Notulen ALV Wijkvereniging De Parken
Datum: 19 februari 2018
Opening
20.00 uur: De vergadering wordt geopend door Jan-Willem Dekkers, die alle leden welkom
heet. Hij staat stil bij het verdrietige overlijdensbericht van Ruud Dijkstal, penningmeester
van De Parken.
Terugblik 2017
Omgeving:
Afgelopen jaar is er contact geweest met de gemeente over de volgende zaken:
- ’s Gravelandseweg 147, vergunning is verleend voor nieuw bouwplan.
- Herziening bestemmingsplan: Bestemmingsplan zal niet worden gewijzigd voor de
invoering van de omgevingswet in 2021. De voorbereidingen zullen in 2018 worden
gestart door de gemeente.
- In 2017 zijn veel leuke evenementen georganiseerd door gemeente, Melkhuisje e.a.
in de wijk en omgeving:
o Melkhuisje Masters
o Hilversum op rolletjes
o Run bike run
- Armaturen: de armaturen van de lantarenpalen zullen worden vervangen door LED.
Het bestuur heeft getracht mooiere palen te krijgen, maar daarvoor was niet
voldoende budget beschikbaar bij de gemeente. Op gezichtsbepalende plaatsen
komen in een later stadium meer klassieke armaturen.
Veiligheid:
- In 2016 waren 206 huishoudens aangesloten bij het collectief, in 2017 waren er 201
huishoudens aangesloten.
- Het aantal inbraken is laag, maar wel procentueel gestegen.
- Aan de Bachlaan zijn vijf drempels aangebracht, waarvan twee zijn betaald door de
bewoners.
- Veilig naar school aanpassingen uit de pilot zijn definitief doorgevoerd. Er zijn diverse
inloopavonden georganiseerd door de gemeente waarin uitvoering van het plan in
detail zijn toegelicht aan de omwonenden. Scholen zijn erg blij met de verbeterde
veiligheid.
- Kraanvogelplein: er is een overleg geweest met het Comenius College, omwonenden
en gemeente om een oplossing te zoeken voor de parkeeroverlast.
Antiparkeermaatregelen zullen in gang worden gezet.
Evenementen
- Rondleiding in Museum Hilversum op een zondagochtend.
- High tea & borrel in september.
Disputen
- Er is een dispuut gemeld aan de Parken, maar daarvan heeft de Parken zich afzijdig
gehouden.
Communicatie
- De nieuwe website is live.
Financiën
- Er is sprake van veel niet betalende leden
- Er is dit jaar extra geld aan vernieuwing van de website besteed.

De ledenvergadering verleent – bij acclamatie – decharge voor het gevoerde beleid en de
financiële verantwoording.
Bestuurswisseling
- Jan-Willem Dekkers termijn is afgelopen. Hij stelt zich herbenoembaar.
- Marc Molhuysen treedt af en stelt zich niet herbenoembaar. Rani bedankt Marc voor
zijn inzet.
Voorstel nieuwe bestuursleden:
- Herbenoeming Jan-Willem Dekkers – voorzitter
- Benoeming Frits van Peski – penningmeester en veiligheid. Frits geeft een korte
presentatie en achtergrond.
De ledenvergadering (her)benoemt Jan-Willem en Frits bij acclamatie.

