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Aanwezig: Esther van den Bergh, Jan Fleuren, Tineke Storm 
 
 
Op basis van de door Tineke opgestelde agenda, worden de agendapunten een voor een 
doorgenomen. 
 
1. Opening 
Geen opmerkingen 
 
2. Vaststellen agenda 
De leden gaan akkoord met de agendapunten. 
 
3. Verslag van 18 december 2008 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen 
In de vorige vergadering werd afgesproken dat binnengekomen stukken worden doorgezonden 
naar het secretariaat met het verzoek deze te verspreiden over of rond te mailen naar de 
betreffende commissie(s). In de praktijk blijkt dit lastig. Jan Fleuren zorgt er voor dat alle mail 
die betrekking kan hebben op het wijkplatform voortaan worden doorgezonden naar Esther en 
Tineke. Tineke meldt dat er geen ingezonden stukken zijn. 
 
5. Plannen van het bestuur WPH 
Het bestuur vindt het noodzakelijk om meer bekendheid te genereren voor de activiteiten van 
het wijkplatform. Dit kan d.m.v. een flyer, een activiteit, een spandoek (bijvoorbeeld via Harry 
Straaten). Ook is het van belang dat de website z.s.m. in de nieuwe opzet online gaat. 
 
6. Website Wijkplatform Hoogenhof 
Allereerst is het van belang dat er meer duidelijkheid komt over het technisch beheer en het 
contentbeheer van de site.  
De leden buigen zich over het ontwerp van AC Malden en doen suggesties voor verbeteringen. 
De webpagina’s van het wijkplatform Overasselt worden als voorbeeld genomen en bekeken. 
Esther benadert het Wijkplatform Overasselt met de vraag of het toegestaan is om de structuur 
deels te kopiëren. 
Jan stelt voor dat Esther de plannen voor de website toelicht tijdens de vergadering van het 
bestuur op 27 februari. Esther gaat hiermee akkoord. 
 
7. Nieuwsbrief voorbereiden nr. 2 
Tineke wacht op een besluit van het bestuur wanneer te verschijnen met een nieuwe 
nieuwsbrief. 
 
NB in de bestuursvergadering wordt besloten om z.s.m. te verschijnen met een nieuwsbrief. 
Doel is om de (commissie)leden en bewoners te informeren over de stand van zaken. Per 
commissie zullen de actiepunten kort worden toegelicht.  
Tineke neemt voor de verdere vulling contact op met de de secretaris. 
 
8. Bekend maken van Platform bij B&W en Gemeenteraad Heumen 
Zie hiervoor de mail van 27.2 van de Gemeente Heumen over wijkgericht werken (zie bijlage). 
De notitie zal later als bijlage toegevoegd worden. 



 
9. Tekst op Kabelkrant Unique TV 
Geen nieuws 
 
10. Interview bij Radio Unique FM (zondagochtend) 
Geen nieuws 
 
11. Topic 
In het lentenummer van Topic zal aandacht aan vrijwilligerswerk worden geschonken. Jan 
neemt contact op met Topic over de deadline en om te informeren op welke wijze het 
wijkplatform zich kan presenteren (zelf een artikel indienen, mogelijkheid van een interview met 
bijvoorbeeld de secretaris, een vaste rubriek over wijkraden). 
 
12. Contact met buurtverenigingen en bewonerscommissies 
Tineke vraag de adressen op van buurtverenigingen en bewonerscommissies. 
 
13. Contacten met andere organisaties 
Tineke oppert dat het misschien een idee is om in het najaar een bijeenkomst te organiseren 
met de bewonerscommissies uit Hoogenhof. 
Daarnaast oppert zij de mogelijkheid aansluiting te zoeken bij het project van de gemeente 
Heumen Vet! Bewegen! Met het project worden kinderen en jongeren gestimuleerd tot een 
actieve en gezonder levensstijl. Voor dit vierjarige project trekt de gemeente 40.000 euro per 
jaar uit. 
Vet! Bewegen wil o.a. leuke activiteiten voor kinderen en jongeren in de buurt organiseren 
(voorbeeld: straatspeeldag op 28 mei). De doelstelling van Vet! Bewegen!, het vergroten van de 
saamhorigheid van wijkbewoners, sluit prima aan bij de doelstelling van het wijkplatform. 
 
14. Andere commissies WPH 
Over de stand van zaken bij de andere commissies is de commissie communicatie niet op de 
hoogte. Om te voorkomen dat commissies zich met dezelfde zaken gaan bezighouden zonder 
het van elkaar te weten en in die gevallen waar overlap ontstaat bij bepaalde onderwerpen, is 
een goede communicatie tussen de verschillende commissies noodzakelijk. 
Het inzichtelijk maken van plannen en activiteiten maakt het ook mogelijk om gebruik te maken 
van elkaars expertise. 
 
NB in de bestuursvergadering van 27 februari heeft Esther dit punt onder de aandacht gebracht. 
Het bestuur is zich ervan bewust dat de commissies op dit moment als losse eilandjes 
functioneren en zelfs het bestuur onvoldoende op de hoogte is van wat er speelt. Naast het 
actief vullen van de website zal er op korte termijn een nieuwsbrief verschijnen waarin de stand 
van zaken gecommuniceerd wordt. 
 



19.Overige punten 
• Tineke biedt aan een jaarplanning te maken. Dit maakt niet alleen de activiteiten van het 

Wijkplatform inzichtelijk voor de leden en de wijkbewoners, maar zal ook als een stok achter 
de deur kunnen werken. Zij krijgt hiervoor input van het bestuur. 

