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Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Dennis Giessen  Wijkagent 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Ruud Kempers  Blokker 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Anneke Krans   Dobey 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Willy Janneman  Bewoonster Meenthof 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Rob Huart   Huart Makelaardij O.G. 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Michael Zetter   Jumbo 
 

Algemeen 
- Mevrouw Janneman heeft Maarten een brief gestuurd over de elektrische 

oplaadpunten voor auto’s. Deze laadpunten blokkeren vrijwel permanent twee 
parkeerplaatsen. 
 

- Het gerucht gaat dat in juni de Curtevenneweg open gaat, om de riolering te 
vervangen. Jan vraagt dit na. 
Er staat inderdaad een vervanging van een stukje riool op de planning, maar zeker 
niet in juni of juli. Het betreft hier het stukje onder de standplaatsen. De 
Curtevenneweg hoeft voor deze werkzaamheden dan ook NIET afgesloten te 
worden. Ook het parkeerterrein en de garageboxen blijven bereikbaar (evt via een 
tijdelijke inrit aan de zijde van de Dodaarslaan). 
Inzet is om bij deze werkzaamheden de bestrating direct te vervangen door harde 
klinkers, omdat de huidige bestrating kapot wordt gereden door de standplaatsen. De 
tegels die nog heel zijn, kunnen gebruikt worden ter vervanging van kapotte tegels 
elders in het winkelgebied. 

 
Winkeliersvereniging 

- 21 juni is de jaarlijkse BBQ 
 

- Winkeliersvereniging wil graag beter op de hoogte gehouden worden van zaken die 
spelen bij de gemeente, zoals verandering in standplaatsen, afsluitingen van wegen, 
enz. 
 

Brandweer / Politie 
- De politie krijgt weinig tot geen meldingen van jongerenoverlast. Aanwezigen melden 

dat deze overlast er echter nog steeds (in wisselende mate) is. 
 
GAD 

- De plasticcontainers zijn ingegraven, maar de capaciteit is overduidelijk niet 
toereikend. Maarten is al met gemeente en GAD in gesprek over een oplossing 
hiervoor. Tijdelijk worden er twee bovengrondse bakken bijgeplaatst. 



Bloembakken 
- Morgenmiddag (27-05) worden er 10 bloembakken geplaatst op de fundering van de 

oude garagemuur. De gemeente plaatst de bakken, de ondernemers zorgen voor de 
vulling en het onderhoud. 

 
Subwerkgroep Blauw 

- Voorafgaand aan de volgende werkgroep, komt de subwerkgroep blauw voor het 
eerst bij elkaar om de voor- en nadelen van een evt. blauwe zone te bespreken. 
 

Fietsenplan 
- Er worden nog 7 rekken geplaatst bij de bushalte. 

 
Evaluatie schoonmaakdag 

- De schoonmaakdag was geslaagd. Aandachtspunt blijft wel om zoveel mogelijk 
ondernemers deel te laten nemen aan de acties. 
 

Werkgroep 
- Er zijn twee bijeenkomsten gepland: 

 
Maandag 23 juni van 13.30 – 14.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 23 juni van 14.00 – 15.00 werkgroep KVO 
 
 