Plan 2018
Omgeving
- Bewoners van de Mozartlaan geven aan dat de noodgebouwen van de
Mozarthofschool moeten worden afgebroken maar worden toch opgeknapt zij vragen
zich af waarom.
- Het bestuur zal de ontwikkelingen in de gaten houden en desgewenst in overleg
treden met de gemeente.
Veiligheid
- Het is van belang dat zo veel mogelijk huishoudens zich aansluiten bij de collectieve
beveiliging door Gooiland, dit speelt een belangrijke rol bij verhoging van de
veiligheid in de wijk. Hoe meer leden, hoe meer surveillance auto’s Gooiland kan
inzetten.
- Er wordt een wervingsplan uitgerold in 2018 en er zal een thema-avond worden
georganiseerd door De Parken.
Verkeer
- Diverse lanen zullen in 2018 worden onderhouden, waaronder het vernieuwen van
het wegdek en het versmallen van lanen vanwege boomwortels.
- Het plein Verdilaan – Rossinilaan is nog niet in de planning opgenomen.
- De kruising Beethovenlaan – Doodweg is gevaarlijk voor fietsers; er zal een
verhoogde drempel worden aangelegd.
Communicatie
- De website zal een groter belang innemen bij communicatie aan de leden.
Evenementen
De volgende evenementen staan gepland voor 2018:
- Excursie naar de beeldentuin.
- Diner en Blanc in de zomer.
Begroting
- In vergelijking tot vorig jaar, is er wat meer begroot voor evenementen en minder voor
de website.
- Focus zal liggen op incasso van de uitstaande nota’s voor 2017.
- Contributie 2018 - Voorstel bestuur: gelijk houden op EUR 25.
De ledenvergadering keurt het voorstel over gelijk houden contributie bij acclamatie goed.

Actualiteiten / rondvraag
1. Regentesselaan 12, samenvatting bezwaren:
i)
Sloop oudste gebouwtje uit de wijk,
ii)
Bouwplannen zijn voor een veel te groot object, niet bedoeld voor eigen
bewoning,
iii)
Kappen van bomen.
Tom Peters voert namens bewoners het woord:
- Inzet: theehuisje moet gemeentelijk monument worden
- Er is een buurtcomité opgericht
- Via een aantal kanalen is ‘de politiek’ ingeschakeld en een
raadscommissievergadering is bijgewoond
- Stichting Hilversum Pas Op! is ingeschakeld
- Alle hulp uit de buurt is welkom; graag flyers meenemen!
Atze Sytsma van Hilversum Pas Op! voert het woord:
- HPO zal meewerken aan het behoud van het theehuisje
- Er zal een aanvraag worden ingediend voor een monumentenstatus
- De commissie voor monumenten zal de aanvraag beoordelen
- De aanvraag schort bouwactiviteiten op
- Vraag aan ‘De Parken’ om de aanvraag samen te doen.
Jan-Willem reageert:
- Als er voldoende argumenten voor een monumenten status zijn, doet de vereniging
mee.
- Uitgangspunt blijft het bestemmingsplan: als een bouwaanvraag voldoet aan de eisen
dan zijn er voor de gemeente weinig redenen om te weigeren. Dat is anders als er
vrijstellingen nodig zijn.
- Oproep: iedereen kan een zienswijze indienen bij de gemeente.
2. Rijgedrag chauffeurs van taxibusjes
Dit blijft een lastig en terugkerend punt; de chauffeurs worden aangesproken door de
scholen en door Connexxion.
3. Boomstammen om het landje van Six
Naar aanleiding van vragen: dit betreft geen houtopslag maar belemmerende maatregelen
tegen parkeren.
4. Parkeren in de bermen
De geplaatste keien: sommigen vinden het mooi, anderen lelijk. Sommige aanwezigen
stellen dat het probleem wordt verplaatst. Afgesproken wordt dat bewoners zelf de eigen
bezoekers, werklieden etc. hierop aanspreken
5. Klimopschool
Bij de Klimopscholen komt een uitstapstrook; wat gebeurt er met de randen van het
Nimrodpark? Vooralsnog zijn geen maatregelen voorzien.
6. Veiligheid
‘In een fietspad dat de Bachlaan kruist zit, een rare slinger.’ Deze is bewust aangelegd voor
verkeersveiligheid om de snelheid van overstekend verkeer te verminderen. Nu rijden er
soms ook auto’s doorheen. Dit zal worden opgenomen met de gemeente.
Om 21.05 sluit Jan Willem de algemene ledenvergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor
een drankje aan de bar.

