
 

. 
 

 

BEWONERSVERENIGING Raadhuis en Omgeving 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019  

 

1. Welkom aan leden en niet leden van de bewonersvereniging.  

Een speciaal welkom is er voor Jan Kastje en Carola van den Berg.  

Carola, buurtcoördinator van de buurt Noord-West, is de schakel tussen de gemeente en ons bestuur.  

Jan Kastje, wijkwethouder, wil van deze gelegenheid gebruik maken om zich te introduceren. 

Hij wil benaderbaar zijn voor de bewoners en vindt het contact met het bestuur, zoals de fietstocht door 

de wijk,  heel waardevol. Het is zijn taak om Carola te steunen in haar werk. Regelmatig overlegt hij 

met ons bestuur en ook met de andere wijkbesturen van de wijk Noordwest. 

 

2. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda. 

In de uitnodiging staat als thema: “Een goede buur is goud waard”. We krijgen als vereniging steeds 

meer sociale aspecten en willen, naast het opkomen voor het behoud van onze mooie groene wijk, het 

nabuurschap promoten. De bewonersvereniging probeert hieraan gestalte te geven door het stimuleren 

van straatfeesten, het subsidiëren hiervan en het meewerken aan het jaarlijkse buurtdiner. Na de 

Souperdag in 2018, de Ballendag in 2019 wordt het thema in 2020 “Italië”. Carola vraagt de 

aanwezigen om, wanneer zij hieraan willen meewerken hetzij door te koken of het beschikbaar stellen 

van hun huis, zich bij haar aan te melden: carola.vandenberg@hilversum.nl. 

Wanneer er vragen of meldingen zijn over zorg of over zaken de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

betreffend dan kan men elke dinsdag van 3 tot 4 uur terecht in Medisch Centrum Dudok. 

De  Whats-App Buurtpreventie wordt beheerd door Rutger Mooy. Het doel van de app is het signaleren 

van verdacht gedrag en daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van criminaliteit. 

Aanmelden voor de app kan door een email te sturen naar raadhuiskwartierhilversum@gmail.com. 

Ter sprake komt het rabat-parkeren en het overhangend groen. Via M.O.R. (Melding Openbare Ruimte) 

kan bij de gemeente om handhaving worden gevraagd. De parkeerdruk in de wijk wordt steeds groter. 

Het door bedrijven beschikbaar stellen van uitrijkaarten voor een nabije garage zou de parkeerdruk 

kunnen verminderen. De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen post. 

 -Afmelding van Sandra Nagtzaam. Zij kan vanavond niet aanwezig zijn. Sandra heeft onze vereniging 

  een nieuwe look gegeven zoals te zien aan de laatste nieuwsbrieven. 

-Correspondentie over problemen met de verbouw Graaf Florislaan 38. Ons  bestuurslid dat ruimtelijke 

  ordening behandelt heeft hierbij advies gegeven. 

 -Verzoek om na te gaan of een vergunning is verleend voor de bomenkap op perceel Borneolaan 21a. 

 -Verzoek van de heer Knap om het (niet) handhaven van regels voor Beschermd Dorpsgezicht op de 

  Gerardus Gullaan te bespreken. Tijdens de fietstocht met de wijkwethouder is dit gedaan. 

 -Verzoek van de heer Senden om aandacht te schenken aan de veiligheid op hoek Noordse Bosje en 

  Melkpad. Inmiddels zijn enkele maatregelen getroffen. 

 -Suggestie van de heer Couperus om een verkeersdrempel bij de oversteek op de Naarderstraat. 

 -Verzoek om mee te werken aan het instellen van vuurwerkvrije zones in onze wijk. Het bestuur acht 

  de vuurwerkoverlast niet dusdanig dat een vuurwerkvrije zone zinvol is. Vanuit de  

  vergadering komt de wens om de tijdslimiet van afsteken vuurwerk beter te handhaven. 

 -Verzoek van mevrouw Steenman (ook in AVL 2018!) om het parkeerbeleid aan te passen,  

   namelijk afschaffing van betaald parkeren op zondag en het ingaan van onbetaald parkeren  

   op 18.00 uur in plaats van 21.00 uur.Dit onderwerp is bij de gemeente in behandeling. 

