Jaarverslag Wijkvereniging De Parken
Periode 2019
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 vaststellen in welke mate het plan is uitgevoerd.
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Bestuurssamenstelling
Het jaar 2019 heeft enkele bestuurswisselingen met zich meegebracht. Arthur van
Dijk is in de ALV in februari geïnstalleerd als penningmeester en Maura de Jong als
secretaris. Rani Schotsman is tijdens diezelfde ALV afgetreden als bestuurslid
evenementen maar heeft in september alsnog de succesvolle Picnic en Blanc op het
Nimrodpark georganiseerd, waarvoor wij haar nogmaals hartelijk willen bedanken.
Wij hebben voor Rani een opvolger gevonden in de persoon van Suzanne Sweerman,
die wij op de komende ALV graag als nieuw bestuurslid evenementen aan u
voordragen.
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

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester

2e
1e
1e
1e

Januari 2021
Juli 2021
Januari 2022
Januari 2022

Jaarplan 2019
In het jaarplan 2019 stonden deelplannen voor de volgende onderwerpen
beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bescherming karakter van de wijk
Veiligheid
Verkeer
Evenementen
Disputen
Communicatie
Financiën
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1. Bescherming karakter van de wijk
In het jaarplan 2018 stonden de volgende activiteiten:
a. Blijvend overleg met de gemeente in het kader van de nieuwe
Omgevingswet. In 2019 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden
tussen de gemeente en de besturen van de vijf wijkverenigingen in het
Noordwestelijk villagebied. In deze bijeenkomsten is met name ingegaan op
het proces voor de totstandkoming van een Omgevingsvisie voor Hilversum
en voor een pilot Omgevingsplan voor Noordwest. Inmiddels heeft op 21
januari 2020 de eerste inspraakavond voor alle inwoners van Noordwest
plaats gehad. Wij zullen u tijdens de ALV bijpraten over de stand van zaken
en de vervolgstappen.
b. Bijhouden aanvragen omgevingsvergunningen met name voor
bouwwerkzaamheden. Het bestuur heeft verschillende aanvragen voor
omgevingsvergunningen nauwgezet gevolgd. Dit heeft niet tot het indienen
van zienswijzen of tot bezwaarprocedures geleid.

2. Veiligheid
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2019 de volgende activiteiten
benoemd:
a. Samen met politie en Securitas de veiligheidssituatie monitoren en
mogelijkheden tot verbetering bespreken.
b. Deelname aan collectieve beveiliging blijven benadrukken en mensen
stimuleren deel te nemen o.a. door de eenmalige korting voor nieuwe
deelnemers bij Securitas van 50 euro.
Ad a:
We kunnen constateren dat het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in 2019, 18
in totaal, helaas hoger lag dan in 2018 (14), maar lager dan in 2017 (27). Met name
het aantal inbraken en pogingen gedurende augustus/september was opvallend (zie
overzicht van de politie, volgende pagina).
In aanloop naar de potentieel inbraakgevoelige periode rond de Kerst is er in
samenwerking met de politie een lichtjesactie georganiseerd, waarbij bewoners door
de politie zijn gewezen op mogelijkheden om door middel van verlichting de kans op
inbraak te verminderen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal inbraken en pogingen
daartoe in de kerstperiode beperkt zijn gebleven.
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Overzicht van de Politie:

NB Van Hengellaan, Vivaldipark, Godelindeweg, Witte Kruislaan en Krugerweg liggen buiten De Parken.

