
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

24 maart 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 
- Willy Janneman  Bewoonster Meenthof 
- Alex Buitenhuis  Gemeente Wijdemeren, BOA 
- 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 
- Mevrouw Janneman wordt welkom geheten in de werkgroep, het is fijn dat er nu ook 

een bewoonster aangesloten is! 
 

- De heer Buitenhuis, BOA van de gemeente Wijdemeren, is aanwezig om zichzelf 
voor te stellen. De heer Buitenhuis is op 1 maart begonnen met zijn werkzaamheden 
voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Hij zal voornamelijk actief 
zijn in de horeca. 

 
- De container van de Jumbo, de motorfiets en de containers in de steeg tussen de 

Dodaarslaan en de Meenthof worden binnenkort aangeschreven door de gemeente. 
 
- Mogelijk komt er een pizzeria in het pand naast de bestaande pizzeria aan de 

Dodaarslaan. De gemeente kan dit niet voorkomen, mits het past binnen het 
bestemmingsplan. 

 
Winkeliersvereniging 

- Geen mededelingen 
 

Brandweer / Politie 
- Er wordt regelmatig vals geld aangeboden aan winkeliers, het betreft hier briefjes van 

€ 20,-. De winkeliersvereniging wordt gevraagd deze boodschap onder haar leden te 
verspreiden. 
 

- Het is relatief rustig met de jongeren. Ze houden zich aan de gemaakte afspraken. De 
intensiteit van de politiecontroles wordt iets teruggeschroefd. 

 
Schouwverslag 

- Het schouwverslag is bijgewerkt en doorgenomen. 
 



Audit eerste ster 
- De audit is door iedereen als positief ervaren! 

 
Kunstwerk de Meenthof 

- Het project met het beschilderen van de muur is heel goed verlopen, het resultaat 
mag er zijn! 
 

- De gemeente Wijdemeren, de Rabobank en de SNS bank zijn bereid gevonden te 
sponsoren. 
 

- Er zijn veel enthousiaste mensen bij betrokken geweest, maar speciale dank gaat uit 
naar Mariette en Jeroen. 
 

Fietsenplan 
- Het fietsenplan is vrijwel afgerond. Mogelijk komen er nog een paar rekken bij de 

snackbar. 
 

Bomenrij Meenthof 
- Een van de bomen in de bomenrij langs de Kerklaan is dood. Het is onbekend hoe 

gezond de resterende bomen zijn. Gezien de twijfel over de gezondheid van de 
bomen en de hoge kosten van het onderhoud onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheden en het draagvlak om de bestaande bomenrij te vervangen door 
sterkere, minder onderhoudsgevoelige bomen. De voorkeur van de werkgroep gaat 
uit naar het behouden van de bestaande bomenrij, inclusief de dode boom. 

 
Voorstel bord huishoudelijk reglement Meenthof 

- Bij elke ingang van de Meenthof zal een bordje komen met het huishoudelijk 
reglement. Bedoeling is wel om hier een vriendelijk bord van te maken. Jan maakt 
een opzetje en stuurt deze naar alle leden van de werkgroep. 

 
Planning activiteiten behalen eerste ster 

- Binnenkort zal er een uitreiking plaatsvinden op de Meenthof. Tijdens deze uitreiking 
worden er o.a. vier tegels gelegd. Ook zal er een convenant ondertekend worden 
door alle betrokken partijen. 
 

- Voor komend jaar staan iig de volgende activiteiten op de planning: 
o Schoonmaakactie (15 mei) 
o Schouw (mei) 
o Gesprek met de eigenaren van de steeg (tussen Dodaarslaan en Meenthof) 
o De maatregelenmatrix 

 
Werkgroep 

- De volgende bijeenkomst wordt gepland zodra Maarten weer op de been is. 
 
De werkgroep wenst Maarten heel veel sterke en een goed herstel toe!   


