
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van  

Wijkvereniging “De Parken” 

13 februari 2017, Melkhuisje - Hilversum 

 

1. Opening 

De heer Dekkers opent de vergadering en heet de circa 60 leden van harte welkom. Ook heet de heer 

Dekkers onze wijkagent, de heer Van den Berg, de heren van Gooiland en mevrouw Carola Van den 

Berg, buurtcoördinator van de gemeente welkom op de ledenvergadering. Penningmeester Ruud 

Dijkstal is helaas verhinderd door een verblijf in het ziekenhuis.  

2. Goedkeuring Jaarverslag 2016 

Het bestuur doet verslag van 2016 aan de hand van het jaarplan 2016. Het jaarverslag wordt door de 

algemene vergadering goedgekeurd. Een korte samenvatting van de hoofdpunten: 

Bescherming karakter van de wijk 

- Een afvaardiging van het bestuur is naar de voorlichtingsavond geweest waar een 

projectontwikkelaar plannen voor een appartementengebouw aan de ’s Gravelandseweg heeft 

gepresenteerd. Het bestuur heeft aangegeven niet achter deze plannen te staan en de plannen 

zijn inmiddels gewijzigd naar een plan voor een 2 onder 1 kap woning; 

- Berichtgeving van de gemeente omtrent ingediende omgevingsvergunningen wordt nauwgezet 

gevolgd en getoetst door het Bestuur; 

- Er is overleg gevoerd met buurtbewoners over het verbouwen van grote panden tot 

zogenoemde onzelfstandige zorgeenheden; 

- Een afvaardiging van de Parken was aanwezig bij de informatie-avond over regeling meervoudige 

bewoning en herziening bestemmingsplan; 

- Leden zijn welkom om punten aan te dragen mbt bestemmingsplan waarvoor het wenselijk 

geacht wordt om een herzieningsprocedure aan te vragen.  

Verkeer  

- De proef op de Bachlaan leidde tot slechts zes kilometer snelheidsverlaging. Toch heeft de 

gemeente bij de provincie subsidie weten te bemachtigen voor veilige fietsoversteekplaatsen. Er 

zullen vier permanente sluizen met drempels worden aangelegd; 

- Project Veilig naar School: dit gemeenteproject heeft als doel gedragsverandering af te dwingen 

om de situatie rondom scholen veiliger te maken. De gemeente heeft omwonenden, de 

betrokken scholen en de Parken geraadpleegd. Er is een proef met verkeersmaatregelen rondom 

Mozarthof en Godelindeschool uitgevoerd door de gemeente. Een eerste evaluatie heeft 

plaatsgevonden met de scholen. 



Veiligheid 

- 206 huishoudens zijn aangesloten bij Gooiland. Iedereen die niet is aangesloten, wordt dringend 

verzocht om zich aan te sluiten. Gooiland heeft de daling in aangesloten huishoudens ook 

gesignaleerd. Ze hebben aangegeven dat bij een verdere daling het aantal patrouillerende 

auto’s zal verminderen; 

- In onze wijk is het volgende gerapporteerd over 2016: 3 daadwerkelijke inbraken, 2 vandalisme-

uitingen en 11 auto-inbraken; 

- Wijkagent de heer Van den Berg raadt iedereen dringend aan om geen laptops en telefoons in de 

auto achter te laten, geen ramen open te laten en geen auto’s onder dakramen te parkeren; 

- Er waren drie meldingen van jeugd / drugsoverlast binnengekomen bij de politie. Daarnaast 

spreken de agenten regelmatig jongeren aan die rondhangen bij de bankjes. Het betreft vaak 

jongeren uit onze eigen wijk; 

- In het Corversbos staat ook een bankje waar veel drugsoverlast is van kinderen van het Comenius 

college. De politie komt daar regelmatig controleren. Daarnaast raadt de heer Van den Berg de 

bewoners aan om regelmatig in contact te treden met het Comenius College.  

Evenementen 

Het afgelopen jaar zijn er drie evenementen georganiseerd, waarbij een grote opkomst is 

gerealiseerd: 

- Filmavond op Nimrodpark in de zomer; 

- Inspirerende rondleiding op landgoed Zonnestraal; 

- ALV met borrel. 

Disputen 

In 2016 zijn er geen disputen begeleid door het bestuur. Het bestuur gaat voorzichtig om met 

disputen om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Communicatie 

- De website die in 2014 is ontwikkeld, wordt momenteel vernieuwd. Hij zal in een moderner jasje 

worden gestoken, sneller en interactiever worden; 

- De jaarlijkse nieuwsbrief is op veler verzoek weer geherintroduceerd. 

Openstaande actiepunten vorige ALV: 

 Fietsveiligheid: deze is verbeterd door de sluizen op de Bachlaan; 

 Asfaltering: de planning voor de asfaltering is uitgedeeld en gepubliceerd op de website 

afgelopen jaar; 



 Actiepunten Beethovenlaan/Bachlaan: deze zijn allemaal meegenomen in de bespreking 

van de pilot en bij de realisatie van het perkje. 

2b. Financieel verslag 2016 (rekening en verantwoording) 

Het bestuur doet financieel verslag van 2016. Het doel was om budget neutraal te opereren. Dit jaar 

was er een positief resultaat, aangezien de kosten lager zijn uitgevallen voor de georganiseerde 

evenementen.  

Er is een zeer groot aantal aanmaningen nodig geweest aan vele leden voor het betalen van het 

lidmaatschap. Hierbij het dringende verzoek om het komende jaar de factuur direct te betalen! 

Een aantal leden zal worden geroyeerd wegens wanbetaling twee jaar achtereen, wanneer zij ook de 

factuur voor 2016 niet betalen. Zij zullen hiervan op de hoogte worden gebracht.  

