Jaarverslag Wijkvereniging De Parken
Periode 2020
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.

Bestuurssamenstelling
Het jaar 2020 heeft een bestuurswisseling met zich meegebracht. Suzanne
Sweerman is geïnstalleerd voor de portefeuille Evenementen.
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
Bas Esbach
Maura de Jong
Arthur van Dijk
Suzanne Sweerman

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Evenementen

2e
1e
1e
1e
1e

Januari 2021
Juli 2021
Januari 2022
Januari 2022
Januari 2023

Het bestuur stelt voor om op de komende ALV Guy Demuynck te benoemen tot vicevoorzitter met de portefeuille Verkeer en Veiligheid. Jan-Willem Dekkers en Arthur
van Dijk zullen aftreden. Het voorstel aan de leden is om hun functies te laten
invullen door Bas Esbach en Suzanne Sweerman, als respectievelijk voorzitter en
penningmeester. Hierdoor ontstaat een vacature voor de portefeuille Evenementen.
Leden die geïnteresseerd zijn om het bestuur te versterken en de portefeuille
Evenementen te beheren worden van harte verzocht zich te melden!

Jaarplan 2020
In het jaarplan 2020 stonden deelplannen voor de volgende onderwerpen
beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bescherming karakter van de wijk / omgeving
Veiligheid
Verkeer & Groen
Evenementen
Disputen
Communicatie
Financiën en Begroting

1. Bescherming karakter van de wijk / omgeving
In het jaarplan voor 2020 stonden de volgende activiteiten:
a. Blijvend overleg met de gemeente in het kader van de nieuwe
Omgevingswet.
b. Bijhouden aanvragen omgevingsvergunningen, met name voor
bouwwerkzaamheden en kapvergunningen.
Ad a:
In januari 2020 heeft de eerste inspraakavond voor alle inwoners van het
Noordwestelijk villagebied plaatsgevonden. Daarna is de bewonersparticipatie voor
heel Hilversum min of meer stil komen te liggen, in eerste instantie vanwege de
consternatie rond het aanbod van de gemeente Hilversum als sleutelgebied in de
metropoolregio Amsterdam (MRA). In reactie hierop hebben 37 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. Hierover wordt nog steeds
tussen raad, college en HOP 2040 overleg gevoerd. Het concretiseren van de
Omgevingsvisie en het maken van een Omgevingsplan zijn afgelopen jaar dan ook
niet verder gevorderd. Bovendien is door de Coronacrisis het invoeren van de
Omgevingswet uitgesteld tot 1 januari 2022.
In juni en december is overleg gevoerd tussen de besturen van de vijf
wijkverenigingen in Noordwest en de nieuwe wijkwethouder Bart Heller. Hieruit zijn
geen concrete acties naar voren gekomen, mede door de vertraging in het opzetten
van voornoemd burgerparticipatieproces. Ook de pilot Omgevingsplan voor
Noordwest is niet verder gevorderd.
Ad b:
Het bestuur heeft verschillende aanvragen voor omgevingsvergunningen nauwgezet
gevolgd. In december van 2020 heeft het bestuur besloten een bezwaar van acht
omwonenden tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning voor het pand aan
de Regentesselaan 12 (het theehuis) te ondersteunen. Deze steun is gebaseerd op
de mogelijke precedentwerking van de verleende vergunning en op het algemene
belang voor de wijk, omdat de vergunning voorziet in het slopen van een
gemeentelijk monument en voorziet in het verlenen van een aantal vrijstellingen op
het geldende bestemmingsplan (o.a. met betrekking tot het bebouwd oppervlak van
het perceel). In januari 2021 is door de bewoners bij de rechtbank een voorlopige
voorziening aangevraagd tegen de sloop. Over de behandeling van de
bezwaarprocedure door de gemeente kunnen nog geen mededelingen worden
gedaan.

