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1. Opening 
 

Dirk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Notulen bijeenkomst 7 oktober 2008  

Deze heeft Carlot vergeten rond te sturen. Haar excuses hiervoor en zal ze direct aan iedereen 
toezenden.  
Dirk heeft de bekeuring gemaakt. Carlot zal ervoor zorgen dat deze z.s.m. op geel papier 
wordt gekopieerd. Dirk zal ook nog een blanco bekeuring maken. 
Er zijn 20 meldingen van overlast bij de politie binnen gekomen het afgelopen jaar 
 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Carlot. 

 
3. Actuele thema’s 
 
3.1 Brede School 

Hierover is weinig te melden. De klankbordgroep is nog steeds niet bijeen geweest. Carlot 
weet te melden dat er 3 bezwaren binnen zijn gekomen. Op dit moment wordt er archeologisch 
onderzoek verricht. 
 

3.2. Hangjongeren/buurtpreventieproject 
Dirk is hier druk mee bezig, maar er zijn nog geen vorderingen geboekt. 
 

4.  Notitie Ontsluiting Hoogenhof en Notitie Verkeers- en parkeerproblemen 
Hoogenhof 
Bart heeft een eerste opzet voor het begeleidend schrijven gemaakt. Deze zal op een 
aantal punten nog worden aangepast en daarna worden voorgelegd aan het bestuur op 
28 januari. Zij zullen het dan z.s.m. versturen naar B&W. 

 
6. JOP 

Heeft veel stof doen opwaaien. Mocht er een ledenraadpleging komen, dan de 
bewoners ook zelf de mogelijkheid geven een plek aan te geven. Dirk zal nog contact 
opnemen met de gemeente hoe het me de ontwikkelingen omtrent de JOP staat. 
 

5. Mededelingen vanuit het bestuur  
De leden zullen persoonlijk benaderd gaan worden om in een commissie deel te gaan 
nemen. 

 
 
 
 
 

Overleg Wijkplatform Hoogenhof; Commissie Verkeer & veiligheid 
Datum  Dinsdag 21 januari 2009 bij Carlot 

Deelnemers Bart de Hingh, Trudy Reinders, Marijke van Winsum, Dirk Linders  
Carlot Roelofs (notulen)  

Afwezigen  
Van Carlot Roelofs 
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7. Rondvraag/ Mededelingen van commissieleden 
Marijke: dit is haar laatste vergadering bij de commissie V&V. Zij is ook toegetreden 
tot het bestuur en zal als vertegenwoordiging van het bestuur naar de commissie 
Grondgebiedzaken overstappen. Wij danken haar voor haar inzet en goed inbreng. 
Dirk zal voorlopig de klankbordgroep Integrale Veiligheid van haar overnemen. 
Marijke zal zorgen dat Dirk alle stukken krijgt. 
De Structuurvisiebijeenkomsten zal zij zelf blijven doen. Mochten er onderwerpen aan 
bod komen die bij een andere commissie horen, dan zal zij deze commissie benaderen. 
 
Datum nieuwe vergadering 
Is niet afgesproken. Carlot stelt voor: dinsdag 14 april, 20.00 uur bij Dirk, Klinker 51. 
 
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 

Kopiëren “nep bekeuring” z.s.m. Carlot 
   
   
 
 


