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1. Opening 
 
Dick Sas opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het wijkplatform bestaat 
nu 1 jaar. In dit jaar heeft iedereen moeten aftasten hoe dit in zijn werk gaat. Inmiddels 
hebben er ook al bestuurswisselingen plaatsgevonden. Trees Klievink (secretaris) is 
afgetreden en opgevolgd door Carlot Roelofs, Jos Schoenmakers is afgetreden. Hij is nog 
niet opgevolgd. Er wordt dus nog 1 nieuw bestuurslid gezocht. 
Ook bij de commissies zijn een aantal leden gestopt met hun werkzaamheden. 
De gemeente is ook nog zoekende. Dit vooral op het gebied hoe de samenwerking nog beter 
kan. Het bestuur overlegt regelmatig met de gemeente. De voorzitters van de platformen in 
de gemeente Heumen hebben ook regelmatig overleg. 
Het afgelopen jaar zijn er de volgende hoogtepunten geweest: 
- De lancering van de Website. Hiervoor heel veel dank aan Dirk Linders. Deze website 

zal nog meer gevuld moeten gaan worden. Mocht u zaken hebben die u hier graag op 
geplaats wilt hebben, deze graag aanleveren bij het bestuur 
(bestuur@wijkplatformhoogenhof.nl).  

- De commissie communicatie in samenwerking met het bestuur wil graag het 
wijkplatform meer onder de aandacht brengen van de bewoners. Hiervoor is het idee 
ontstaan om spandoeken bij de invalswegen van de wijk neer te hangen. De 
wethouder was erg enthousiast. Helaas heeft de gemeente hier niet mee ingestemd. 
Inmiddels is er een voorstel neergelegd voor het plaatsen van borden. Het 
gemeentelijk apparaat werkt alleen tot nu toe niet mee. 

- Het platform is uitgenodigd om mee te denken over de overlast bij o.a. de Tovercirkel. 
Dirk Linders neemt namens het platform deel aan dit project. 

- De commissie Grondgebiedzaken heeft uitgezocht hoe het staat met de 
grondwatervervuiling in de Hoogenhof. De provincie is van mening dat hier verder 
onderzoek naar moet worden gedaan. Inmiddels ligt er een rapport bij de gemeente 
wat eraan gedaan moet worden. 

- Het bestuur heeft een stimuleringsbijdrage voor buurtfeesten ter beschikking gesteld. 
- Inmiddels heeft het platform 90 leden. Dit is 8% van het aantal bewoners van de wijk. 
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Het wijkplatform zal nog meer draagvlak moeten krijgen. Het voorstel is dat ieder lid 
tweeleden gaat werven in zijn/haar omgeving. Ook worden er nog steeds vrijwilligers gezocht 
voor diverse commissies. 
 
2. Mededelingen  
 
Deze zijn door Dick Sas bij de opening al meegenomen. 
 
3. Vaststellen Statuten en Huishoudelijk reglement. 
 
De oprichtingsstatuten zijn 29-05-2008 bij de notaris gepasseerd en het huishoudelijk 
reglement is op 29-05-2008 door het bestuur vastgesteld conform de afspraken op de 
oprichtingsvergadering in november 2007. Er kwamen op de vergadering echter diverse 
voorstellen tot wijziging van de statuten. Om het een en ander in goede banen te leiden is 
besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement op de volgende algemene 
ledenvergadering opnieuw aan de orde te stellen. Alle leden kunnen tot enkele weken voor 
deze vergadering hun amendementen op statuten en huishoudelijk reglement aan het 
bestuur doorgeven. Het bestuur zal deze ordenen en verwerken en eventueel komen met 
een voorstel van wijziging.  
 
4. Presentatie commissies 
 
Commissie Zorg en Welzijn: 
Ad Verhoeven meldt dat zij ongeveer 4 keer per jaar vergaderen. Helaas is het aantal leden 
in de commissie afgenomen. Zij zijn nog zoekende en hebben nog geen werkplan opgesteld 
en zijn nog aan het kijken hoe zij kunnen formuleren waar zij zich mee bezig houden. Ook de 
jeugdoverlast heeft hun aandacht. Zij zijn ook in gesprek met Dichterbij over de 
gehandicapten in de wijk en wat wij als platform voor hen kunnen betekenen. Een aantal 
onderwerpen kan samen worden uitgewerkt met andere commissies. Ook op de website 
staan een aantal onderwerpen waar zij mee aan de gang zullen gaan. Er is regelmatig 
contact met de gemeente over gemeentelijke zaken. Zij luisteren dan vooral mee. 
 
