de blauwe zone verder 
besproken. 
 

- Er is namens het KVO een verzoek bij de gemeente ingediend voor het vervangen 
van de bestrating t.h.v. de standplaatsen. De oude tegels kunnen gebruikt worden in 
in het winkelgebied gebroken tegels te vervangen. Er moet dan wel eerst een 
oplossing gevonden worden voor de geldwagens, want die rijden de tegels kapot. 

 
Winkeliersvereniging 

- De nieuwjaarsborrel was een succes, het was druk en gezellig. 
 

- Op 21 juni is er een BBQ voor de ondernemers. 
 

- 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 
- De Brandweer heeft een melding gehad bij de slager. Er was een storing in de 

rookmachine.  
 

- De politie is tevreden over de maand december. Er loopt nog een onderzoek naar 
een zakkenroller, en er is een aanhouding voor winkeldiefstal verricht.  
 



- De jaarwisseling is rustig verlopen, met een afname van het aantal vernielingen ten 
opzichte van voorgaande jaren. 
 

- De brandweer en de politie sturen een update van hun cijfers naar Paul en Maarten.  
 
Schouwverslag 

- Het schouwverslag is bijgewerkt en doorgenomen. 
 
GAD locaties 

- Gezien de enorme hoeveelheid afval dat gescheiden wordt aangeboden op de 
Meenthof, heeft het plaatsen van de ondergrondse containers hoge prioriteit 
gekregen bij het GAD. Naar verwachting worden de containers binnenkort geplaatst. 
 

Hangjongeren 
- De avond voor de jongeren is mislukt. Ondanks de inzet van Maarten, politie en 

jongerenwerkers zijn er geen jongeren op komen dagen. Maarten is nog wel in 
gesprek met twee van de jongeren. 
 

- De jongeren verschuiven van de bakker richting de garageboxen en de Hoflaan. De 
politie blijft ook de komende periode alert op jongerenoverlast in en rond de 
Meenthof. 

 
Fietsenplan 

- Er moeten nog een paar klemmen worden geplaatst, o.a. bij de snackbar. 
 

- De restanten bij de Chinees moeten er nog uit. Jan geeft dit door aan Eibert. 
 
Schoonmaakactie 

- De schoonmaakaktie in november was een succes. 
 

- De volgende schoonmaakaktie wordt gepland op 15 mei 2014, Jan stemt dit af met 
Eibert. 

 
Aanvullende informatie 

- Paul plant de audit, bij voorkeur op maandag 24 februari a.s. Iedereen houdt deze 
middag voorlopig vrij in zijn agenda. 
 

- Een aantal particuliere initiatiefnemers heeft plannen voor een herontwikkeling van de 
Meenthof. Om te bezien in hoeverre er draagvlak voor de plannen is, wordt er op 
donderdag 30 januari tussen 16.00 en 20.30 uur een inloopsessie georganiseerd. 
Omwonenden, bewoners, ondernemers en eigenaren ontvangen schriftelijk een 
uitnodiging. 
 

- Er wordt gevraagd of de gemeente de bestrating na wil lopen. M.n. tussen de Jumbo 
en de bakker en voor de Blokker en Lobelia is het ongelijk. Jan geeft dit door aan 
Eibert. 
 

- Er moeten nog bordjes opgehangen worden ivm het alcoholverbodgebied. Maarten 
heeft mooie bordjes gezien, met een soort huisreglement. Hij stuurt een foto naar 
Jan. 
 

Werkgroep 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 24 maart om 13.30 uur in de Dobber. 

  


