
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

23 juni 2014 
 

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

 
Afwezig 

- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Loe van de Borgh   Brandweer 

 
Algemeen 

- Een omwonende wil graag aansluiten bij het KVO, Maarten nodigt hem uit voor de 
volgende bijeenkomst. 
 

- 7 juli a.s. heeft Maarten een kennismakingsgesprek met de heer Reijn, de nieuwe 
wethouder van de gemeente Wijdemeren. 

 
- Er zijn problemen met de bestrating op de volgende locaties: 

o Tussen de Blokker en de Jumbo (wateroverlast) 
o Tussen de bakker en de garageboxen (schuine stoeprand) 
o Rondom de boom tussen bakker en Jumbo (verzakking) 
o Tussen de Slager en Dobey (wateroverlast) 

Jan kijkt met de buitendienst of hier iets aan te doen is. 
 
Winkeliersvereniging 

- De braderie van afgelopen zaterdag was een succes. 
 

- Er is geloot voor één van de standplaatsen, waar is bekendgemaakt dat er überhaupt 
ingeschreven kon worden? Jan zoekt dit uit. 
 

Brandweer / Politie 
- De politie krijgt weinig tot geen meldingen van jongerenoverlast. Jongeren lijken zich 

iets te verplaatsen richting de steeg tussen Dodaarslaan en Meenthof. 
 

- Brandweer vraagt aandacht voor het vrijhouden van de brandkraan naast Bakker 
Sturkenboom bij evenementen. 

 
GAD 

- Met het plaatsen van twee tijdelijke extra containers, lijkt het plasticprobleem 
opgelost. Als ook situatie langs de Curtevenneweg opnieuw is ingericht, moeten alle 
bakken ondergronds geplaatst zijn. Klachten of opmerkingen worden door iedereen 
doorgegeven aan Maarten, hij houdt contact met het GAD. 



 
Bloembakken 

- De bloembakken zijn geplaatst en gevuld, het ziet er goed uit. Er zijn al leuke reacties 
ontvangen. Maarten maakt een persbericht en verspreidt deze via Peter. 

 
Subwerkgroep Blauw 

- De werkgroep is vandaag gestart met een inventarisatie van de behoefte en de 
mogelijkheden. Doelstelling is om uiterlijk december een knoop door te hakken v.w.b. 
de realisatie van een blauwe zone. 
 

Borden 
- Jan maakt ism Maarten een opzet voor een bord met het huishoudelijk reglement op 

de Meenthof. 
 
Uitreiking eerste ster 

- Liefst nog voor de vakantie, bijvoorbeeld op donderdag 3 of vrijdag 4 juli. Dit is mede 
afhankelijk van de vakantie van Paul. 
 

Werkgroep 
Er zijn twee bijeenkomsten gepland voor de subwerkgroep ‘blauw’ en één bijeenkomst voor 
de werkgroep van het KVO: 
 

Maandag 14 juli van 14.00 – 15.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 1 sept. van 13.30 – 14.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 1 sept. van 14.00 – 15.00 werkgroep KVO 
 
 


