
Jaarverslag Wijkvereniging De Parken  

Periode 2021 

 

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;  
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.  

 

 

 



 

 

Bestuurssamenstelling  

Het jaar 2021 heeft enkele bestuurswisselingen met zich meegebracht. Bas Esbach, 
Guy Demuynck en Suzanne Sweerman zijn benoemd respectievelijk in de functie van 
Voorzitter, Vice-voorzitter en Penningmeester. Jan-Willem Dekkers en Arthur van 
Dijk zijn afgetreden. Er bestaat een vacature voor de portefeuille Evenementen. 
Maura de Jong’s termijn verstrijkt in januari 2022. Maura heeft aangegeven de 
positie tijdelijk invulling te willen blijven geven tot er opvolging is. Leden die 
geïnteresseerd zijn om in het bestuur plaats te nemen worden van harte verzocht 
zich te melden! 

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

Bestuurslid 

 

Functie Termijn Blijft aan t/m 

Bas Esbach Voorzitter 2e Januari 2024 

Guy Demuynck Vice-voorzitter 1e Januari 2024 

Maura de Jong Secretaris 1e Januari 2022 

Suzanne Sweerman Penningmeester 1e Januari 2023 

vacature Evenementen   

 
 
Vanwege het per 1 juli 2021 in werking treden van de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) is een bestuursreglement vastgesteld waarin beschreven 
staat hoe het bestuur handelt. Het bestuursreglement is in te zien op de website. De 
wet heeft als doel om misstanden te voorkomen en verenigingen en hun 
bestuursleden te beschermen. Er zijn vanwege deze wet 2 wijzigingen nodig in de 
statuten. De eerste  betreft het minimaal aanwezig zijnde aantal bestuursleden 
nodig voor een bestuursbesluit en de tweede hoe te handelen in een situatie dat er 
sprake is van belet en ontstentenis van alle bestuursleden. Beide wijzigingen zullen 
tijdens de volgende ALV in stemming worden gebracht.  

 

 

 

 



 

Jaarplan 2021 

In het jaarplan 2021 stonden deelplannen voor de volgende onderwerpen 
beschreven:  

1. Bescherming karakter van de wijk / omgeving 
2. Veiligheid  
3. Verkeer & Groen 
4. Evenementen  
5. Disputen 
6. Communicatie 
7. Financiën en Begroting 

1. Bescherming karakter van de wijk / omgeving 

In het jaarplan voor 2021 stonden de volgende activiteiten:  

a. Blijvend overleg met de gemeente in het kader van de nieuwe omgevingsvisie 
en energietransitie.  

b. Bijhouden aanvragen omgevingsvergunningen, met name voor 
bouwwerkzaamheden en kapvergunningen. 

Ad a:  

In 2021 is door de gemeente met horten en stoten gewerkt aan de invulling van een 
nieuwe omgevingsvisie. Vooral een correcte invulling van de bewonersparticipatie 
vroeg veel aandacht. Inmiddels zijn er straatgesprekken en wijksessies (On-line) 
geweest en en hebben inwoners de mogelijkheid gehad om op via een electronische 
enquete informatie in te brengen. Een terugkoppeling van de uitkomsten wordt 
verwacht begin 2022. Het proces is met name moeizaam van start gegaan vanwege 
het aanbod van de gemeente Hilversum om 10.000 woningen te realiseren voor 
2040 als sleutelgebied in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). In reactie hierop 
hebben 38 buurt- en wijkverenigingen zich verenigd in een burgerinitiatief dat nu 
bekend staat als HOP 2040. Ook De Parken heeft zich hierbij aangesloten. Dit 
samenwerkingsverband spant zich in om de burgerparticipatie in de gemeente 
Hilversum op uniforme en voor iedereen acceptabele wijze te laten plaatsvinden. 
Het initiatief om sleutelgebied van de MRA te worden is momenteel officieel van 
tafel.  

Op 18 mei is overleg gevoerd tussen de besturen van de vijf wijkverenigingen in 
Noordwest en de wijkwethouder Bart Heller. In dit overleg is o.a. aandacht gevraagd 
voor de zorgen die bestaan rond de energie transitie.  Wat betreft de energie 
transitie heeft Hilversum de ambitie uitgesproken in 2040 aardgasvrij te zijn. Hoe dat 
vorm gaat krijgen is vastgelegd in de transitievisie warmte (oktober 2021). De 



gemeente zal voorlopig geen actie ondernemen om buurten van het aardgas af te 
halen omdat er financieel en technisch nog teveel onzekerheden zijn.  De nadruk ligt 
de komende jaren vooral op energie besparen door o.a. verbeterde isolate van 
woningen. Mensen kunnen de hulp inroepen van energiecoaches die individueel 
advies op maat leveren. Wij volgen dit proces actief. 

