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Overleg Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 

Datum  Dinsdag 12 mei 2009   
Deelnemers Natasja Mom, Marleen van Dreumel, Richard van Luijk, Paul Peters, 

Erica de Ruiter, Marijke van Winsum-Westra, Jan Fleuren, Dirk 

Linders, Bart de Hingh, Ron Roelofs, Wiel Hendriks, Pieter Oude 

Egberink, Petra Thijssen, A. Verweij, Hans Koopmans, Elly en Ton 

van den Heiligenberg, Trudy Reinders en Carlot Roelofs (notulen) 
Afwezigen (Met bericht) Miems Tent, Alex en Irma Eggen, Roos Fiselier, Ad 

Verhoeven, Gerard Kroes, Wiel Hendrikx, Henk Jacobs, Theo en 

Lide Geurts, Henri Groenen, Ruud Payens, Henk Jan Peuscher, Ferd 

van der Krogt 
Van Carlot Roelofs 

Locatie De Tovercirkel 
Datum 20 mei 2009  

 

 

2. Opening 
 

Marijke van Winsum-Westra opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het 

Wijkplatform bestaat nu 1 ½ jaar. Op dit moment hebben we ruim 100 leden. Helaas hebben een 

aantal leden zich moeten terugtrekken uit onze commissies, vanwege te weinig tijd. Hierdoor zijn de 

meeste commissies onderbezet. Zij doet nogmaals een oproep aan leden om te kijken of zij tijd en zin 

hebben om mee te denken in 1 van de commissies. 

 

3. Verslag ledenvergadering 25 november 2008  

 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag en wordt dan ook vastgesteld. Met dank 

aan Carlot voor de verslaglegging. 

 

De heer Verweij meldt dat er nog steeds erg veel last is van de hangjongeren rondom de 

Tovercirkel. Hij vraagt of het Wijkplatform kan kijken of zij het bij de gemeente voor elkaar 

krijgt om bordjes op te laten hangen met de tekst: verboden toegang of na 21.00 uur geen 

toegang. 

Zodra deze bordjes er hangen, dan kan de politie optreden. Deze vraag zal worden 

meegenomen in het gesprek wat het bestuur heeft met de Wethouder begin juni. 

 

4. Jaarverslag 

 

Er zijn geen op- en of aanmerkingen op het verslag. Marijke van Winsum-Westra zal ervoor 

zorgen dat dit naar de gemeente wordt verstuurd. 

 

5. Financieel verslag 

 

Bart de Hingh (penningmeester) heeft een zeer duidelijk verslag gemaakt. Dank hiervoor. Dit 

verslag gaat over 2007 en 2008 omdat het Wijkplatform eind 2007 is gestart en het niet zinvol 

was een verslag over alleen 2007 te maken. In het vervolg gaat het verslag over een 
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kalenderjaar. Voor 2008 en 2009 heeft de gemeent € 10.000,= toegezegd. Bij de start van het 

Wijkplatform heeft de gemeente toegezegd dat er gespaard kon worden. Deze toezegging is 

echter niet meer van kracht. Wel is het mogelijk om een bedrag doorgeschoven te krijgen 

voor zaken die al liepen in 2008 en in 2009 worden verrekend. Er zal dan ook een bedrag 

worden doorgeschoven o.a. voor de aanschaf van welkomstborden, de gehouden HOF-markt 

en de commissievergaderingen. 

In verband met de subsidieverordening is het financieel verslag reeds ingediend bij de 

gemeente. 

 

De kascommissie bestaande uit Elly van den Heiligenberg en Ruud Payens hebben de 

controle uitgevoerd. Elly van den Heiligenberg meldt dat het een prima verzorgde 

boekhouding is en er dan ook geen op- en/of aanmerkingen zijn. Met dank aan Bart de Hingh 

voor de verrichte werkzaamheden. 

Ruud Payens zal aftreden. Pieter Oude Egberink zal in 2010 samen met Elly van den 

Heiligenberg de kascontrole uitvoeren. Als reserve wordt Erica de Ruiter benoemd. 

 

6. Jaarplan 
 

Marijke van Winsum-Westra neemt in grote lijnen het jaarplan door. Dirk Linders vindt het er 

erg goed uitzien. Met dank aan Marijke van Winsum-Westra voor het opstellen van dit 

jaarplan. 

 

7. Begroting 
 

Bart de Hingh heeft de begroting opgesteld in samenwerking met het bestuur. Hij meldt dat de 

begroting reeds naar de gemeente is verstuurd, omdat de indieningstermijn eerder was dan de 

ledenvergadering. Het activiteitenplan wordt als basis gebruikt voor de begroting 2010. De 

commissies kunnen eind 2009 activiteiten indienen waarvoor zij in 2010 een bedrag nodig 

hebben. 

 

8. Statuten Huishoudelijk Reglement 
 

Marijke van Winsum-Westra meldt dat de volgende opmerkingen over de Statuten zijn 

binnegekomen: 

 Benoeming van bestuursleden : al dan niet uit leden  

al dan niet : heeft weinig zin omdat bestuurslid wel in werkgebied van vereniging 

moet wonen (art. 11 lid 2)). Argument dat expertise van buiten bestuur kan komen 

gaat dan niet op, want expert moet wijkbewoner zijn 

‘al dan niet’ kan overal verwijderd worden 

 art. 5. extra lid - per adres kunnen meerdere leden zijn 

 art. 5. – hoe zit het met lidmaatschap van nonprofit organisaties, zoals school en 

heemkundekring? 

