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Overleg Wijkplatform Hoogenhof; Commissie Verkeer & veiligheid 
Datum  Dinsdag 15 april 2008 te Maldensteijn 

Deelnemers Bart de Hingh, Trudy Reinders,  Jan van den Ham, Marijke van 
Winsum, Marald van den Berg, Ingrid Hauwe, Dirk Linders en Carlot 
Roelofs (notulen) 

Afwezigen Hessel Wendelaar Bonga 
Van Carlot Roelofs 

  
Datum 24 april 2008 

 
 
1. Opening 
 
Dirk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Carlot meldt dat zij van Hessel een mail 
heeft ontvangen met de mededeling dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn. 
 
2. Notulen bijeenkomst 19 februari 
 
Pagina 3 
 
Rondvraag. Hierin wordt het volgende aangepast: 
De medewerkster van Stichting Welzijn Groesbeek gaat in opdracht van de Gemeente Heumen 
jongeren uit Malden begeleiden. Er zullen o.a. een straatspeeldag, vakantieactiviteiten en het Vet 
Bewegen project worden georganiseerd. 
 
De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 
- Verslag Klankbordgroep Brede School 
- Bart belt Dirk 
- Bart informeert Marijke 
- Notities 
- Bespreken overlap commissies 
 
3. Actuele thema’s: 
 3.1 Brede School 

Hierover is geen nieuws. De bijeenkomst voor de Klankbordgroep op 5 maart is 
komen te vervallen met de volgende reden:  Helaas vergt de uitwerking van de 
oplossingen voor de verkeersafwikkeling en de uitwerking van het woningbouwplan 
meer tijd dan gedacht. Omdat dan nog geen voorstellen gedaan kunnen worden 
waarover zinvol van gedachten kan worden gewisseld. 
 
Carlot zal nog informeren naar de voortgang van de Klankbordgroep. 
 
3.2 Blusmogelijkheden Hoogenhof 
De commissie van Grondgebiedzaken heeft ook contact met de brandweer. Er komt 
nog een gezamenlijke bijeenkomst. 
De brandweer heeft gemeld dat er in eerste instantie te weinig bluswater is geweest 
voor de brand aan de Rijksweg. Dit kwam doordat in eerste instantie de brandkraan 
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niet goed werkte. Dit probleem is neergelegd wij het Waterbedrijf. Zij zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Tot op heden is hier echter nog geen antwoord op ontvangen. Bart 
zal in de gaten houden dat het onderzoek wordt afgerond. 
Bart en Marijke hebben een zeer goede indruk gekregen van de brandweer.  
De commissieleden zijn uitgenodigd om een keer een bezoek te brengen aan de 
brandweer. Er wordt besloten dit na de grote vakantie te doen. Een datum zal op de 
volgende vergadering worden gepland. 
Marijke zal het verslag rondsturen. 

 
3.3. Voorzieningen hangjongeren in Malden 
De commissie Zorg en Welzijn zal dit probleem verder oppakken. Marijke zal nog 
contact opnemen met de heer die dit project begeleidt en vraagt dan of de jongeren ook 
aangesproken worden. 
Dirk stelt voor om eens met een aantal mensen de wijk in te gaan en de hangjongeren 
aan te spreken. Hier komen we de volgende vergadering op terug. 
Dirk zal gegevens opvragen bij de politie van meldingen. 
 
3.4. Uitkomst bestuursoverleg i.v.m. overlap van onderwerpen binnen de 

verschillende commissies 
Het bestuur houdt dit in de gaten. Mocht er een overlap zijn, dan zullen zij de  
betreffende commissies hiervan op de hoogte stellen en dan kunnen de commissie met  
elkaar contact opnemen om af te stemmen 
 
3.5 Herinrichting ’t Grind  
Dit hoort bij de commissie Grondgebiedzaken. De commissie Verkeer en Veiligheid 
gaat het vooral om de overlast van brommers en scooters. Het advies is om de 
kentekens te noteren en door te geven aan de politie. 
Trudy en Ingrid nemen contact op met de commissie Grondgebiedzaken. 