Ad b:  

Het bestuur heeft verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen gevolgd. 
Met name de aanvraag voor de Regentesselaan 12 (het theehuis) was reden tot zorg. 
Vooral door de actieve houding van omwonenden heeft het plan geen doorgang 
gevonden. 

Op verschillende momenten o.a. in het overleg met de wijkwethouder van 18 mei is 
aandacht gevraagd voor de bomenkap, vergunningen verlening voor bomenkap en 
handhaving. Dit speelt niet alleen in De Parken maar is een punt van zorg in heel 
postcode gebied 1217. De gemeente heeft aangegeven bezig te zijn met een 
aangepaste aanpak voor de vergunningen verlening voor bomenkap. Wij zullen deze 
mogelijke aanpassing actief volgen. 

2. Veiligheid 

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2021 de volgende activiteiten 
benoemd:  

a. Samen met politie, Securitas en Unit14 de veiligheidssituatie monitoren en 
mogelijkheden tot verbetering bespreken. 

b. Deelname aan collectieve beveiliging blijven benadrukken en mensen 
stimuleren deel te nemen. 

c. Het terugdringen van overlast veroorzaakt door bewoners van de Saffier 
(Leger des Heils huis, Nimrodlaan 12). 

Ad a: 

We kunnen constateren dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in 2021 
redelijk stabiel is gebleven te weten 11 waarvan 3 pogingen en 8 werkelijke inbraken 
(zie overzicht). Ter vergelijking in 2020  werden 8 inbraken & pogingen geregistreerd, 
in 2019 18, in 2018 14 en in 2017 zelfs 27. Elke inbraak is er overigens 1 te veel en 
we zien een zorgelijke trend wat betreft inbraken & pogingen gedurende de 2e helft 
van het jaar. 

Tevens opmerkelijk is het aantal inbraken in auto’s in 2021 (zie overzicht).  
 
Er zijn dit jaar 2 activiteiten georganiseerd met onze wijkagent Mirjam van der Meer. 
Er is een zoommeeting georganiseerd op 31 maart waar vragen gesteld konden 
worden aangaande veiligheid en preventie, en er is een avondwandeling 
georganiseerd op 11 oktober. Er was veel animo voor dit initiatief met een grote 



opkomst. Naast de handige tips van de politie tijdens de wandeling om de veiligheid 
te verhogen werden er ook tips in de postbussen gestopt door Mirjam met 
opmerkingen over de veiligheid van het betreffende pand. 

Ad b: 

Het aantal deelnemers aan de collectieve beveiliging door Securitas en Unit14 is dit 
jaar toegenomen tot 185 (161 securitas, 24 Unit14). In 2020 waren er 177 
deelnemers 

Er is regelmatig contact met de twee beveiligingsbedrijven : Securitas ( Hr. R. 
Wiersma) en Unit14 ( Hr. P. Westerhof) . Van beide bedrijven wordt een 
maandelijkse rapportage ontvangen. 

Beide organisaties rijden in de avond en de nacht door onze wijk. Met beide 
organisaties zijn kortingen overeengekomen om deelnemers te trekken. Hoewel het 
aantal deelnemers stijgt blijft het totaal aantal deelnemers een punt van aandacht. 

Ad c: 

We hebben als bestuur tweemaal een bezoek gebracht aan De Saffier. Na 
gezamenlijk overleg met het management van De Saffier (de heer Frank Vader), de 
wijkagent en de buurtcoordinator lijkt de situatie verbeterd. Er zijn geen klachten 
meer ontvangen.   

Politieoverzicht woninginbraak en poging tot inbraak 

Incidentsoort Adres Pleegdatum poging 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Hoflaan 17-02-2021 N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wagnerlaan Tussen 17-06-
2021/ 28-06-
2021 

J 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

’s-Gravelandseweg 29-06-2021 N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Bachlaan 25-07-2021 N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wisseloordlaan Tussen 04-08-
2021/15-08-2021 

J 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wisseloordlaan  Tussen 02-10-
2021/ 02-11-
2021 

N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wisseloordlaan  Tussen 10-10-
2021/24-10-2021 

N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wisseloordlaan 27-10-2021 N 



Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Hoflaan 27-10-2021 N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Wisseloordlaan 01-11-2021 N 

