
Bijeenkomst projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Meenthof 
 

08 december 2014 
 

Aanwezig 
- Maarten J. van Weel  Projectadviseur KVO 
- Carl Klein   Wijkagent 
- Loe van de Borgh   Brandweer 
- Jeroen van der Linden Bakker Sturkenboom 
- Michael Zetter   Jumbo 
- Mariette Steenvoorden Bloemenhuis Lobelia 
- Willy Janneman  Bewoonster Meenthof 
- Lex Soeters   Omwonende Meenthof 
- Jan Vergeer   Gemeente Wijdemeren, Bedrijfscontactfunctionaris 

 
Afwezig 

- Paul van der Weiden  CCV, procesbegeleider 
- Ruud Kempers  Blokker 
- Anita Bleij   Grontmij 
- Peter Landwaart  Albert Heijn 
- Anneke Krans   Dobey 
 

Algemeen 
- Dhr. Huart meldt zich af als lid van de werkgroep KVO. Aangezien maandag zijn 

vaste vrije dag is, kan hij nooit bij de vergaderingen aanwezig zijn. 
 

- Wendy Rumhaar, jongerenwerkster van de gemeente, heeft een andere baan. 
Binnenkort start de werving voor een nieuwe jongerenwerker. 
 

- De gemeente heeft handhavend opgetreden tegen de tijden en de omvang van de 
standplaats op de woensdag. 
 

- De bloembakken bij de garages staan nog niet in de ‘winterstand’. Maarten heeft 600 
bloembollen die er in kunnen. 
 

Winkeliersvereniging 
- Maandag 5 januari is om 18.00 uur de Nieuwjaarborrel incl. hapje eten bij de 

Chinees. 
 

- De heer Soeters adviseert de winkeliersvereniging om eens na te denken over een 
betere zichtbaarheid van het winkelgebied vanaf de Kerklaan. 
 

Brandweer / Politie 
- Brandweer heeft jaarcijfers uitgedraaid. Afgelopen maand is er een brandje geweest 

in een papiercontainer achter de Apotheek. 
 

- De politie meldt meldingen van een poging tot diefstal bij de Albert Heijn, een inbraak 
bij de boekenhandel, een fietsendiefstal en het doorrijden na aanrijding. 

 
Subwerkgroep Blauw 

- De werkgroep blauw komt donderdag 11-12-2014 na de schoonmaakactie bij elkaar. 
 

- De enquête die is uitgezet onder bewoners, omwonenden en ondernemers wordt dan 
besproken. 
 



- Er zijn op de ingevulde enquêtes voor alternatieven aangedragen als oplossing voor 
het probleem. 
 

- De subwerkgroep blauw komt met het uiteindelijke advies terug bij de werkgroep 
KVO. 

 
Maatregelenmatrix 

- De maatregelenmatrix wordt besproken tijdens de volgende KVO bijeenkomst op 26 
januari 2015. 

 
Schoonmaakaktie 

- Ondanks de slechte weersverwachting, gaat de schoonmaakactie door! 
 
Rondvraag 

- Jeroen vraagt wanneer de gemeente de stoep achter zijn pand gaat verlagen. Jan 
vraagt dit na. 
 

Data 
 
Het vergaderschema voor 2015 ziet er als volgt uit: 
 

- Maandag 26 januari, werkgroep KVO 
- Maandag 23 maart, werkgroep KVO 
- Woensdag 20 mei, schoonmaakactie 
- Maandag 8 juni, werkgroep KVO 
- Maandag 7 september, werkgroep KVO 
- Maandag 19 oktober, werkgroep KVO 
- Maandag 30 november, werkgroep KVO 
- Donderdag 10 december, schoonmaakactie 

 
De bijeenkomsten voor de werkgroep KVO zijn van 14 tot 15 uur! 
 
 