• In het vorige overleg is voorgesteld een buurtactiviteit te organiseren in de eerste week van 
juni door een nader te bepalen activiteitencommissie. Voor de bepaling van een definitieve 
datum zal Tineke afstemmen met de gemeente of er geen overige events gepland zijn 
(activiteiten buurtcommissies Wijk Hoogenhof, Pleinfeest (21 en 22 juni), Kindervrijmarkt (21 
en 22 juni), activiteiten Winkelcentrum Malden enz.). Jan heeft het voorstel nog niet onder 
de aandacht van het bestuur kunnen brengen. Gezien de korte termijn waarop de activiteit 
georganiseerd moet worden, zal begin juni niet haalbaar zijn. 

• De commissie communicatie heeft behoefte aan meer duidelijkheid over haar taken. Welke 
komen voor rekening van het bestuur? Welke rol speelt de commissie communicatie?  
Hoe duidelijker ieders verantwoordelijkheiden worden vastgesteld, hoe vloeiender de 
communicatie met het bestuur en de overige commissies kan verlopen.  

 
15. Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 26 maart om 20.00 uur bij Tineke. 
 



Bijlage 1 
 
 
 
Mail notitie wijkgericht werken 
 
Beste bestuursleden van Wijk- en Dorpsplatforms , 
 
 Zoals al eerder aangekondigd, zie mail hieronder, ontvang jullie hierbij de notitie ‘’evaluatie wijkgericht 
werken’’. 
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 12 maart 2008 van u een reactie via het e-mail adres  
wijkgerichtwerken@heumen.nl. 
 
Deze reacties verwerken wij in het B&W advies dat 18 maart 2008 wordt behandeld. 
 
 
Vriendelijke Groeten, 
  
 
Coördinators wijkgericht werken: 
 
  
Lydia Termoshuizen  (tel. 024-3588300, maandag, woensdag en donderdag) 
 
Annoesjka Wintjes    (tel. 06- 30140998, maandag, dinsdag en donderdag) 
 
  
---------------------------------------------------------------------- 
  
Van: Lydia Termoshuizen en Annoesjka Wintjes Namens wijkgerichtwerken 
Verzonden: dinsdag 19 februari 2008 14:58 
Aan: Bert Böning; Douwe; G.Toenders; Harold Swinkels; Henrique; Iris; Jan Uyen; Marcel; Rob de Groot 
Onderwerp: Vooraankondiging evaluatie-notitie 
 
  
 
Beste bestuursleden van Wijk- en Dorpsplatforms , 
 
 Het is een bijna een jaar geleden dat de notitie ‘’Wijkgericht Meedoen’’ is opgesteld en behandeld in de 
gemeenteraad van 29 maart 2007. Die notitie bestaat uit twee delen: ‘’het Kader’’ en ‘’de Spelregels’’ en 
kunt u vinden op de website van de gemeente www.heumen.nl onder de knop: 
 
profiel gemeente/wijk- en dorpsplatforms/wijkgericht werken. In deze notitie is bij punt 17, uitdrukkelijk 
opgenomen dat een jaarlijkse evaluatie moet plaats vinden, om de werkwijze wijkgericht werken verder te 
kunnen ontwikkelen. 
 
  
 
Op de bijeenkomst van 24 januari 2008 heeft u eerste verbeterpunten en positieve zaken van het 
‘’wijkgericht werken’’ benoemd. Wethouder Felicitas Crutzen heeft op deze bijeenkomst aangegeven dat 
de gemeente de notitie ‘’Wijkgericht Meedoen’’ ook evalueert en dat zij met de evaluatie terugkomt bij de 
platforms. 
 
  
 
Inmiddels heeft Lydia Termoshuizen in opdracht van Wethouder Felicitas Crutzen een eerste 
evaluatienotitie geschreven. In deze evaluatie zijn de verbeterpunten van de wijk- en dorpsplatforms 
opgenomen. Een aantal verbeterpunten wordt betrokken bij het actieplan tot verbetering van het 
wijkgericht werken in 2008.  



 
  
 
De evaluatienotitie ontvangt u op 27 februari per mail en hierin willen wij graag uw inbreng verwerken. 
Het gaat dan om suggesties voor verbetering van het bestaande beleid beschreven in de notitie 
“Wijkgericht Meedoen” en de ‘’Spelregels’’. Wij ontvangen graag uiterlijk 12 maart 2008 van u een reactie 
via het e-mail adres  wijkgerichtwerken@heumen.nl. Deze reacties verwerken wij in het B&W advies dat 
18 maart 2008 wordt behandeld. 
 
  
 
De procedure van de evaluatienotitie wijkgericht is als volgt: 
 
• 24 januari 2008 :  Eerste inbreng wijk- en dorpsplatforms 
• 27 februari 2008: Evaluatie gemeente resulterend in evaluatienotitie 
 
• 12 maart 2008  :  Reacties wijk- en dorpsplatforms verzamelen 
 
• 18 maart 2008  :  Behandeling College van B&W 
 
•  8 april 2008      :  Raadscommissie Algemene zaken 
 
• 24 april 2008    :  Behandeling in de Gemeenteraad 
 
  
 
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. 
 
  
 
Vriendelijke Groeten, 
 
Namens Wethouder Felicitas Crutzen, 
 
  
 
Coördinators wijkgericht werken 
 
  
 
Lydia Termoshuizen  (tel. 024-3588300, maandag, woensdag en donderdag) 
 
Annoesjka Wintjes    (tel. 06- 30140998, maandag, dinsdag en donderdag) 
 
 


