
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

25 november 2013 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Ruud Kempers  Blokker 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Gert Zagt   Wethouder gemeente Wijdemeren 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Isabelle de Klerk  Jongerenwerkster 
- Miranda Kranenburg  Gemeente Wijdemeren, Openbare orde en veiligheid 
- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Anneke Krans   Dobey 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Anita Bleij   Grontmij 
 

Algemeen 
- Anita heeft aangegeven graag aan te sluiten bij de projectgroep die naar de blauwe 

zone gaat kijken; 
 

- Peter meldt een defecte lichtmast bij de nieuwe locatie van de afvalbakken aan de 
zijde van de Kerklaan. Jan meldt dit bij de gemeente. 
 

- De kerstverlichting hangt en ziet er goed uit! 
 
Winkeliersvereniging 

- Op 6 januari 2014 wordt er een Nieuwjaarsborrel georganiseerd bij de Chinees. 
 

- De Jumbo is lid geworden van de winkeliersvereniging. 
 

- 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 
- Het is een onrustige periode geweest op de Meenthof, met o.a. diefstal van 

pinpassen, auto-inbraken aan de Dodaarslaan, een inbraak in de Albert Heijn en een 
gestolen fiets bij de bushalte. 

 
Schouwverslag 

- Het schouwverslag is bijgewerkt. Iedereen wordt gevraagd om de nieuwste versie 
kritisch te bekijken en opmerkingen via de e-mail door te geven aan Maarten. 
 

Hangjongeren 
- De situatie met de hangjongeren bij de bakkerij blijft een probleem. De overlast voor 

de ondernemers is de afgelopen periode toegenomen. De overlast bestaat m.n. uit 
lawaai, zwerfafval, alcohol- en drugsgebruik en scooters. 
 



- Carl geeft aan dat de Meenthof een van de vaakst door de politie bezochte gebieden 
van de gemeente is. 
 

- Helaas is er door andere meldingen met een hogere prioriteit niet op alle meldingen 
vanuit de Meenthof gereageerd. 
 

- Onlangs is er een gemeentelijke bloembak opgeblazen met zwaar vuurwerk. De 
gemeente heeft de bak inmiddels verwijderd en doet aangifte. Mogelijk heeft de 
camera van de HEMA de daders in beeld gebracht. 
 

- Maarten gaat op korte termijn i.s.m. o.a. Carl en Isabelle een bijeenkomst 
organiseren voor de hangjongeren. Dit zal op een vrijdagavond plaatsvinden in de 
Dobber. Doel is om de jongeren duidelijk te maken onder welke voorwaarden zij 
welkom zijn in de Meenthof. 
 

GAD locaties 
- Maarten heeft namens de werkgroep KVO een verzoek gestuurd naar de gemeente 

om een nieuw ‘containereiland’ te realiseren aan de zijde van de Hoflaan. Dit in 
plaats van de tijdelijke locatie aan de zijde van de Kerklaan. 
 

- Vanuit de gemeente is inmiddels een brief ontvangen waarin alle mogelijk locaties 
tegen elkaar zijn afgewogen. Voorgesteld wordt om aan de zijde van de 
Curtevenneweg een ondergrondse container voor kleding (2 meter³) en een 
ondergrondse perscontainer voor plastic (30 meter³) te plaatsen.  
Daarnaast is het voorstel om aan de zijde van de Kerklaan het tijdelijke 
‘containereiland’ te vervangen door ondergrondse containers voor plastic (6 meter³), 
glas (4 meter³) en kleding (2 meter³). 
De werkgroep gaat gezien de afweging die is gemaakt door de gemeente akkoord 
met het voorstel. De gemeente zal omwonenden informeren. 

 
Alcoholbepaling 

- Vanaf 1 januari 2014 geldt er een algemeen verbod voor alle minderjarigen om tabak 
of alcohol te kopen. Daarnaast is de Meenthof aangewezen als alcoholverbodgebied, 
waardoor het voor een ieder verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of 
aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank zich te 
hebben. 
 

- Maarten vraagt de gemeente om bij de ingangen van het winkelgebied een bordje te 
hangen om bezoekers te attenderen op het feit dat zij zich in een 
alcoholverbodgebied bevinden. Jan neemt dit mee, en komt hier op terug. 

 
Fietsenplan 

- Er zijn ruim 30 fietsklemmen bijgeplaatst, maar er is vraag naar meer klemmen. 
Maarten heeft een verzoek uitgezet onder buurgemeenten. In Bussum kunnen er nog 
tien klemmen opgehaald worden. Maarten stemt dit af met Eibert van Diermen 
(buitendienst gemeente).  

 
Schoonmaakactie 

- Ondernemers en gemeente zijn enthousiast om weer een schoonmaakactie te 
organiseren. Dit zal plaatsvinden op donderdag 12 december vanaf 8.00 uur. Alle 
ondernemers en bewoners van de Meenthof worden opgeroepen om deel te nemen. 

o Maarten neemt contact op met de politie (ivm afzetten parkeerplaatsen); 
o Jan zorgt voor aanwezigheid buitendienst, met voldoende gereedschap; 
o Jan zorgt voor tijdig afzetten van parkeerplaatsen met hekken en borden; 
o Maarten informeert ondernemers en bewoners met een brief; 



o Jan zorgt voor een artikel (in Weekblad Wijdemeren) vooraf, en een 
persbericht achteraf. 

o Alle leden van de werkgroep zijn aanwezig. 
 
Aanvullende informatie 

- Een van de standplaatshouders heeft het idee geopperd om de tegels t.h.v. de 
standplaatsen te vervangen door harde klinkers. Dit omdat harde klinkers beter 
bestand zijn tegen de stempels van de verkoopwagens. De nog hele tegels die van 
de standplaats komen, kunnen gebruikt worden ter vervanging van de kapotte tegels 
in het winkelgebied. Maarten gaat dit voorstellen aan de gemeente. 
 

Werkgroep 
- De volgende bijeenkomst is op maandag 20 januari om 13.30 uur in de Dobber.  

 
 
 
 
     