 
4. Notitie Calamiteitenplan  Hoogenhof 

Een zeer goede notitie met dank aan Marijke. Marijke verzoekt eenieder de notitie 
nogmaals goed door te lezen en haar op- en aanmerkingen door te geven. Zij zal 
vervolgens een nieuwe versie maken en deze aan iedereen toesturen. Tijdens de 
volgende vergadering wordt deze besproken en besloten hoe nu verder. 

  
Bart mist een inleiding waarom we de wijk uit moeten. 

 
5. Notitie Verkeers- en parkeerproblemen Hoogenhof 

Ook een goede notitie. Carlot zal een aantal wijzigingen doorvoeren en een nieuwe 
versie aan eenieder toesturen. Bart zal de verkeersouder van de Tovercirkel uitnodigen 
voor de volgende vergadering om eens van hem te horen hoe zij denken over de 
verkeersafwikkeling rondom de Tovercirkel. 
Er wordt ook nog de volgende actie voorgesteld: 
Voor het parkeerprobleem bij Softstar/Feel Good Sports een soort bekeuring maken, 
waarop de mensen worden gewezen op het feit dat ze verkeerd geparkeerd staan. 

 
6. Oprichting Wijkplatforms BoHeMa en Jachthuis 

De uitnodiging voor de oprichtingsvergaderingen heeft in de Regiodiek gestaan. Er 
zijn nu in alle wijken van Malden platforms. Carlot denkt dat het zinvol is om op 
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termijn contact op te nemen met het Wijkplatform Jachthuis, omdat vooral de Brede 
School beide wijken betreft en dit misschien wat afstemming vergt. 

 
7. Mededelingen vanuit het bestuur 
 Geen 
 
6. Rondvraag 

Carlot: zij is gevraagd om als secretaris het Bestuur te komen versterken. De huidige 
secretaris kan het wegens privé omstandigheden niet meer volledig doen. Zij zal wel 
de vergaderingen blijven notuleren, maar de overige werkzaamheden zal Carlot vanaf 
nu overnemen. 
 
Carlot: zij is bij de raadsvergadering van Algemene zaken aanwezig geweest. Hierin is 
het wijkgericht meedoen geëvalueerd. In grote lijnen komt het erop neer dat de 
gemeente erg enthousiast is over de wijze waarop dit is opgepakt 
 
Dirk: heeft contact gehad met de commissie Communicatie en heeft een website voor 
het platform ontwikkeld. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 1 juli om 20.00 uur te Maldensteijn. 
 
Dirk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 

 
 
Datum Actie Termijn Wie? 
11-12-2007 Johan Leferink 

uitnodigen 
Volgende vergadering Bart 

15-04-2008 Plannen bezoek aan 
brandweer 

t.z.t. Bart/Marijke 

15-04-2008 Verslag brandweer 
rondsturen 

z.s.m. Marijke 

15-04-2008 Afronden rapport 
brandkranen 

z.s.m. Bart 

15-04-2008 Contact opnemen met 
contactpersoon 
begeleiding 
hangjongeren 

z.s.m. Marijke 

15-04-2008 De wijk ingaan en 
hangjongeren 
aanspreken 

t.z.t. Dirk 

15-04-2008 Opvragen gegevens bij 
politie 

z.s.m. Dirk 

15-04-2008 Kentekens noteren bij 
overlast 

lopend allen 

15-04-2008 Contact opnemen met 
commissie 
Grondgebiedzaken ivm 
herinrichting ’t Grind 

z.s.m. Trudy/Marijke 

15-04-2008 Voortgang 
Klankbordgroep Brede 
School 

z.s.m. Carlot 

15-04-2008 Ontwerpen van “nep z.s.m. Carlot 
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bekeuring” 
 
 