Gekwal.Diefsta in/uit 
woning 

Doodweg 17-11-2021 J 

Diefstal uit/vanaf auto Mozartlaan Tussen 03-01-
2021/04-01-2021 

N 

Diefstal uit/vanaf auto Bachlaan 07-04-2021 N 

Diefstal uit/vanaf auto Cath.v Rennesln 19-06-2021 N 

Diefstal uit/vanaf auto Bachlaan 21-10-2021 N 

Diefstal uit/vanaf auto Cath. V Rennesln 17-11-2021 N 

Diefstal uit/vanaf auto Cath. V Rennesln 17-11-2021 N 

Diefstal uit/vanaf auto Palestrinalaan 25-12-2021 N 

 

3. Verkeer & Groen  

Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2021 de volgende activiteiten 
benoemd:  

a. Wegenonderhoud en herinrichting voor Rossinilaan/ Verdilaan/Palestrinalaan 
en plantsoen: (NB Bussumergrintweg). 

b. Aanpassing/herinichting Nimrodpark. 
c. Aanpassen drempels Beethovenlaan/Mozartlaan. 
d. Onderhoud Kraanvogelplein/Gnoelaan/Joelaan: start participatie en 

ontwerp. 
e. Tegengaan bermparkeren in overleg met de gemeente. 

Ad a:  

Project is uitgevoerd. Echter geen verbetering doorgevoerd op Bussumergrintweg.  

Ad b: 

Na goed overleg met de bewoners is er een aanvang gemaakt met de nieuwe 
beplanting van het Nimrodpark. 

Ad c: 

Aanpassingen aan drempels zijn gemaakt. 

 

 



Ad d: 

Dit project is vertraagd. Hoewel regelmatig aandacht gevraagd voor het achterstallig 
onderhoud van het groen (te veel dode bomen) is hier helaas weinig vooruitgang 
geboekt.  

Ad e: 

Wat betreft bermparkeren loopt het overleg met de gemeente. Er loopt daarnaast 
een actie voor extra stenen op de Beethovenlaan (hoek Beethovenlaan-
Bussumergrintweg) op verzoek van bewoners. En er wordt overleg gevoerd met de 
bewoners vereniging van de Wisseloordappartementen om te komen tot een 
verbetering van de berm van de Wisseloordlaan. 

4. Evenementen 

In het jaarplan 2021 zijn meerdere ideeen en activiteiten gedeeld o.a. het 
gezamenlijk bekijken van de Formule 1 in Zandvoort op een groot scherm. 
Bijna alle ideeen en geplande activiteiten hebben helaas vanwege de beperkingen 
door de coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden. 
 
Het enige fysieke evenement dat georganiseerd is in 2021 was de wandeling door de 
wijk met de wijkagent en BOA’s op 11 oktober. Dit in het kader van veiligheid en 
preventie.  
 

5. Disputen 

Er zijn geen disputen aangemeld bij het bestuur gedurende 2021.   

6.Communicatie 

In het jaar 2021 zijn onze leden geïnformeerd via de nieuwsbrief en onze website.  
Via deze media houden wij u op de hoogte van wat speelt in de buurt, overleggen 
met de gemeente, aankondigingen van evenementen en bijzondere ontwikkelingen. 
 
Website: 
Wordt regelmatig aangepast en opgeschoond om de meest actuele stand van zaken 
op alle gebieden waarin de buurtvereniging werkzaam is te communiceren.  
Alle informatie omtrent Veiligheid, Verkeer, Groen, Nieuws en Laatste Berichten 
kunt u terugvinden op www.de-parken.nl . 
 
Informatie en uitleg als ook de telefoonnummers van en over onze wijk boa, 
wijkagent en beveiligingsbedrijven staan hierop vermeld. 
 
Op de website kan men zich ook opgeven als lid en vindt u alle informatie om een 
van de bestuursleden te benaderen indien nodig. 
 

http://www.de-parken.nl/


Nieuwsbrief: 
Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief met algemene informatie over de wijk. 
Ook aankondigingen van onder meer evenementen worden op deze manier 
gecommuniceerd.   Jammer genoeg moesten deze, uitgezonderd de rondwandeling 
door de wijk inzake veiligheid, worden afgezegd vanwege veranderende Corona 
maatregelen.  
 
Het blijkt dat onze leden trouwe lezers zijn van onze nieuwsbrief omdat gemiddeld 
75 tot 80% van de ontvangers deze opent. 
Regelmatig mogen wij ook reacties ontvangen op o.m. aankondigingen, acties en 
gecommuniceerde thema’s in de buurt. 
 

7.Financiën en Begroting  

 

Er is in 2021 een grote inspanning gedaan om achterstallige contributies te innen. Er 
stonden nog vele contributies open, getuige ook het grote bedrag dat vorig jaar is 
opgenomen als nog te innen contributies. 
 