 Art. 20.1 – oproeping per mail en als dat niet mogelijk is schriftelijk 

 Nog een aantal typefouten 

 Fout geboortejaar van Dick Sas 

 

 

Dit zijn echter geen zaken waarvoor de Statuten opnieuw moeten passeren bij de notaris. Deze 

opmerkingen zullen worden meegenomen wanneer dit wel aan de orde is.  
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Het Huishoudelijk Reglement hoeft niet langs de notaris en kan door de algemene 

ledenvergadering worden vastgesteld. Ook op het huishoudelijk regelement zijn een aantal 

op- en/of aanmerkingen gemaakt, namelijk: 

 

 takenpakket van voorzitter en vice-vooritter tov secretaris en penningmeester erg 

minimaal 

 voorzitter - ook – vertegenwoordiger van wijkplatform, of laat zich 

vertegenwoordigen 

 secretaris – ook – archief bijhouden 

 geen bedrag noemen voor contributie, maar wordt door algemene ledenvergadering 

vastgesteld uiterlijk 1 of meerdere maanden voor het einde van jaar voorafgaand aan 

jaar waarop verhoging ingaat. 

 Rooster van aftreden mist 

 

Voorgesteld wordt om huishoudelijk reglement op deze punten aan te passen en op de 

volgende algemene ledenvergadering vast te stellen. 

 

9. Rondvraag 
 

Richard van Luijk  Bewoners hebben erg veel last van hondenpoep rondom de vijver bij de 

Tovercirkel. Dit is niet de enige plaats, maar geldt eigenlijk voor de hele wijk. Is het niet 

mogelijk om bijvoorbeeld meer vuilnisbakken te plaatsen, misschien wel met 

hondenpoepzakjes en te zorgen dat er meer gehandhaafd gaat worden? Ook kan misschien het 

Wijkplatform een ludieke actie op touw zetten. Het bestuur zal dit meenemen in het gesprek 

met de Wethouder, begin juni.   

 

Er wordt veel gevist in de vijver, maar er staan nergens prullenbakken. Het blijkt dat de 

vissers hun afval niet mee naar huis nemen. Is het mogelijk op vuilnisbakken te plaatsen waar 

zij hun afval in kunnen doen? Ook dit zal worden meegenomen in het overleg met de 

Wethouder. 

 

Elly van den Heiligenberg bedankt de secretaris (Carlot Roelofs) voor het vele 

administratieve werk wat zij heeft verricht. 

 

De heer Verweij meldt dat het éénrichtingsverkeer op de Boterdijk (bij de school) regelmatig 

wordt genegeerd. Kan het Wijkplatform hier iets aan doen. Ook dit zal worden meegenomen 

in het overleg met de Wethouder en wellicht kan het Wijkplatform een ludieke actie 

bedenken. 

 

Door verschillende leden wordt gemeld dat er erg hard wordt gereden in de wijk.  

 

De struiken rondom de Tovercirkel nemen veel zicht weg. Hierdoor zouden automobilisten 

kinderen over het hoofd kunnen zien die erachter vandaan komen. Ook opperen een aantal 

leden het idee om een tweede hek te plaatsen bij de uitgang van de Tovercirkel aan de 

Zwerfkei, zodat er een zigzag ontstaat en de kinderen niet zomaar de weg op kunnen lopen. 

Ook dit zal worden meegenomen in het gesprek met de Wethouder. 

 

Ron Roelofs vraagt of de ideeën/opmerkingen die deze avond worden aangedragen op de 

website geplaatst kunnen worden. Dan weten de medebewoners waar aandacht voor is en 

kunnen ze erover meepraten. 
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Bart de Hingh merkt op dat er dit jaar al leuke initiatieven geweest zoals de IJspret, HOF-

markt en Straatspeeldag. Hij complimenteert ook namens het bestuur de initiatiefnemers en 

uitvoerenden. Geweldig! 

 

De heer Verweij vraagt hoe het staat met de waterdruk voor bluswater. Hij heeft gehoord dat 

dit te laag is. De commissie Verkeer en Veiligheid heeft hier vorig jaar informatie over 

ingewonnen. Het blijkt dat dit is opgelost. Bovendien liggen er in de wijk voldoende vijvers 

en het Maas-Waas kanaal waar water uit gepompt kan worden. Het verslag van de commissie 

staat op de website. 

 

De wijk Hoogenhof bestaat in 2010  15 jaar. De activiteitencommissie zal gaan bedenken hoe 

we dit extra onder de aandacht kunnen brengen. 

 

10.  Presentatie over SMS Alert door Dirk Linders 
 

Dit onderwerp wordt aan het einde van de vergadering in vogelvlucht toegelicht. Dirk Linders 

is een SMS Alert dienst aan het opzetten voor de wijk. Hierover zullen alle wijkbewoners 

binnenkost nader worden geïnformeerd. Deze dienst kan bijvoorbeeld worden ingezet als er 

een kind zoek is. 

 

11. Presentatie over AED door Frank Hilbrands 
 

Door middel van den Powerpoint presentatie laat Frank zien wat de stappen zijn voordat een 

AED wordt ingeschakeld en de stappen erna. Ook laat hij op een pop zien hoe de AED werkt. 

Vervolgens kan men vragen stellen. De vereniging AED kan nog altijd nieuwe vrijwilligers 

gebruiken die hulp kunnen bieden bij het gebruik van de AED. Hiervoor moeten zij een 

cursus volgen van 3-4 uur. Deze wordt door de vereniging gegeven. De Powerpoint 

presentatie en gegevens over de vereniging zullen op de website van het Wijkplatform worden 

geplaatst. 

 

12. Sluiting 
 

Marijke van Winsum-Westra sluit om 22.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn 

aanwezigheid.  

 

 

 
 

 

 


