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Jaarverslag Wijkvereniging De Parken  

Periode: 2018 

Inleiding  

Wijkvereniging ‘De Parken’ heeft vanaf haar oprichting op 4 december 1990 als doel:  

Artikel 2.1 van de statuten  

1. het handhaven, zo mogelijk herstellen van het karakter als villawijk;  
2. het handhaven, zo mogelijk verbeteren van de landschappelijke, ecologische 

en cultuurhistorische waarden, inclusief het groenbestand, in de wijk;  
3. het bevorderingen van de (verkeers-)veiligheid in de wijk;  
4. het bevorderen van een fraai aanzien van straten, lanen en pleinen in de 

wijk, ook wat betreft het straatmeubilair.  

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

Artikel 2.3 van de statuten  

1. het vertegenwoordigen van haar leden bij gemeentelijke en andere 
overheden;  

2. het geven van voorlichting aan haar leden;  
3. het bevorderen van onderling contact tussen haar leden.  

Tijdens de ALV van 23 januari 2014 hebben de leden de volgende voorstellen 
goedgekeurd:  

1. Het bestuur van de vereniging zal te werk gaan aan de hand van een jaarplan;  
2. Het jaarplan wordt in een ALV gepresenteerd en door de leden goedgekeurd;  
3. Een jaarplan beslaat een kalenderjaar (dat is de reden dat de ALV’s 

tegenwoordig in januari of februari worden gehouden);  
4. In de ALV het jaar erop wordt het jaarverslag aan de leden ter goedkeuring 

voorgelegd;  

Dit jaarverslag bevat de uitgevoerde activiteiten ten opzichte van het jaarplan. 
Hiermee kunnen de leden dus vaststellen in welke mate het plan is uitgevoerd.  
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Bestuurssamenstelling  

Het jaar 2019 zal enkele bestuurswisselingen met zich meebrengen.  Frits van Peski, 
vorig jaar aangesteld als penningmeester, heeft zijn penningmeesterschap helaas 
maar een klein jaar vervuld, in verband met zijn verhuizing naar het buitenland. Wij 
danken hem voor zijn inzet, humor, enthousiasme en voor het organiseren van de 
zeer geslaagde inbreek preventie avond. Frits heeft zelf een opvolger gevonden: 
Arthur van Dijk. Wij zullen Arthur dan ook graag voordragen als penningmeester in 
de komende ALV. 

De tweede bestuurstermijn loopt af voor Rani Schotsman en Jennifer Meyer. Voor 
de positie van secretaris zullen we Maura de Jong voordragen in de ALV. Voor de 
positie van bestuurslid evenementen zijn we nog op zoek. Mocht u interesse hebben 
of kent u geschikte kandidaten, laat het dan graag aan een van de bestuursleden 
weten. 

Het bestuur van wijkvereniging De Parken (hierna: het bestuur) is op dit moment als 
volgt samengesteld: 

Bestuurslid 

 

Functie Termijn Blijft aan t/m 

Jan-Willem Dekkers Voorzitter 2e Januari 2021 

Bas Esbach Vice-voorzitter/Veiligheid 1e Juli 2021 

Jennifer Meyer Secretaris / Communicatie 2e Januari 2019 

Rani Schotsman Evenementen 2e Januari 2019 

 

Jaarplan 2018 

In het jaarplan 2018 stonden deelplannen voor de volgende onderwerpen 
beschreven:  

1. Bescherming karakter van de wijk  
2. Veiligheid  
3. Verkeer  
4. Evenementen  
5. Disputen 
6. Communicatie 
7. Financiën 

 

 



 Wijkvereniging De Parken 

Diergaardepark Nimrodpark Kannesheuvelpark 

1. Bescherming karakter van de wijk  

In het jaarplan 2018 stonden de volgende activiteiten:  

a. Overleg met de gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Uit 
verschillende gesprekken met de gemeente is gebleken dat er op korte 
termijn niets verandert aan het geldende bestemmingsplan. De gemeente 
heeft tot maximaal 2029 om het nieuwe Omgevingsplan in te voeren. Dit 
houdt in ieder geval meer vrijheid en meer participatie van bewoners in. Het 
bestuur blijft hierover nauw contact met de gemeente onderhouden. 

b. Bijhouden aanvragen omgevingsvergunningen en andere 
bouwwerkzaamheden. Het bestuur heeft een aanvraag tot aanwijzing als 
gemeentelijk monument van de Stichting Hilversum Pas Op! voor het 
theehuis aan de Regentesselaan ondersteund. Verder zijn geen 
bezwaarprocedures of zienswijzen ingediend.  

c. Monitoren van de discussie tussen bewoners van de Mozartlaan en de 
gemeente in verband met de laagbouw van de Mozarthofschool. Hier is –
voor zover bij het bestuur bekend- geen nieuws over te melden.  

2. Veiligheid  

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2018 de volgende activiteiten 
benoemd:  

a. Promotie collectieve beveiliging. Regelmatige oproepen om aansluiting bij de 
beveiliging door Securitas (voorheen Gooiland) en de welkmostactie van 
Securitas (50 euro korting) heeft niet tot een grote aanwas van nieuwe 
deelnemers geleid.  

b. In juli hebben we een inbraakpreventie-avond georganiseerd. Samen met de 
wijkagent, Securitas en een oud-inbreker zijn vele tips aan de hand gedaan. 
Deze avond is met veel enthousiasme ontvangen door de aanwezige leden. 

