Notulen
Algemene ledenvergadering
Buurtvereniging De Parken
Dinsdag 1 maart 2022

De vergadering wordt gehouden in ’t Melkhuisje, 45 leden zijn aanwezig.
Deze avond is er een afvaardiging aanwezig van Unit 14 als ook onze wijkagent Mirjam van
de Meer die met een collega langskomt. De gastspreker is boswachter Dirk Mulderij.
Opening
De voorzitter, Bas Esbach, opent de avond en heet alle aanwezigen welkom. De
penningmeester Suzanne Sweerman is wegens ziekte niet aanwezig. Bas zal de toelichting op
de financiën op zich nemen.
Algemene verenigingszaken
Bestuurssamenstelling wordt toegelicht.
Op dit moment is er nog steeds een vacature bij Evenementen. Er is echter een tijdelijke
oplossing gevonden omdat een aantal leden hebben aangegeven te helpen bij de organisatie
van evenementen. Onze dank voor dit aanbod!
De bestuurstermijn van de secretaris loopt af en Maura de Jong-Borghols heeft aangegeven
dat zij geen tweede termijn zal vervullen.
Het bestuur is dan ook op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie komt het team versterken?
Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
- Wet is in werking getreden ter bescherming van vereniging en hun bestuursleden
- 2 wijzigingen nodig in de statuten om hieraan te voldoen.
- Wijziging 1: “Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste 3
bestuursleden aanwezig zijn”. De vergadering gaat per acclamatie akkoord
- Wijziging 2: “Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: Is de ALV bevoegd om één of
meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de organisatie te
voorzien. Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het
minimum aantal stemmen zoals is vastgelegd in de statuten. De vergadering gaat per
acclamatie akkoord.

Activiteiten 2021
Bescherming wijkkarakter/omgeving
- HOP 2040 wordt gesteund door De Parken.
- Hilversum omgevingsvisie 2040. Inspraak door bewoners heeft plaatsgevonden,
vervolgstappen in uitvoering, begin 2023 wordt de definitieve omgevingsvisie van de
gemeente verwacht.
- Hilversum wordt officieel geen sleutelgebied MRA (Metropool Regio Amsterdam).
- Energietransitie: De ambities van Hilversum zijn helder. De weg daar naar toe minder. Op
dit moment focus op individuele benadering en energiebesparing. Energie coaches
leveren gratis advies op maat aan bewoners van Hilversum.
- Verandering vergunning bomenkap in de maak. Er is een proef van de gemeente waarbij
wordt aangegeven welke bomen in Hilversum NIET mogen worden gekapt en voor de
kap van de overige bomen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.
- Regentesselaan 12: Het pand is verkocht door de indiener van de omstreden
omgevingsvergunning. Zorgen over ongewenste aanpassingen lijken daarmee van tafel.
- Het bestuur volgt steekproefsgewijs aanvragen van omgevingsvergunningen in het kader
behoud en verbetering van bestaande woonklimaat
Veiligheid
- Unit 14 en Securitas zijn de twee aanbieders in de wijk. Een derde partij (Verisure) heeft
aangegeven “iets” te willen gaan doen. Het bestuur zal dit volgen.
- Deelnemers aan collectieve beveiliging is toegenomen momenteel zijn het er 185.
- Het bestuur heeft bezoeken gebracht aan de nieuwe directeur, de heer Vader, van de
Saffier n.a.v. klachten van omwonenden. Er is een goede samenwerking en er zijn geen
nieuwe klachten.
- Overlast door jongeren zijn over het algemeen jongeren uit deze wijk. Onze wijk heeft 2
grote scholen in de directe nabijheid en door de Corona tijd zijn jongeren meer op zoek
gegaan naar hangplekken.
- Waarschuwing i.v.m. gestegen aantal auto inbraken:
o Geen waardevolle spullen laten liggen
o Sleutels thuis bewaren in b.v. een metalen doosje zodat ze niet kunnen
worden uitgelezen
o Denk aan voldoende licht
Verkeer en Groen
- Rossinipark herinrichting is afgerond. N.a.v. een vraag van een van de leden zal het
bestuur navragen wanneer “de hoeken” van het park worden ingezaaid.
- Wanneer vinden de snelheidsmeting plaats dit jaar?
- Drempels op de Beethovenlaan zijn breder gemaakt i.v.m. de verkeersveiligheid.
- Onderhoud Kraanvogelplein, Gnoelaan en Joellaan staat op de planning voor dit jaar.
- Bermenproblematiek: weer klachten over het parkeren van auto’s op de berm van de
Wisseloordlaan.
- Electrische auto’s en laadpalen: Wat is de visie van de gemeente m.b.t. het plaatsen van
laadpalen?