Ad b:
Het aantal deelnemers aan de collectieve beveiliging door Securitas is min of meer
stabiel gebleven (203 in 2019 in vergelijking met 200 en 201 in respectievelijk 2018
en 2017). Het aanbod om deel te nemen is aantrekkelijker gemaakt. De instapkorting
is verhoogd naar 100 Euro en aanmelders van een nieuwe deelnemer kunnen
rekenen op een eenmalige korting van 10% op hun jaarpremie.
Naast Securitas is een tweede aanbieder actief geworden in onze wijk, te weten Unit
14. Zij levert vergelijkbare diensten met vergelijkbare prijzen. Ook Unit 14 biedt een
eenmalige instapkorting aan. Unit 14 is gestart in 2019 en heeft momenteel 21
deelnemers.
Twee aanbieders heeft niet alleen als voordeel dat we meer keuze hebben als
bewoners, maar ook dat daarnaast de preventieve aanwezigheid van beveiliging is
toegenomen gedurende de avond/nacht
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3. Verkeer
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2019 de volgende activiteiten
benoemd:
a. Herinrichting Bussumergrintweg
b. Bespreken van andere onderhoudsplannen met gemeente (waaronder
Rossinilaan/Verdilaan en Doodweg).
c. Inventarisatie onder de leden van potentieel onveilige verkeerssituaties en
opvolging met de gemeente
Ad a:
Project is uitgevoerd. Het straatbeeld is aanzienlijk verbeterd. Er is goed overleg
geweest met de bewoners. Gesprek is nog gaande over aanpassing van voetpad
tegenover het Melkhuisje.
Ad b:
Onderhoud aan de Rossinilaan/Verdilaan staat gepland voor Q2/Q3 2020. Aan de
Doodweg is een maatregel genomen om wateroverlast tegen te gaan.
Ad c:
Inventarisatie is uitgevoerd. Resultaten zijn besproken met de gemeente en de
uitkomst is gepubliceerd op onze website. Actiepunten die zijn afgesproken met de
gemeente waren o.a. handhaving eenrichtingsverkeer op de Mozartlaan en een
snelheidsmeeting bij de Wisseloordlaan.
Naast bovengenoemde projecten is gedurende 2019 het Beethovenlaan project
afgemaakt (verhoging weggedeelte kruising Doodweg/versmalling weg/aanleg
drempels) en is er een nieuwe slijtlaag aangebracht op het asfalt van de
Palestrinalaan.

4. Evenementen
Voor dit onderdeel hadden we in het jaarplan 2019 de volgende activiteit gepland.
a. ALV en nieuwjaarsborrel in het Melkhuisje. Deze heeft op 11 februari 2019
plaatsgevonden.
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b. Ons grote buitenevenement, te weten de Picnic en Blanc. Op 8 september 2019
heeft dit plaatsgevonden op het Nimrodpark. Ongeveer 65 enthousiaste leden
waren aanwezig en hebben geholpen. Het was een uitermate geslaagde
bijeenkomst.

5. Disputen
Dit jaar is er één dispuut bij ons gemeld (geluidsoverlast van de Mozarthof school).
Wij hebben hierover gesproken met de gemeente, de schooldirecteur, de
kinderdagopvangorganisatie en de betrokken bewoners.

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. 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).

7. Financiën
De openstaande contributies over 2018 (euro 125) zijn gedeeltelijk geïnd. Het
restant is afgeschreven en de adressen zijn leden zijn van de ledenlijst afgevoerd.
Van de contributies over 2019 staat nog een bedrag van Euro 2.100 open – dit
verklaart het negatieve resultaat over 2019. Wij vertrouwen erop dat de betreffende
leden hun bijdrage alsnog spoedig zullen voldoen!
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 wederom op Euro 25 vast te stellen.
Wij gaan ervan uit dat de invoering van een nieuw ledenadministratiesysteem in
2020 het innen van de contributie zal bevorderen.
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.
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Onderstaand treft u de jaarrekening 2019 en de begroting voor 2020 aan.

Begroting 2020

2020
Begroting
Inkomsten
Contributie
Rente
Donatie

Uitgaven
Algemene Ledenvergadering
Aansprakelijkheidsverzekering
Bankkosten
Domein hosting (website)
Onderhoud website
Evenementen
Representatie
Kantoorartikelen

Resultaat

2019
Begroting

Werkelijk

€
€
€
€

6.000,00
‐
‐
6.000,00

€
€
€
€

6.500,00
‐
‐
6.500,00

€
€
€
€

4.400,00
0,73
‐
4.400,73

€
€
€
€
€
€
€
€
€

650,00
350,00
200,00
250,00
800,00
3.500,00
150,00
100,00
6.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

850,00
350,00
200,00
250,00
800,00
3.700,00
200,00
150,00
6.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

515,80
349,73
168,25
176,24
1.079,94
3.512,57
572,00
100,00
6.474,53

€

‐2.073,80

€

‐

€

‐
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