
Notulen Algemene Ledenvergadering 
Wijkvereniging De Parken 

8 februari 2021  
 
 

De vergadering is virtueel georganiseerd vanwege de Covid-19 maatregelen. 
Speciaal aanwezig: Carola van de Berg van de gemeente Hilversum en een 
afvaardiging van Securitas en Unit14. 
 
TERUGBLIK 2020 
 
Bescherming wijkkarakter/omgeving 

- De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1/1/2022. 
- Bewonersorganisaties, inclusief De Parken, hebben zich verenigd in 

HOP 2040 om de inspraak in de omgevingsvisie 2040 te waarborgen. 
- Door de gemeente wordt een derde partij gezocht om het 

inspraakproces te begeleiden. 
- Voortbestaan kinderboerderij de Hertenkamp; de gemeente kijkt naar 

wat zij kunnen bijdragen. De Parken zal het blijven volgen en heeft 
leden via de website geïnformeerd over de ontstane situatie. 

- Regentesselaan 12, de wijkvereniging ondersteunt het bezwaar van 
omwonenden om de volgende redenen: 
1. afbraak van een gemeentelijk monument en 
2. het verlenen van ontheffingen op het bestemmingsplan.  
Hier kan precedentwerking van uit gaan, dit is relevant voor de hele 
wijk.  
 

Veiligheid 
- Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Unit 14 naast de 

bestaande overeenkomst met Securitas. 
- Het aantal inbraken en poging tot inbraak daalt gelukkig in 2020.  

Maar het dringende advies is om alert te blijven en deel te nemen aan 
de collectieve beveiliging via Securitas of Unit14 om de wijk ook veilig 
te houden. 

- De nieuwe wijkagent Mirjam van der Meer heeft zich voorgesteld 
tijdens een zoom bijeenkomst.  

- Er is contact geweest met gemeente, politie en de leiding van het pand 
van het Leger des Heils i.v.m. vermeend dealen van drugs. 

 
Verkeer en Groen 

- Er is overleg geweest met de gemeente over het groen in de wijk en 
het verlenen van kapvergunningen. Samen met gemeente ambtenaren 
is door de wijk gefietst. Handhaving van de regelgeving lijkt op zich 
voldoende om het groene karakter van de wijk te bewaken. 

- Kraanvogelplein; heeft achterstallig onderhoud. Overeengekomen is 
dat de gemeente dit aangepakt einde 2020, begin 2021. Tevens zal er 
onderhoud aan het wegdek gepland worden gedurende 2021. In dat 
kader zal ook naar het groen gekeken worden in samenspraak met 
bewoners. 



- Rossinilaan/Rossiniplantsoen/Palestrinalaan/Verdilaan herinrichting 
start maart/april 2021 . 

- Nimrodpark; er is overleg geweest tussen bewoners en gemeente ivm  
aanpassing van het groen. In het eerste kwartaal van 2021 zal 
aangevangen worden met het gefaseerd verbeteren van het groen. 

- Parkeren in de berm; het blijft een aandachtspunt voor bewoners, de 
wijkvereniging en de gemeente. 

 
Communicatie 

- De website en het mailbestand zijn opgeschoond en geactualiseerd. 
- Gedurende het jaar zijn verschillende nieuwsbrieven verstuurd. 

 
Evenementen 

- Na de ALV en nieuwjaarsborrel in februari was het helaas niet meer 
mogelijk om evenementen te organiseren vanwege Covid 19. 

- Wel is kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent via zoom. 
 
Financiën – resultaat 2020 

- Er is een overschot i.v.m. het niet kunnen houden van evenementen. 
- Er staat nog een bedrag open aan niet betaalde contributie van 2019 

en 2020. 
- De reserves lopen op. Ook de kascommissie vraagt zich af of dit nodig 

is. Het bestuur zal met een voorstel komen om een deel van de 
reserves te gebruiken voor verbeteringen in de wijk. 