Met betrekking tot verleende kapvergunningen is regelmatig overleg gevoerd met de
gemeente. In september is de situatie van een aantal percelen bekeken door een
delegatie van de gemeente samen met een vertegenwoordiging van het bestuur.
Afgesproken is om in voorkomende gevallen de vinger aan de pols te houden en
onderling overleg te voeren.
Tot slot is door de besturen van de vijf wijkverenigingen in Noordwest overleg
gevoerd met het bestuur van kinderboerderij De Hertenkamp, die in financieel zwaar
weer verkeert. Er is een oproep gedaan tot steun door middel van giften door
wijkbewoners en inmiddels heeft ook de gemeente toegezegd hier nog eens naar te
kijken.

2. Veiligheid
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2020 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. Voorafgaand aan de zomervakantie samen met de politie een actie te
houden om bewoners te wijzen op potentieel onveilige situaties.
Ad a:
We kunnen constateren dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in 2020
gedaald is tot 8 (3 pogingen, 5 inbraken). Drie van de vijf inbraken vonden plaats in
augustus. De zomerperiode blijft daarmee een tijd voor extra waakzaamheid (zie ook
punt c).
Ter vergelijking in 2019 waren er nog 18 inbraken en pogingen tot inbraak. In 2018
14 en in 2017 zelfs 27.
Ad b:
Het aantal deelnemers aan de collectieve beveiliging door Securitas is dit jaar
significant afgenomen. 168 deelnemers in vergelijking met 203 deelnemers in 2019
en 200 en 201 in respectievelijk 2018 en 2017.
Unit 14, gestart in 2019, heeft een groeiend aantal deelnemers in het gebied, maar
slechts een beperkt aantal individuele deelnemers uit De Parken, te weten 9. In 2020
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin o.a. de aanwezigheid
gegarandeerd wordt.

Beide organisaties rijden in de avond en de nacht door onze wijk. Met beide
organisaties zijn kortingen overeengekomen om deelnemers te trekken. De afname
in het totaal aantal deelnemers is een punt van zorg.
Ad c:
Op woensdag 8 juli jl. hebben 4 agenten met een vertegenwoordiger van het bestuur
van De Parken een wandeling gemaakt door de wijk. De veiligheid in en om het huis
in een tijd dat veel mensen op vakantie zijn of gaan was het doel van de avond. Er
zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners. Veel informatie is uitgewisseld met
betrekking tot inbraakpreventie.
Politieoverzicht woninginbraak en poging tot inbraak
Incidentsoort
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning
Diefstal In/Uit Woning
Gekwal. Diefstal In/Uit Woning

Adres
Wisseloordlaan
Trompenburgerlaan
s-Gravenlandseweg
Mozartlaan
Gnoelaan
Gnoelaan
Sweelincklaan
Wisseloordlaan

Pleegdatum
01-02-2020
01-03-2020
05-06-2020
09-08-2020
10-08-2020
19-08-2020
07-11-2020
30-11-2020

Poging
J
J
J
N
N
N
N
N

3. Verkeer & Groen
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2020 de volgende activiteiten
benoemd:
a. Wegenonderhoud en herinrichting
Rossinilaan/Verdilaan/Palestrinalaan/Rossiniplantsoen.
b. Snelheidsmeeting Wisseloordlaan (verlaat onderdeel plan 2019)
c. Publiceren en opvolgen van feedback van bewoners op de aanleg en het
onderhoud van het groen
Ad a:
Project is in uitvoering. Gesprekken met bewoners hebben plaatsgevonden. In het
tweede kwartaal van 2021 zal aangevangen worden met de uitvoer van het
onderhoud en de verdere vergroening van dit deel van de wijk.
Uitgebreide informatie over het plan en de procesgang is te vinden op de website
van de gemeente.

Ad b:
Snelheidsmeting is in september uitgevoerd. Weliswaar wordt er iets te hard
gereden, maar onvoldoende om verdere maatregelen te treffen.
Ad c:
De aandachtspunten gemeld door onze leden en de reactie van de gemeente is
gepubliceerd op de website onder nieuws.
Kraanvogelplein: Na klachten over achterstallig onderhoud is samen met de
gemeente gekeken en besloten tot extra onderhoud in de periode Q4-2020-Q1 2021.
Nimrodpark: vanuit leden en niet-leden is gevraagd om onderhoud/aanpassing van
het Nimrodpark. De gemeente is met de bewoners in overleg om aanpassingen te
maken in 2021.
Bermparkeren: Afgelopen jaar hebben we een A4’tje ontwikkelt om foutparkeerders
te wijzen op de juiste manier van parkeren in onze wijk. Dit lijkt maar deels te
werken en bermparkeren zal op de agenda blijven staan om samen met de
gemeente tot verdere verbeteringen te komen.

