
Wijkplatvorm Hoogenhof commissie grondgebiedzaken.  
 
Notulen van de vergadering 17 maart 2008. 
 
Aanwezig: Dick Sas, Petra Thijssen (coodinator), John de Bruin, Henri Groenen, 
                  Timo Janssen, Ruud Payens en Henk Jan Peuscher. 
 
1. Opening. 

 
     Een woord van welkom aan alle aanwezigen. 
 
2. Mogelijkheid voor toevoeging van agendapunten, daarna vaststelling agenda. 
 
     Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 
3. Mededelingen. 

  
Ingekomen stukken en/of berichten: 
-  Uitnodiging bijeenkomst waar een intentieverklaring getekend wordt voor 

samenwerking tussen het gebied Malden-Molenhoek. Dit wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

-  Voor de eerstkomende nieuwsbrief vraagt men een opzet van activiteiten van de 
commissie grondgebiedzaken. 

-  Er komt een website voor de bewoners, e-mail berichten worden naar Petra 
doorgezonden, zij verwerkt de gegevens verder. Bij afwezigheid van Petra door 
vakantie wordt als tweede persoon aangegeven Henk Jan Peuscher.  

-  Uitgebreid dossier ontvangen over handelwijze brandweer. Petra wacht nog, naar      
-  aanleiding van gevoerde gesprek, op diverse antwoorden. 

 
Uitgaande stukken: 

-   Geen 
 

4. Afspraken/besluitenlijst. 
   

       Van iedere bijeenkomst worden notulen gemaakt alsmede een     
       besluiten/actielijst door Petra. Dick zal diverse informatie aan Petra melden waarop zij 
       weer zorg draagt voor doorzending.  Ook zal Dick melding maken van onderwerpen 
       die ook voor grondgebiedzaken belangrijk zijn. Tevens draagt Dick zorg voor een      
       ledenlijst van de  betreffende commissies en bestuur. 
       Het dossier van de brandweer is via email naar ieder toegezonden ter bestudering. 
 
       Henk Jan was aanwezig op de bijeenkomst van 6 maart 2008. De aanlegsteiger zal  
       bij de vijver in orde gemaakt worden. Dhr. A. de Groot liet een power point       
       presentatie zien. Henk Jan  vraagt dit op. In de week van 12-17 wil de gemeente een           
       onderhoud met de commissies. Ruud zal dit samen regelen met Dhr. B. de Hingh/     
       commissie verkeer. 
 
5.   Overzicht van wijkplatvorm Lankforst/ Nijmegen  verhoging grondwaterstand. 
 
      Het betreft een schrijven van 2005 en wordt meegenomen voor verder onderzoek. 



    Henri zal bekijken welke acties er in het verleden zijn geweest op dit gebied en     
    eventueel contact opnemen met Vereniging Eigen Huis over deze kwestie. 

  
6. Herinrichting ’t Grind.  
 

 Een gesprek met gemeente en Oosterpoort en bestuur wijkplatvorm Hoogenhof heeft    
 plaatsgevonden. Na enig overleg besluiten we om eerst contact op te nemen met de  
 bewonerscommissie van ’t Grind om de argumenten nog eens onder de loep te nemen.   

 
7. Kruising Vieracker/Grote Loef. 
 

 Aangezien dit over veiligheid en verkeer gaat leggen wij dit vraagstuk bij die commissie           
 neer. 

 
8. Budget 2008. 
 
   Conceptbegroting is gereed. Voor de commissie grondgebiedzaken is er € 2.720,--        
   gereserveerd.  Totaal is er een subsidie van € 15.000,-- beschikbaar, dit bestaat uit 
   € 10.000,- subsidie gemeente en € 5.000,-- sponsoring en wijkopbrengst. 
   Wij vinden het belangrijk dat er actie ondernomen wordt op het gebied van de    
   grondwatervervuiling en het grondwaterpeil. Indien wij een onderzoek laten verrichten         
   zal dit een bepaald bedrag te zien geven. Timo vraagt bij Grondmij een offerte aan, zodat  
   nadien besloten kan worden welke stappen we gaan ondernemen. 
   Petra zal informeren bij de gemeente of  het systeem al in kaart gebracht is. 
 