- De kascommissie heeft de cijfers gecontroleerd en waar nodig een 
toelichting gekregen van de penningmeester. Zij raden aan de cijfers 
over 2020 goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen. 

- Na stemming wordt dit voorstel aangenomen. 
 
Bestuurswisselingen 
De leden gaan akkoord met het voorstel van benoemingen: Bas Esbach tot 
voorzitter, Guy Demuynck tot vice-voorzitter en Suzanne Sweerman tot 
penningmeester. 
 
JAARPLAN 2021  
  
Bescherming wijkkarakter/omgeving 

- Wij zullen nauwgezet de stappen volgen in de ontwikkeling van de 
omgevingsvisie 2040 en de plannen voor de energietransitie in 
Hilversum. 

- We zullen de ontwikkelingen rond Regentesselaan 12 volgen en ook 
andere ontwikkelingen die raken aan het bestemmingsplan. 

 
Veiligheid  

- We zullen regelmatig overleg voeren met de wijkagent, en Securitas 
en Unit14 om de wijk zo veilig mogelijk te houden. 

- Deelname aan de collectieve beveiliging door Securitas en Unit14 zal 
onder de aandacht gebracht worden van leden en gestimuleerd. 



- Contact met de leiding van het Leger des Heils pand zal onderhouden 
worden om potentieele overlast te voorkomen. 

 
Verkeer en Groen; aandacht zal uitgaan naar de voortgang van  

- De herinrichting Rossinilaan/Rossiniplein/Verdilaan/Palestrinalaan. 
- De Nimrodpark aanpassingen. 
- Aanpassing van de drempels Beethovenlaan/Mozartlaan. 
- Het onderhoud van de weg en groen bij het Kraanvogelplein. 
- Het beschermen van de bermen in overleg met gemeente. 

 
Communicatie 

- Website; nieuwsberichten zullen worden aangevuld. 
- De Ledenadministratie zal op orde gehouden worden en gebruikt voor 

contributie-inning. 
- Mogelijk stappen in de verdere digitalisering van het ledenbestand. 

 
Evenementen 

- Zodra de covid-19 maatregelen het toelaten zullen activiteiten 
georganiseerd worden. Verschillende ideeën zijn gedeeld tijdens de 
vergadering. 

 
Financiën – Begroting 2021  

- Aandacht zal uitgaan naar uitstaande contributie 2019 en 2020. 
- De contributie voor 2021 is weer vastgesteld op € 25,00. 
- Kascommissie: Marc Molhuys treedt terug uit de kascommissie. Marc 

wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage. Voorgesteld wordt dat Tom 
Peters de vacante positie in de kascommissie overneemt. 
Leden gaan akkoord met de begroting en benoeming van Tom Peters. 

 
Voorgestelde verzoeken van het Bestuur aan leden ter stemming aangeboden 

- Een financiële bijdrage aan de juridische procedure rond 
Regentesselaan 12 van maximaal €2.750,00? 
- Een bewoner geeft uitleg omtrent het bovenstaande verzoek. 

Diverse leden reageren en na een opbouwende en brede discussie 
wordt het verzoek in stemming gebracht.  

       De leden gaan niet akkoord met het verzoek. 
      -        Verzoek om € 2.500,00 ten laste van de algemene reserves 

        beschikbaar te maken voor structurele verbeteringen in de buurt op     
                      basis van later te organiseren input van de leden. 

        De leden gaan akkoord met het verzoek. 
 

Daarnaast wordt voorgesteld door een van de leden om het bestuur financiële 
ruimte te verlenen om slagvaardig te kunnen handelen zonder vooraf de leden te 
raadplegen. Het bestuur denkt dat met de moderne technologie er snel 
gehandeld kan worden en dit mandaat niet direct nodig is. Het voorstel is niet in 
stemming gebracht. 
 



Vergadering wordt afgesloten met een hartelijke dank uit te spreken richting 
Rutger van Versendaal voor het op orde brengen van het archief van De Parken 
en het digitaliseren van de bestanden. 
 
 

---------- 


