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1. Opening 
 

Dirk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dirk heeft van Hessel het 
bericht ontvangen dat hij een dochter heeft gekregen en zich voorlopig terugtrekt uit de 
commissie. Ook Jan van de Ham trekt zich terug uit de commissie i.v.m. drukke 
werkzaamheden. 

 
2. Notulen bijeenkomst 1 juli 
 

Deze worden vastgesteld. De opmerkingen van Marijke zijn hierin verwerkt. 
 
De volgende actiepunten moeten nog worden afgehandeld: 
- Johan Lefering uitnodigen (volgende vergadering) 
- Plannen bezoek brandweer 
- Opvragen gegevens politie 
- Ontwerpen nepbekeuring 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Dirk. 

 
3. Actuele thema’s 
 
3.1 Brede School 

Marald toont de tekeningen die tijdens de klankbordgroep in juli zijn gepresenteerd. Inmiddels 
heeft er een bouwvergunningsaanvraag in de Regiodiek gestaan. Het ontwerp van de school is 
prima. De ontwerpen van de woningen zijn niet mooi. Hier is dan ook veel commentaar op 
gekomen. 
Carlot meldt ook dat er vanuit de voorzitters van de wijkplatforms een brief richting de 
gemeente is gegaan i.v.m. de inbreidingsplannen. Zij hebben de noodklok geluid. Er blijft te 
weinig groen over in Malden. Marijke heeft ook een mooi overzichtje laten zien met de 
inbreidingslocaties. 
 

3.2. Hangjongeren 
Marcel Peters is de nieuwe “wijkagent”. Dirk is aan het uitzoeken of er elders in Gelderland al 
een buurtpreventieproject is. 

 
4.  Notitie Ontsluiting Hoogenhof 

Marijke heeft deze notitie nogmaals rondgestuurd. Ziet er prima uit. Tijdens de volgende 
vergadering zullen we een begeleidend schrijven opstellen en beide notities naar Annoesjka 
Wintjes, contactpersoon van de gemeente sturen met een cc. naar het bestuur. 
 

5.  Notitie Verkeers- en parkeerproblemen Hoogenhof 
Niet besproken. 

 

Overleg Wijkplatform Hoogenhof; Commissie Verkeer & veiligheid 
Datum  Dinsdag 2 september 2008 te Maldensteijn 

Deelnemers Trudy Reinders,  Jan van den Ham, Marijke van Winsum, Marald van 
den Berg , Dirk Linders  Carlot Roelofs (notulen)  

Afwezigen Bart de Hingh,  Ingrid Hauwe 
Van Carlot Roelofs 

  
Datum 10 september 2008 
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6. Mededelingen vanuit het bestuur  
Helaas zijn er 2 bestuursleden uitgetreden, Jos Schoenmakers en Trees Klievink. 
Marijke van Winsum heeft aangegeven graag in het bestuur te willen. 
Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van de jaarvergadering. Er zal een 
flyer worden verspreid met een pen. Ook is men bezig om op de invalswegen 
bijvoorbeeld een zuil neer te zetten waarop de bewoners attent gemaakt worden op het 
wijkplatform. 

 
7. Rondvraag/ Mededelingen van commissieleden 

 
Bijeenkomst Integrale Veiligheid 
Marijke heeft eindelijk het verslag ontvangen. Zij zal hier nog naar kijken en 
eventuele opmerkingen doorgeven aan de gemeente. 
 
Bijeenkomst Structuurvisie Malden 
Aan de bijeenkomst van 28 augustus zal niemand deelnemen. Marijke gaat naar de 
bijeenkomst van 17 september. 
 
Datum nieuwe vergadering 
7 oktober, 20.00 uur Maldensteijn. 
 
Sluiting vergadering 
Dirk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
Actiepunten 

 
Actie Termijn Wie? 
Johan Leferink uitnodigen Vergadering 02-09-08 Bart 
Datum prikken bezoek aan brandweer Vergadering 02-09-08 Bart/Marijke 
Buurtpreventie gestalte geven z.s.m. Dirk 
Concept Notitie calamiteiten afronden z.s.m. Marijke 
Voortgang Brede School rapporteren z.s.m. Marald 
Opvragen gegevens bij politie z.s.m. Dirk 
Kentekens noteren bij overlast lopend allen 
Contact opnemen met commissie Grondgebiedzaken 
ivm herinrichting ’t Grind 

z.s.m. Trudy/Marijke 

Ontwerpen van “nep bekeuring” Vergadering 02-09-08 Carlot/Dirk 
   
   
   
 
 