9. Vacature secretaris. 
 
   Inmiddels heeft zich Mw. C. Roelofs aangemeld om de taak van Trees over te nemen. 
 
10. Rondvraag. 
 
  Henri vraagt of buurtverenigingen gesponsord kunnen worden voor activiteiten. De     
  Basalt bestaat binnenkort 12,5 jaar. Dick geeft aan dat er geen financiële bijdrage    
  mogelijk is, wel zou het idee van een boom planten bekeken kunnen worden. 
 
  Henk Jan kijkt nog even terug op de bijeenkomst van commissie grondgebiedzaken 
  van de gemeente waar ook Petra bij aanwezig was. Het idee van DGH om ter    
  compensatie 7500 bomen in  de gemeente Heumen te planten of een aarden wal als   
  geluidswal bij de A 73 aan te brengen( geluidsoverlast) werd al snel door wethouder   
  Crutzen van tafel geveegd. 
  Dick zal dit punt meenemen in de algemene bestuursvergadering omdat dit ook een    
  vraagstuk is voor de commissie verkeer. 
 
11. Vaststelling volgende bijeenkomst. 
 
De volgende vergadering is vastgesteld op 21 april 2008, aanvang 20.00 uur, Locatie SCC 
Maldensteijn. 
 
12. Sluiting.        
Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng.                                                         PTH 



Besluiten/actielijst   17 maart 2008 
 

Nr Onderwerp Behandeld 
door: 

Datum 
gereed 

1 Vergaderschema vervaardigen, juli en aug. 
niet vergaderen, frequentie om de 6 weken 

Petra 
 

 

2 Artikel schrijven over grondgebiedzaken 
Voor de eerstkomende nieuwsbrief, artikel zenden 
naar Tineke Storm               

John  

3 Notulen en vergaderschema zenden naar  
 secretariaat Mw. C. Roelofs.                                   

Petra  

4 Statuten en huishoudelijk reglement naar Petra 
zenden, zij zorgt voor verwerking         
Tevens een kopie van Kamer van koophandel  
toezenden.  
(acte gaat passeren bij notarissen van Eldik en van 
Eldik) 
 

Dick  

5 Schrijven over Aldenhof/Dukenburg wordt                          
navraag naar gedaan   

John  

6 Contact houden met de brandweer. 
Mogelijkheid om artikel te schrijven in onze 
 nieuwsbrief. 
Ander onderwerp voor nieuwsbrief kan zijn, 
melding reparaties aan de gemeente. 

Petra  

7 Actielijst van de bewoners mailen naar Petra, 
         Zodat in de volgende bijeenkomst er een  

verdeling gemaakt kan worden      

Dick  

8 Bijwonen vergaderingen commissie  
 grondgebiedzaken bij de gemeente 

Petra en Henk Jan 
 

 

9 Toezenden ledenlijst commissies en bestuur. Dick  

10 Contact leggen met Verg.Eigen Huis. Henri  

11 Contact opnemen bewonerscommissie ’t Grind. John  

12 Contact leggen voor offerte Grondmij. Timo  

13    Contact leggen met gemeente over het in kaart 
brengen van het  systeem grondwatervervuiling 
enz. 

Petra  

14 Geluidsoverlast A 73 opnemen met bestuur Dick  

15 Power point presentatie opvragen bij Ab de Groot Henk Jan  

16    Ruud afspraak maken gemeente met Dhr. B. de 
Hingh.            

Ruud  

17 Vergaderschema 1ste hj/ 2 juni en 30 juni 2008 Petra  

          
 
                



.                          