-

Bermen in de wijk. Wat is het beleid van de gemeente m.b.t. het plaatsen van de keien of
hekjes in de wijk? Sommige leden zijn in overtreding met het maken van een eigen
invulling van openbaar terrein bij hun woning. Onderhoud van de bermen gebeurd door
de gemeente en handhaving t.o.v. foutparkeerders. Oplossing om bermen te
beschermen door ze te benoemen als voetpad??

Evenementen
Door de Corona regels heeft alleen het Rondje door de buurt met de wijkagent en wijk boa
kunnen plaatsvinden.
Disputen
Geen in 2021.
Communicatie
- Website blijft in ontwikkeling en bron van informatie.
- Nieuwsbrieven worden regelmatig verstuurd.
Financiën – resultaat 2021
- Ledenbestand is opgeschoond.
- Betaling contributie 2021, alle leden hebben voldaan.
- Op dit moment 216 leden.
- Begrote inkomsten gehaald, begrote uitgaven lager i.v.m. Corona regels.
- Hogere rekening voor Website i.v.m. onbetaalde factuur uit 2020. Overig is WBTR
ondersteuning.
Verslag kascommissie
- Beoordeling van de cijfers van 2021.
- Controlecommissie raadt aan de cijfers voor 2021 goed te keuren en het bestuur
décharge te verlenen.
- Leden keuren per acclamatie het jaarverslag van het bestuur en de financiële
verantwoording inclusief het voorstel voor het afschrijven van niet te innen contributies
uit de jaren 2019 en 2020, goed en verlenen daarmee decharge aan het bestuur

Jaarplan 2022
Bescherming wijkkarakter/omgeving
Het bestuur blijft de volgende zaken volgen:
- Totstandkoming omgevingsvisie Hilversum 2040.
- Energietransitie in Hilversum.
- Aanvragen omgevingsvergunningen en eventuele aanpassing kapvergunning.
Veiligheid
- Het bestuur zal i.o.m. de politie (wijkagent), Securitas en Unit 14 ontwikkelingen op
veiligheidsgebied (o.a. incidenten) en de mogelijkheden tot verbetering regelmatig
bespreken.
- Wandeling door de wijk met wijkagent i.v.m. veiligheid in en rond het huis ter
voorbereiding op de zomer wordt georganiseerd, 10 mei is de planning.
- Extra aandacht zal gaan naar het gestegen aantal auto inbraken:
- Collectieve beveiliging door Securitas en Unit 14 blijft bestaan in de wijk en deelname zal
door het bestuur worden gestimuleerd.
- Overleg met gemeente o.m. over Go Sharing. Bijvoorbeeld over wat is het beleid,
mogelijkheden achterlaten van de scooters (en in de toekomst electrische fietsen) op
vaste parkeerplaatsen.
Verkeer en Groen
- Geplande snelheidsmetingen op Verdilaan en Rossinilaan i.v.m. nieuwe wegdek
- Joelaan en Kraanvogelplein en Nimrodpark: hoe staat het met de planning en renovatie?
- Plaatsen bankjes: budget goedgekeurd overleg met gemeente wat een mogelijke locatie
is.
- Bermonderhoud bij Bussumergrintweg loopt nog. Evenals bermbescherming algemeen
bij Beethovenlaan, Wisseloordlaan en ’s-Gravelandseweg.
Communicatie
- Website zal regelmatig geactualiseerd worden
- Op regelmatige basis zal informatie per e-mail en nieuwsbrief gedeeld worden
Evenementen
Planning is:
- ALV van 1 maart.
- Activiteiten in het kader van veiligheid en preventie.
- Bijeenkomsten Voor en Door leden van De Parken. Vier dames nemen de organisatie op
zich en wij willen hen graag bij voorbaat danken voor hun inzet, hulp en enthousiasme.
Financiën – Begroting 2022
- Begroting wordt toegelicht door de voorzitter. De leden geven naar aanleiding hiervan
goedkeuring voor 2022.
- De jaarlijkse contributie is onveranderd €25,00. De leden zijn ook hiermee accoord.
Rondvraag
- Parkeren in de berm van de Wisseloordlaan is een blijvend probleem het bestuur zal dit
onder de aandacht blijven brengen van de gemeente en politie.

-

Algemene opmerking over aandacht voor gevaarlijke kruispunten in de wijk waaronder
Wisseloordlaan-’s-Gravelandseweg.

Afsluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en aanwezigheid en sluit de vergadering
af. Hij introduceert onze gastspreker Dirk Mulderij van Goois Natuurreservaat. Dirk geeft
een inspirerend en zeer informatieve lezing over de werkzaamheden van Goois
Natuurreservaat in onze omgeving.
Na de lezing worden alle aanwezigen uitgenodigd om aan de bar een drankje te drinken en
na te praten.

