
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

27 oktober 2014 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Anneke Krans   Dobey 
- Willy Janneman  Bewoonster Meenthof 
- Lex Soeters   Omwonende Meenthof 
- Theo Reijn   Gemeente Wijdemeren, Wethouder 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

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

Algemeen 
- De werkzaamheden van de gemeente t.h.v. de standplaatsen zijn afgerond. 

Communicatie en uitvoering zijn goed verlopen. 
 

- De standplaats op de woensdag (groente) staat er van 6.00 tot 20.00 uur en neemt te 
veel ruimte in. Jan geeft dit door aan handhaving. 
 

- Er wordt regelmatig bedrijfsafval in de plasticcontainers gestopt. 
 

Winkeliersvereniging 
- Er wordt weer een collectieve enveloppenactie opgezet, en de feestverlichting komt 

weer te hangen. 
 

Brandweer / Politie 
- Er hebben de afgelopen maand twee diefstallen bij de Albert Heijn plaatsgevonden, 

waarvan één heterdaad. 
- Er is ingebroken bij de Kruitvat. 
- Er is één fiets gestolen van de Meenthof. 

 
- Afgelopen weekend waren er weer veel jongeren op de Meenthof, deze waren erg 

luidruchtig. Carl roept op om bij overlast 112 te bellen, of hem te mailen. 
 
Evaluatie steruitreiking 

- De uitreiking was geslaagd, er is aandacht voor geweest in de lokale pers. 
- De tegels zijn geplaatst. 
- De stickers voor op de winkelruiten moeten nog uitgedeeld worden aan de 

ondernemers, Jeroen haalt deze op bij Ruud om ze te bezorgen. 
 
 
 
 



Subwerkgroep Blauw 
- Er is een enquête gehouden, 782 personen hebben deelgenomen. 
- Ongeveer 50% is voor blauwe zone, de andere 50% tegen. 
- Mocht er een blauwe zone komen, is 1,5 uur parkeren niet voldoende. 
- De meeste bezoekers van de Meenthof herkennen het parkeerprobleem niet. 
- Er volgt komende periode een enquête onder bewoners en ondernemers. 
- In december komt de werkgroep met een advies aan de gemeente. 
- Ongeacht het advies, zal de gemeente binnenkort maatregelen nemen om parkeren 

op de Kerklaan tegen te gaan. 
 

Bloembakken 
- De bloembakken moeten in de ‘winterstand’. Dit vraagt aanpassing van de 

beplanting. 
- Maarten verzorgt bloembollen. 
- Mariette denkt i.o.m. de winkeliersvereniging na over een verdere vulling van de 

bakken. 
- Het opknappen en vullen van de bakken kan meegenomen worden met de 

schoonmaakaktie. 
 

- Peter bekijkt of het mogelijk is om de garagedeuren bij de bloembakken te schilderen 
 
Planning schoonmaakaktie 

- De schoonmaakaktie is gepland op donderdag 11 december 2014 vanaf 8.30 uur. 
- Jan stemt dit af met de buitendienst van de gemeente en verzorgt persbericht. 

 
- De schoonmaakaktie is een gezamenlijke actie van gemeente en ondernemers. Het 

animo onder de ondernemers loopt iets terug. Laten we er met elkaar voor zorgen dat 
het een gezamenlijke actie blijft! 

 
Schouw 

- Het nieuwe schouwverslag is doorgenomen. 
 
Rondvraag 

- Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Data 

 
Maandag 8 december van 13.30 – 14.00 subwerkgroep Blauw 
 
Maandag 8 december van 14.00 – 15.00 werkgroep KVO 
 
Donderdag 11 december van 8.30 tot 11.00 uur schoonmaakaktie 
 
 
 
 