  -Verzoek van mevrouw Blosser een artikel te plaatsen over hondenpoep-overlast in de nieuwsbrief. 

  -De heer van Osch vraagt toelichting op de jaarcijfers 2018. Dit wordt bij agendapunt 7a behandeld. 

  -Mw. Felt vraagt het bestuur aandacht te schenken aan de herinrichting van de Koninginneweg e.o.  



 

  -Nagekomen: Kan het bestuur een inventarisatie maken van A.E.D.- apparatuur in de wijk? 

 

4. Mededelingen van het bestuur.  

 -Activiteiten 2019 in de wijk: Cityrun, Koningsdag, 20 jarig bestaan van Independer, 

  openluchtbioscoop, Dudokconcert en Eten op Rolletjes. De fietsronde gaat dit jaar hier niet door. 

  Het feest van Independer kan enige overlast geven. Hierover zijn goede afspraken gemaakt. 

 -De proef met het verbod op gebruik van drugs, dealen en gebruik van scooters in het Dudokpark 

   is voorbij. Verlengen kan pas na een half jaar. De wijkagent controleert regelmatig het park. 

 

5. Notulen van de jaarvergadering 2018 ter goedkeuring. De notulen worden goedgekeurd. 

 

6. Jaarverslag 2018. 

    De leden worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van het bestuur. 

  

7a.Verslag kascommissie. 

    Na toelichting van enkele punten wordt het financieel verslag goedgekeurd.    

    De heer Geerkes stopt na 10 jaar als kascommissielid. De heer de Vries is bereid zijn taak over te 

    nemen. Dank voor het werk van de kascommissie. 

 

7b.Financieel verslag.  

    Het bedrag voor straatactiviteiten is hoger. Oorzaak is de nabetaling van het voorafgaande jaar. Over 

    de begroting valt weinig te melden. Er worden geen bijzonderheden verwacht.  

 

8. Decharge volledig bestuur.  

    Annemieke stopt als bestuurslid. De voorzitter bedankt haar voor de inzet met bloemen en het  

    vooruitzicht van een afscheidsetentje. Het bestuur wordt gedechargeerd. 

 

9. Bestuursverkiezing. 

    Het oude bestuur is herkiesbaar. De voorzitter stelt voor deze te herbenoemen. De vergadering is 

    hiermee akkoord. Er is een nieuw bestuurslid nodig. Het verzoek aan de aanwezigen is dan ook om 

    uit te zien naar nieuwe bestuursleden en dit te melden aan de voorzitter. 

 

10.Plannen 2019. 

    Contact met gemeente onderhouden, het volgen van bouwplannen, herinrichting van straten en het 

    stimuleren van sociale contacten. Ook het herzien van Bestemmingsplan en de aanpassing van de 

    Omgevingswet zal nauwlettend worden gevolgd. 

 

11.Vaststellen contributie. Deze wordt weer vastgesteld  op €18,50. 

 

12.Communicatie. Is reeds besproken. 

  

13.Rondvraag. 

 - De Vorstin is een leuke locatie om te vergaderen. De ligging en de parkeergelegenheid is wellicht 

 voor meerdere leden een reden om niet te komen. Naast “De Unie”op de ’s Gravelandseweg  is 

 “de Akker” op het Melkpad en een kleinere ruimte in het Raadhuis een geschikte vergaderplek. 

 -Gewezen wordt op de mogelijkheid om bij de gemeente een bijdrage te vragen voor buurtactiviteiten. 

  Deze kan gebruik worden bij het organiseren van straatfeesten. 

 - Overlast door hondenpoep kan verminderen door plaatsing bakken met afvalzakken. Dit is al eens 

  besproken, maar te duur bevonden. Tijdens het overleg met de wijkwethouder wordt dit aangekaart.  

 

14.Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en wijst op de beschikbare kaartjes met instructies 

voor Rabat-parkeren en de aanmeldingskaarten voor het werven van nieuwe leden. 

Hierna is het tijd voor de aansluitende borrel. 