Helaas bleek dat er in de ledenlijst nog de nodige leden stonden die inmiddels 
aangaven te zijn verhuisd. Veel leden vergeten op te zeggen als ze de buurt verlaten. 
Zo zijn we het jaar 2021 begonnen met op papier ruim 250 leden, maar zijn we door 
een combinatie van (vergeten) opzeggingen, verhuizingen in 2021, leden die 
overleden bleken te zijn en ook 4 leden die geroyeerd zijn, het jaar geëindigd met 
214 leden. Dit terwijl we ook circa 20 nieuwe leden mochten verwelkomen. 
Royement vond plaats na 6 rappels gevolgd door een schrijven met de mededeling 
dat we ze zouden royeren mochten we niets van deze leden vernemen. 
 
De inspanningen rond het innen van contributie hebben wel geleid tot een goed 
resultaat, d.w.z. alle leden hebben over 2021 betaald. Van de 214 leden werd er 1 lid 
in december (geen contributie verschuldigd), 11 rond het midden van het jaar (12,50 
contributie betaald) en de resterende 202 hebben allen 25 euro betaald. We 
eindigen het jaar dus met 0 euro openstaande contributie over 2021. 
Daarnaast hebben we van 6 mensen hun achterstallige contributie over 2019 mogen 
ontvangen en van 26 leden hun achterstallige contributie over 2020.  
 
In totaal betaalden over 2019 161 leden over 2020 192 en over 2021 213 leden. 
Ondanks de lagere ledenstand hebben we dus wel het hoogste aantal betalende 
leden in jaren. 
 
Van de 245 geïnde contributies zijn er 156 betaald via tikkie en het resterende deel 
via overschrijving. 3 leden betaalden per ongeluk tweemaal, deze bedragen zijn 
teruggestort. 
 
Wij danken iedereen voor hun bijdrage! 
 



Tijdens de vorige ALV is voorgesteld en goedgekeurd om bij de activa 1275 euro 
(gelijk aan 51 leden) op te nemen als nog te innen contributie voor 2020 en 1050 
euro (gelijk aan 42 leden) voor 2019. Er is dit jaar 650 euro geïnd over 2020 en 150 
euro over 2019. Voorstel is om de resterende 625 euro over 2020 en 900 euro over 
2019 af te schrijven. Hierdoor nemen de reserves fractioneel af, maar die zijn in onze 
ogen nog voldoende. 
 
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 wederom op 25 euro vast te stellen. 
 
Ter herinnering: 
• Gelieve bij betaling altijd het adres en het jaar waarop de betaling betrekking heeft 
vermelden; 

• Verhuisberichten graag per e-mail graag doorgeven, met vermelding van uw adres. 
 
Voor komend jaar is de begroting bijgesteld wat betreft te verwachten contributies, 
gegeven het werkelijke aantal leden. Uiteraard zullen wij ons inspannen om het 
ledenbestand weer te vergroten, hetgeen goed zou moeten kunnen gegeven de vele 
verhuizingen in de wijk. Wel verwachten we dat fysieke evenementen, waar 
potentiële nieuwe leden bij aan kunnen sluiten, hiervoor erg bevordelijk en wellicht 
zelfs onontbeerlijk zijn.  
 
Er is over 2021 een positief resultaat, hetgeen komt omdat het bedrag aan te innen 
contributies wel (nagenoeg) conform begroting is (5987,50 euro), echter de kosten 
veel lager zijn omdat slechts heel beperkt enkele kleine evenementen konden 
worden gehouden. Het bedrag voor de website is hoger dan begroot, dit is omdat er 
3 onbetaalde rekeningen uit 2020 bleken te bestaan.  De post overig bestaat uit een 
verplichte opleiding vanwege het intreden van de Wet WBTR voor alle verenigingen.  
Tijdens de vorige ALV is tevens besloten dat een bedrag van 2500 euro gereserveerd 
zou worden voor een structurele bijdrage aan de wijk. Hiervoor zijn enkele ideeën 
binnengekomen. Inmiddels is hierover ook gesproken met de gemeente en zullen we 
samen in 2022 overgaan tot het plaatsen van een aantal extra bankjes in de wijk, 
waaraan wij maximaal 2500 euro zullen bijdragen. 
 
Voor 2022 zijn de bedragen aangepast aan de licht gestegen kosten van de bank, de 
aansprakelijkheidsverzekering en het onderhoud van de website. Voor dit jaar wordt 
voorgesteld om ondanks het lagere te verwachten bedrag aan inkomsten toch de 
uitgaven op peil te houden, zodat we zodra het mogelijk is enkele evenementen 
kunnen houden waarbij we elkaar weer ontmoeten. Het daardoor te verwachten 
verlies wordt ruimschoots opgevangen door het overschot over 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hieronder treft u de jaarrekening 2021 en de begroting voor 2022 aan. 

 
 
 
 
 



 

 


