
Verslag bijeenkomst Commissie Communicatie -Wijkplatform Hoogenhof 
7 april 2008 

 
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 25 februari 2008 
De leden gaan akkoord met het verslag van 25 februari. 
 
4. Ingekomen en uitgegane post en mededelingen 
Verslagen van de overige commissies zijn ontvangen en stukken van de Gemeente Heumen 
over wijkgericht werken. 
 
5. Plannen van het bestuur WPH 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de statuten. 
Het idee is geopperd om bedrijven van het nabijgelegen industrieterrein bij de activiteiten te 
betrekken en te benaderen als sponsor.  
Het bestuur vraagt de Commissie Communicatie om een plan van aanpak voor activiteiten 
verder uit te werken. 
 
Trees Klievink wordt gevraagd om contact op te nemen met Vet! Bewegen om te informeren 
of aansluiting van de wijkraad bij de straatspeeldag van 28 mei mogelijk is. 
 
6. Website Wijkplatform Hoogenhof 
Esther heeft de plannen van het website gepresenteerd aan het bestuur. Deze zijn goed 
ontvangen. Inmiddels hebben Dirk Linders en Ad Verhoeven zich aangemeld voor de 
website. De door Dirk ontworpen site is zeer goed ontvangen door de Commissie 
Communicatie. Het bestuur heeft inmiddels besloten om afscheid te nemen van AC Malden. 
Esther schrijft de commissies aan met het verzoek om teksten voor de website aan te 
leveren en stuurt ze door naar Dirk Linders, die ze doorplaatst. 
Als de site gevuld is geeft het bestuur goedkeuring en kan de site online. Planning eind mei. 
De lancering van de website kan gekoppeld worden aan een nieuwsbrief. 
 
7. Nieuwsbrief: voorbereiden nr. 2 
Besloten wordt om in juni met een nieuwsbrief te verschijnen. Doel: website promoten en de 
wijkbewoners op de hoogte houden van de stand van zaken en plannen. 
Esther stuurt de aangeleverde stukken voor de website door naar Tineke. Deze kunnen als 
basis gebruikt worden voor nieuwsbriefteksten. Tineke vraagt stukken op bij het bestuur. Een  
aanmeldformulier zal samen met de nieuwsbrief verspreid worden. 
Tineke zorgt ervoor dat de adreslijst voor verzending wordt bijgewerkt. 
 
8. Andere commissies WPH 
Het is belangrijk dat de commissies op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. De website zal 
hier voor een groot gedeelte in voorzien. 
 



9. Contact met Gemeente Heumen 
Er is een bijeenkomst geweest over wijkgericht werken en een over het Grind. Enkele leden 
van het bestuur zijn hierbij aanwezig geweest. 
 
Wijkgericht werken 
Ferd van de Krogt heeft een kritische notitie geschreven n.a.v. het rapport wijkgericht werken 
van de gemeente. 
 
Het Grind 
De bewonerscommissie van het Grind bestaat uit drie leden. Helaas is de betrokkenheid van 
de bewoners van het Grind om zich actief in te zetten voor een betere leefomgeving niet zo 
groot. Dit valt voor een deel te verklaren uit het feit dat veel bewoners slechts tijdelijk gebruik 
maken van hun woning en zij zich daardoor minder betrokken voelen bij wat er leeft in het 
Grind en spelen verschillende belangen van de bewoners een rol. Ook het niet ingaan op 
eerdere initiatieven vanuit de buurt door de gemeente en het beperkte budget voor 
onderhoud (1.500,- op jaarbasis) zijn hier debet aan.  
Het voorstel van de commissie is om het parkgoud bij voorkeur te laten verwijderen of 
tenminste te laten reinigen. Het beschilderen van de geometrische speelobjecten in primaire 
kleuren of hier een schilderopdracht voor kinderen van te maken (via de Tovercirkel) zouden 
het Grind aantrekkelijker kunnen maken voor kinderen. 
 
10. Tekst op Kabelkrant Unique TV (later) 
Jan Fleuren oppert of het mogelijk is om in de rubriek Nieuwsmix op zondagochtend mensen 
uit te nodigen van de diverse wijkplatforms. 
Tineke stelt voor of het mogelijk is dat Jan Fleuren begin juni geïnterviewd wordt over de 
website en de activiteiten van het platform. 
 
11. Interview bij Radio Unique FM (later) 
Geen bijzonderheden. 
 
12. Topic 
Jan Fleuren heeft Topic benaderd. Helaas heeft hij op dit moment nog te weinig ruimte om 
hieraan aandacht te besteden. Jan houdt een vinger aan de pols. 
 
13. Contact met Buurtverenigingen en Bewonerscommissies 
Er is nog geen contact geweest met andere buurtverenigingen en bewonerscommissies. 
 
14. Contacten met andere organisaties 
Trees Klievink neemt contact op met Vet! Bewegen. Verder zijn er geen initiatieven op de 
korte termijn gepland. 
 
15. Overige punten 
Jan Fleuren vraagt of het bestuur een jaarplanning maakt.  
Het bestuur is bezig met een taakverdeling.  
 
16. Volgende vergadering 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 20 mei om 20.00 uur bij Tineke. 
 
17. Rondvraag 
Tineke Storm geeft aan vanwege gezondheidsredenen uit de commissie communicatie te 
willen stappen op niet al te lange termijn. Haar taken worden voorlopig overgenomen door 
Esther en Jan. 