 

Resultaten van de Gooiland-meldingen:  

Geconstateerde feiten 
 
Deze periode (01-01-2018 t/m 31-12-2018) ontving Gooiland/Securitas 374 meldingen 
waarvan 156 afgemeld. In 2017 waren dit over het gehele jaar 294 meldingen waarvan 
136 afgemeld en in 2016, 329 meldingen  waarvan 144 afgemeld. 
 
Hieronder vind u de specificatie van het aantal meldingen:  
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 2018    Geheel 2017  Geheel 2016
    

 Assistentie verlening :20/2 afgemeld 13/1 afgemeld  19/3 
afgemeld   

 Brand melding  :7/4 afgemeld  19/9 afgemeld  8/2 afgemeld
   

 Inbraak melding  :251/97 afgemeld 171/82 afgemeld           219/98 
afgemeld  

 Inschakeling                         :12/3 afgemeld              16/2 afgemeld               16/2 
afgemeld 

 Medisch alarm  : 0   1   0 afgemeld 
 Opening                               : 0                                    0                           0  
 Overval melding  : 2             1              2/1 afgemeld

   
 Sabotage melding  :12/8 afgemeld     9/2 afgemeld  11/8 

afgemeld   
 Stroomstoring  :17/10 afgemeld 21/9 afgemeld  10/7 

afgemeld   
 Technisch alarm  :20/14 afgemeld          26/9 afgemeld  15/8 

afgemeld   
 Test melding  :33/18 afgemeld 25/15 afgemeld 27/14 

afgemeld  
 Verboden uitschakeling     :0                           2                                     2/1 afgemeld  
 
2016: 3 maal daadwerkelijke inbraak 
2017: 4 maal daadwerkelijke inbraak 
2018: 1 maal daadwerkelijke inbraak 
 

3. Verkeer  

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2018 de volgende activiteiten 
onderkend:  

a. De aangekondigde gemeenteplannen met betrekking tot wegenonderhoud 
en herinrichting van straten/pleinen zijn uitgevoerd. Zo zijn onder andere de 
Wagnerlaan, Hoflaan en Beethovenlaan opnieuw geasfalteerd. 

b. Aandragen van veiligheidsbevorderende voorstellen. Na overleg met De 
Parken heeft de gemeente besloten om op de Beethovenlaan twee drempels 
aan te leggen en het kruispunt met de Doodweg/Rossinilaan verhoogd uit te 
voeren. 

c. Als sluitstuk van het project ‘Veilig naar school’ is een nieuwe uitstapstrook 
aangelegd en zijn er nieuwe parkeermaatregelen getroffen rond de 
Klimopschool.  
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4. Evenementen  

4. Evenementen 

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2018 de volgende activiteiten 
onderkend:  

a. ALV en borrel in restaurant Wisseloord. Deze heeft op 19 februari 2018 
plaatsgevonden. 

b. Excursie naar beeldentuin De Zanderij in Hilversum.  
c. Het grote evenement op de Parken Picnic en Blanc kon in de nazomer helaas 

geen doorgang vinden. Het evenement is doorgeschoven naar de zomer 
2019. 

5. Disputen  

Dit jaar zijn er geen buurtdispuut bij ons gemeld. 

Bij individuele disputen geven wij doorgaans het adres van een mediator. Wij 
hebben als bestuur slechts zeer beperkte capaciteit om zelf te bemiddelen bij 
individuele disputen.  

6. Communicatie  

a. Periodieke mailings. Wij hebben u door middel van e-mails en berichten op 
de website op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen in de wijk.  

b. ALV stukken. De stukken voor de ALV (waaronder dit jaarverslag) treft u aan 
op de website.  

c. Overige communicatie en het bijhouden van de notulen van 
bestuursvergaderingen. 

d. Ledenbestand is geactualiseerd alsook het email adressenbestand. 

7. Financiën  

Van het openstaande bedrag uit 2017 heeft de penningmeester 90% kunnen innen. 
Het restant is afgeschreven en de adressen zijn leden zijn van de ledenlijst 
afgevoerd. Van de contributie voor 2018 staat nog een bedrag van Euro …. open. Wij 
vertrouwen erop dat de betreffende leden hun bijdrage alsnog spoedig zullen 
voldoen!  

Ter herinnering:  

1. a)  Gelieve bij betaling altijd het adres en het jaar waarop de betaling 
betrekking heeft vermelden;  
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2. b)  Verhuisberichten graag per e-mail graag doorgeven, zo mogelijk met 
vermelding van de naam en de contactgegevens van de nieuwe bewoner.  

 

Onderstaand treft u de jaarrekening 2018 en begroting 2019 aan: 

      

        

        

        
    2019  2018 

    Begroting   Begroting  Actual 
Inkomsten       
Contributie    €        6,500.00   €    6,500.00  €    6,225.00 
Rente     €                    -     €                -    €                -   
Donatie    €                    -     €                -    €          99.87 

     €        6,500.00   €    6,500.00  €    6,324.87 
        
Uitgaven       
Algemene Ledenvergadering  €           850.00   €       850.00  €       566.25 
Aansprakelijkheidsverzekering  €           350.00   €       350.00  €       342.73 
Bankkosten    €           200.00   €       200.00  €       195.48 
Domein hosting (website)  €           250.00   €       200.00  €       235.95 
Onderhoud website   €           800.00   €       400.00  €       786.52 
Evenementen    €        3,700.00   €    4,000.00  €    1,842.48 
Representatie    €           200.00   €       200.00  €       440.00 
Kantoorartikelen   €           150.00   €       150.00  €       202.21 

     €        6,500.00   €    6,350.00  €    4,611.62 
        
Resultaat    €                    -     €       150.00  €    1,713.25 

 