Vraag ALV: wat is het mandaat van de ALV en het bestuur? Antwoord: alles wat het bestuur doet, 

wordt getoetst aan de 10 beginselen van de wijkvereniging. Alles wat daarvan afwijkt en grote zaken 

zullen altijd aan de leden worden voorgelegd. 

Vraag ALV: kunnen we een rechtsbijstandsverzekering afsluiten als vereniging? Antwoord: dat is 

helaas niet mogelijk. 

Het financieel verslag en de rekening en verantwoording worden door de algemene vergadering 

goedgekeurd. 

3. Bestuurswisselingen 

De eerste termijn van de penningmeester is verlopen. Gezien zijn huidige medische situatie is het 

nog niet zeker of hij een tweede termijn zal aanblijven. 

De tweede termijn van Marc Molhuysen verloopt einde van het jaar dus per 1/12018 zijn wij op zoek 

naar een nieuwe voorzitter. 

Het bestuur heeft een oproep gedaan voor de vacante positie van bestuurslid Veiligheid.  

4. Jaarplan 2017 

Het bestuur presenteert het jaarplan 2017 en dit jaarplan wordt door de algemene ledenvergadering 

goedgekeurd. Een aantal hoofdpunten: 

Bescherming karakter van de wijk 

-  Herziening bestemmingsplan Noordwestelijk villagebied staat voor het komende jaar op de 

agenda bij de gemeente. De Parken met de gemeente in overleg treden hieromtrent; 

- Gemeenteplannen met betrekking tot wegenonderhoud en herinrichting straten/pleinen: 

hierover organiseert de gemeente binnenkort een informatie-avond; 

- Volgen en toetsen van nieuwe aanvragen voor omgevingsvergunningen. 

Veiligheid 



-  Collectieve beveiliging in de wijk is enorm belangrijk. Het aantal bij Gooiland aangesloten 

huishoudens neemt af, wat kan leiden tot een afname van het aantal auto’s dat rondrijdt. Dit 

komt de veiligheid in de wijk niet ten goede; 

- Gooiland is overgenomen door Securitas. Gooiland beveiliging blijft wel Gooiland heten. Oud 

Securitas leden in de wijk zullen toegevoegd worden aan het Gooiland bestand. Er zullen op 

korte termijn geen veranderingen plaatsvinden in de dienstverlening. 

Verkeer 

-  Implementatie maatregelen Bachlaan zullen dit jaar geschieden; 

- Vraag ALV: Bachlaan wordt nu geregeld maar er zijn nog meerdere sluiproutes in de wijk. 

Antwoord: we proberen één voor één de meest urgente zaken aan te pakken. Meldingen van 

gevaarlijke situaties ontvangen we graag; 

- Evaluatie project ‘Veilig naar School’ zal dit jaar plaatsvinden. 

Evenementen 

- Op 5 maart zal er een rondleiding worden gehouden naar museum Hilversum om 10.30 uur voor 

maximaal 30 personen. Het zal een rondleiding zijn door het gebouw met twee exposities – 

Zilveren Camera en foto’s van Jeroen Oerlemans; 

- Het grote jaarlijkse event in de nazomer aan het Nimrodpark. 

Communicatie 

- De vernieuwde website gaat binnenkort online; binnenkort ontvangt u daarvan een melding. 

5. Vaststellen Jaarlijkse bijdrage 

De algemene vergadering stelt de bijdrage voor leden voor 2017 (ongewijzigd) vast op € 25. Het 

jaarplan en de begroting zijn goedgekeurd door de leden. 

Oproep van de penningmeester om bij betaling het adres te vermelden EN op tijd te betalen zodat 

er niet vele malen aanmaningen meer nodig zullen zijn. 

6. Rondvraag  

 Vraag: heeft het bestuur wel eens nagedacht over organisatie van een Running Dinner in de 

wijk? Antwoord: Dit is een heel leuk maar tijdrovend evenement. Indien er vrijwilligers zijn 

om dit te organiseren, zijn zij van harte welkom; 

 Vraag: wat gaat er gebeuren met de rieten hut? Antwoord: hier zullen appartementen in 

komen op den duur; 

 Vraag: Vroeger heeft het bestuur zich hard gemaakt dat op het weilandje van Six niet 

bebouwd mocht worden. Gemeente heeft dit advies destijds gevolgd. Zou het bestuur 

kunnen uitzoeken of dat nog steeds het geval is? 

 Vraag: in vorige vergadering is gesproken over overlast door paarden in het Corversbos. Dit is 

nog erger geworden. Kan hier iets aan worden gedaan? 



 Vraag: Bergsma bouwt op zijn terrein zonder vergunning, wat doet de Parken daaraan? 

Antwoord Carola: de zaak loopt, de gemeente is in gesprek over dit complexe dossier. De 

gemeente jurist is er bij betrokken. Zodra de gemeente meer mededelingen kan doen, zullen 

zij dat doen. Op dit moment is dat helaas niet mogelijk; 

 Vraag: kunnen er plastic zakjes en extra vuilnisbakken worden opgehangen door de 

gemeente om de hondenpoep overlast te verhelpen, net als in Laren? Antwoord: we zullen 

dit bespreken met de gemeente. Er wordt wel extra nageleefd op hondenpoep en loslopende 

honden door BOAs; 

 Vraag: kinderdagverblijf in de Hoflaan - auto’s mogen niet in de berm parkeren. Daardoor is 

er sprake van een onveilige situatie. Antwoord: Dit wordt meegenomen door het bestuur in 

de discussie rondom het Veilig naar School project. 
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