4. Evenementen
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2020 meerdere activiteiten gepland,
zoals de jaarlijkse (nieuwjaars)borrel rondom de ALV, een jeu de boules toernooi,
een pub quiz en het gezamenlijk bekijken van de Formule 1 in Zandvoort op een
groot scherm.
Helaas hebben we door de Coronacrisis behalve de ALV geen enkel fysiek evenement
kunnen houden. Om toch contact te houden is de frequentie van de nieuwsbrief
sterk vergroot, zie onderdeel Communicatie. Daarnaast organiseerden we op 26
november een digitaal evenement: een video-sessie met onze nieuwe wijkagent.
Hieraan deden circa 20 mensen mee.

5. Disputen
Er is in 2020 één dispuut bij het bestuur gemeld. Na tussenkomst van de gemeente is
de zaak opgelost.

6. Communicatie
Naar aanleiding van diverse meldingen uit de buurt en van de gemeente hebben wij
u regelmatig via e-mails op de hoogte gehouden en geïnformeerd. We hebben de
frequentie sterk opgevoerd om, bij gebrek aan fysieke bijeenkomsten, u toch
geïnformeerd te houden over wat er zoal speelt. We stuurden 9 nieuwsbrieven in
2020, naast uiteraard de bestuursberichten en contributie-verzoeken.
Ook is de website opgeschoond en geactualiseerd. Hij wordt regelmatig voorzien van
informatie met betrekking tot relevante ontwikkelingen in de wijk als ook
activiteiten die in de wijk en gemeente plaatsvinden (www.de-parken.nl).
Last but not least is het gehele ledenbestand en opgeschoond, waardoor we circa 70
mensen aan ons e-mailbestand hebben kunnen toevoegen.

7. Financiën en Begroting
Van de contributies over 2020 staat nog een bedrag van Euro 1.275 open, ondanks
het beschikbaar komen van de tikkie als makkelijke betaalmethode en divers rappel
zowel via de generieke als individuele e-mails. Het ‘zakelijke tikkie’ zorgde wel voor
een snelle betaling bij een groot deel van de leden. Wij vertrouwen erop dat de
betreffende leden hun bijdrage alsnog spoedig zullen voldoen!
Bij de inning van de contributie voor 2021, kort na de ALV, zullen we ook opnieuw
aandacht besteden aan de contributie voor 2020, voor zover deze, bij ons bekend,
nog niet is voldaan. Het bestuur is voornemens om leden die na de aankomende
actie nog steeds niet hebben betaald voor zowel 2019 als 2020 van de ledenlijst af te
voeren.
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2021 wederom op Euro 25 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.
Wijkvereniging De Parken

Onderstaand treft u de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2021 aan.

Inkomsten
Contributie
Rente

€

2020

Begroting

Begroting

Werkelijk

-

6.000,00
6.000,00

€

€

5.876,00
€
0,36
5.876,36

€

650,00

€

750,00

350,00 €
350,00
200,00 €
200,00
€
1.050,00 €
1.050,00
€
3.500,00 €
3.500,00
€
150,00 €
150,00
€
100,00 €
100,00

€
€
€
€
€

421,47
244,33
744,14
131,58

€
€

€
€

Resultaat

2020

6.000,00 €
6.000,00 €

€
Uitgaven
Algemene
Ledenvergadering
Aansprakelijkheids
verzekering
Bankkosten
Website
Evenementen
Representatie
Kantoorartikelen
PM Extra borrel in
voorjaar
Overig

2021

€

650,00

-

6.000,00 €

6.000,00

€

25,00
2.316,52

-

-

€

3.559,84

€

€

