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Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 
 
 

Jaarplan in hoofdlijnen 2010/2011 
 
Het wijkplatform zal het komende jaar besteden aan het verder concretiseren van de vier doelen 
die het zich bij de oprichting heeft gesteld.  
 
 

Bespreekbaar maken van ideeën 
Doel 1 ‘Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid 

van de wijk op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.’  

 
De verschillende commissies van het wijkplatform proberen om elk op hun eigen terrein ideeën 
te opperen en te verzamelen om de leefbaarheid te bevorderen. Dit doen ze door hun 
buurtgenoten aan te moedigen mee te denken over de leefbaarheid van onze wijk.  
 
Via onze website kunnen wijkbewoners en niet-wijkbewoners ideeën aandragen die volgens hen 
door het platform moeten worden aangepakt. Dit kan door te mailen naar het bestuur, naar een 
van de commissies, of door een bericht achter te laten in ons gastenboek. 
 
 

Signaleren en coördineren van ontwikkelingen i.v.m. 
leefbaarheid 
Doel 2 ‘Het signaleren van ontwikkelingen binnen de wijk en het aandringen op structurele 

verbeteringen van de leefbaarheid bij de bevoegde instanties.’ 
Doel 3 ‘Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van de wijk ten goede 

komen en het voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid 
van de wijk Hoogenhof.’ 

 
Bij het wijkbezoek van het College van Burgemeester en Wethouders in juni 2007 aan onze wijk 
is een lijst met actiepunten opgesteld. We zijn in samenwerking met de gemeente nog steeds 
bezig deze actiepunten aan te pakken. Tevens zijn nieuwe actiepunten toegevoegd en wordt de 
lijst indien nodig verder aangevuld.  
 
De Commissie Algemeen blijft zaken die niet bij een specifieke commissie horen, maar wel 
aandacht verdienen binnen het wijkplatform, behandelen. Daarnaast, organiseren ze diverse 
activiteiten om de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de wijk te bevorderen. Activiteiten 
waar daarbij aan gedacht moet worden, zijn een Eindejaarsactiviteit, een zeskamp of 
voetbaltoernooi, plaatsing van een grote kerstboom, een muziekdag, participeren in de 
Straatspeeldag en mogelijk nogmaals een hobbymarkt. In 2010 zullen diverse activiteiten 
plaatsvinden in het kader van het 15-jarig bestaan van onze wijk. Verder zal, om de gevolgen 
van de verlaagde gemeentelijke subsidie op te vangen, in het vervolg bij alle door ons 
georganiseerde activiteiten om een vrijwillige geldelijke bijdrage van de deelnemers worden 
gevraagd en zal gezocht worden naar sponsoren. 
 
De Commissie Communicatie richt zich komende jaar op het verder uitbouwen en het 
onderhouden van de website, het doorgeven van activiteiten van het platform aan de pers, en 
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het voorzien van de welkoms- en informatieborden van informatie over de diverse activiteiten 
van het platform. 
 
De Commissie Grondgebiedzaken heeft zaken die te maken hebben met het grondwaterpeil, de 
grondwaterverontreiniging, de tweede keersluis in het Maas-Waalkanaal, het onderhoud en 
inrichting van het openbaar groen en rest van de wijk, het milieu, en de geluidsoverlast van de 
A73, Jan Ludenlaan en Rijksweg en wat daar fysiek aan gedaan kan worden, opgepakt en gaat 
daar mee door. 
 
De Commissie Verkeer en Veiligheid gaat proberen de knelpunten die in de verkeersnotitie en in 
de notitie over bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk, beiden begin 2009 aangeboden aan 
College van B&W, aan te (laten) pakken. Verder wordt doorgewerkt aan buurtpreventie, aan de 
gevolgen die het grote aantal jongeren in de wijk met zich meebrengt, aan sociale veiligheid en 
aan SMS-alert.  
 
De Commissie Zorg en Welzijn houdt zich ook in 2010/2011 bezig met uitvoering en 
ondersteuning van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), eenzaamheid en isolement, 
geluid en overlast in de wijk, jongeren (in overleg met commissie Verkeer en Veiligheid) en 
integratie mindervaliden in onze wijk. Regelmatig zal een afgevaardigde van Dichterbij aanwezig 
zijn bij de vergaderingen. 
 
Het bestuur ondersteunt de diverse activiteiten van de werkgroepen en stemt deze eventueel op 
elkaar af. Daarom zal ook de komende jaren in elke commissie een van de bestuursleden 
participeren. Verder zal het bestuur een wijkvisie en in overleg met de commissies een 
activiteitenplan gaan opstellen.   
 
 

Fungeren als klankbord voor externe instanties 
Doel 4 Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de leefbaarheid van de wijk. 

 
Het wijkplatform zal ook het komend jaar participeren in door de gemeente ingestelde 
klankbordgroepen.  
Verder participeert het wijkplatform in het duurzaamheidplatform, neemt deel aan het overleg 
over hangjongeren in de wijk en rondom de Tovercirkel, volgt de ontwikkelingen met betrekking 
tot de gebiedsvisie van het Lierdal, en probeert mee te praten over aan de WMO geassocieerde 
onderwerpen, zoals sociale samenhang en armoede. In al deze zaken is de gemeente de (of 
een van de) initiatiefnemers.  
 
Ook wordt deelgenomen aan het door de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat 
georganiseerde overleg over de grondwatervervuiling. Getracht zal worden om straks ook deel 
te nemen aan de verschillende overleggen die rondom de aanleg van de tweede keersluis zullen 
plaatsvinden. 
 
Met radio Unique FM zijn contacten over wijkgericht werken.  
 
Met Dichterbij zal regelmatig overleg plaatsvinden in verband met de integratie in onze wijk van 
de door hen begeleide wijkbewoners aan de Grote Loef en Broeksingel. 
 
Verder vindt er tweemaal per jaar overleg plaats met de wethouders die wijkgericht werken in 
hun portefeuille hebben en nemen we deel aan de jaarlijkse dag over wijkgericht werken. 
Daarnaast zal incidenteel overlegd worden met diverse geledingen van de gemeente over zaken 
die relevant zijn voor onze wijk. 


