
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

25 maart 2013 
 

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

 
Afwezig 

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

 
Algemeen 

- Ruud Kempers (Blokker) wordt benoemd tot voorzitter van de werkgroep KVO 
Meenthof, secretariaat ligt bij Jan Vergeer (gemeente) 
 

- Wat besproken wordt in de werkgroep, blijft in de werkgroep! Communicatie verloopt 
via Jan Vergeer of Maarten van Weel. 
 

- Op de gemeentelijke website is een projectpagina over het KVO-traject geopend. Hier 
zullen ook de verslagen van de werkgroep, resultaten van de enquêtes en 
schouwrondes, nieuwsberichten, enz. geplaatst worden. 
http://www.wijdemeren.nl/kvo-meenthof 
 

- Gedurende het traject krijgen we te maken met een aantal kostenposten: 
o Begeleiding HBD:     Gratis 
o Begeleiding MvWeel:   Gemeente 
o Certificeringkosten HBD (€ 1.800,-) Ondernemers/Gemeente 
o Scan 2 e.v.     Ondernemers 

 
- 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. 
 PvdW stuurt de digitale folder van de veiligheidscan naar JvdL 
 JvdL stuurt de folder digitaal naar alle ondernemers. 

 
 
Enquête en schouw 

- Van de 105 bewonersenquêtes zijn er inmiddels 86 ontvangen, een superscore! De 
resultaten van de ondernemersenquête zijn nog niet bekend. 
 

- Alle leden van de werkgroep krijgen de uitslag van de bewonersenquête en de 
schouwrondes mee. Hier komen we de volgende bijeenkomst inhoudelijk op terug. 

http://www.wijdemeren.nl/kvo-meenthof


- 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. 
 MvW terugkoppeling bewoners 

 
- Peter Landwaart kondigt aan binnenkort punt 21, 22, 23, 26, 28 en 29 uit het 

schouwverslag te bespreken in een overleg van Wijdemeren Vastgoed. 
 
 
Aanvullende informatie 

- Alle vastgoedeigenaren, huurders, VVE’s, binnengekomen klachten en meldingen 
moeten in kaart gebracht worden. De volgende actiepunten worden afgesproken: 
 JV in kaart brengen eigendom/huurders van alle panden 
 JV overzicht meldingen bij het servicemeldpunt van de gemeente 
 CK overzicht van de binnengekomen meldingen bij de politie 
 LvdB overzicht van de binnengekomen meldingen bij de brandweer 
 MK aanleveren gemeentelijk Integraal Veiligheidsplan 

 
 
Werkgroep 

- Via de enquête hebben vijf bewoners aangegeven zitting te willen nemen in de 
werkgroep van het KVO-traject. Afgesproken wordt om hier op dit moment nog niet 
op in te gaan, wellicht kunnen zij in een later stadium aansluiten. 
 

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

 
- Er wordt een lijst opgesteld van alle personen die zitting hebben in de werkgroep van 

het KVO. 
 JV opstellen NAW-lijst werkgroep 

 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 13 mei om 13.30 uur in de Dobber. 

 MvW nodigt de GAD uit. 
 

 
 
 
     