Commissie Grondgebiedzaken: 
Door een communicatie fout is Petra Thijssen afwezig. Ruud Payens zal daarom wat 
vertellen over deze commissie. 
Zij vergaderen ongeveer 1 keer per 6 weken. Timo Janssen heeft connecties met de 
overheid i.v.m. grondwatervervuiling. Hij neemt dan ook deel aan een klankbordgroep. 
Vanuit de provincie is inmiddels een concept plan van aanpak i.v.m. de grondwatervervuiling 
in de wijk Hoogenhof naar de gemeente gestuurd. In dit plan van aanpak staat o.a. wat de 
stand van zaken is en dat er een meting gedaan moet worden. 
De commissie heeft ook aandacht voor de geluidsoverlast van de A73. Voor het dorp 
Heumen worden wel maatregelen getroffen, waarom niet voor de wijk Hoogenhof. Dit 
overleg verloopt erg moeizaam. 
De eventuele bouw van de tweede sluis volgen zij ook nauw. Zij willen graag plannen inzien, 
maar hebben deze nog steeds niet ontvangen. Marijke van Winsum-Westra merkt op dat 
deze op de website van Maaswerken staan. Marijke zal de nieuwsbrief doorsturen naar 
Ruud Payens.  
 
Petra Thijssen en Ruud Payens hebben in oktober een gesprek gehad met Ab de Groot 
(CCT gemeente) en Annoesjka Wintjes (contactpersoon gemeente). Zij hebben daar o.a. de 
volgende onderwerpen besproken: 

1. ’t Grind: de fontein doet het weer  
2. Kopacker, trapveldje/speelveldje wordt aangelegd voorjaar 2009  
3. Saskia Kastijn: school Tovercirkel problemen met overlast, oplossing voor hangplek 

voor jongeren wordt gezocht.  
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4. gemeente faciliteert een bedrag om groen en zwerfvuil te verwijderen. Jan Gerritsen 
van club in Overasselt  

5. geluidsoverlast van de A73  
6. uitbreiding Heumen West : de Teerse Sluispolder  
7. 2e keersluis in Maas- en Waalkanaal, wanneer en tekeningen/nieuwsbrief?  
8. Jeu de boule banen. Deze worden niet meer bijgehouden. Er wordt een andere 

oplossing gevonden voor het onkruidvrij houden van de banen. Randen weghalen, 
banen moeten behouden blijven. 

 
Ab de Groot heeft beloofd in december op deze punten terug te komen. 
 
Marijke van Winsum-Westra merkt op dat de gezondheidsraad een notitie heeft geschreven 
i.v.m. gezondheid en geluidsoverlast. 
Ruud vraagt of het mogelijk is om inzage te krijgen in de begroting van het Wijkplatform. Dit 
is mogelijk, maar op dit moment is er nog geen duidelijke begroting omdat er nog niet veel 
uitgaven zijn geweest. Als een commissie voor een bepaald project geld nodig heeft, kan dit 
worden aangevraagd via het lid van de commissie wat ook het bestuur vertegenwoordigd. 
 
Commissie algemeen 
Pieter Oude Egberink meldt dat zij de Statuten en het Huishoudelijk reglement hebben 
opgesteld.  
Ook deze commissie is zoekende geweest. Hun doelstelling is om de wijkbewoners meer 
met elkaar in contact te brengen. Dit willen ze onder andere doen door in april 2009 een 
hobbymarkt te organiseren. Hier kunnen wijkbewoners hun hobby’s presenteren, eventueel 
aangevuld met verenigingen. 
Ze zijn aan het uitzoeken of het mogelijk is om een dienstennetwerk op te zetten. Hierdoor 
kunnen wijkbewoners elkaar helpen met diensten.  
De commissie is op zoek naar bewoners die deze ideeën verder uit te werken. 
 
Commissie communicatie 
Deze commissie bestaat nog maar uit 1 bewoner, nl. Jan Fleuren. Hij vertelt dat Dirk Linders 
een hele mooie website heeft gebouwd. Deze website moet alleen nog verder gevuld 
worden. De commissie is druk bezig om borden bij de ingangen van Hoogenhof (3 stuks) te 
kunnen plaatsen. Helaas werkt de gemeente hierin tegen. 
 
Verkeer en Veiligheid 
In verband met afwezigheid van Dirk Linders vertelt Carlot Roelofs wat over de onderwerpen 
waar deze commissie zich mee bezig houdt. 
Problematiek hangjongeren. De commissie neemt deel aan de werkgroep waarin bewoners, 
gemeente, school en politie zitten. Op dit moment is er een onderzoek gaande wat voor een 
voorzieningen jongeren graag willen hebben in de wijk (door de gemeente en 
jongerenwerker). Ook wordt gedacht over een ledenraadpleging in verband met de overlast 
bij de school. 
Dirk Linders heeft uitgezocht of het mogelijk is om een buurtpreventieproject op te zetten. 
Hiervoor is een notitie gereed voor het bestuur.  
De commissie zit ook in de klankbordgroep Brede School, vooral gericht op de 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid rondom de nieuwe school. 
Er is een notitie geschreven i.v.m. de bereikbaarheid/ontsluiting van de wijk. Deze notitie 
wordt binnenkort aangeboden aan de gemeente. 
Er is overleg geweest met de brandweer n.a.v. de brand aan de Rijksweg op 25-12-2007 
i.v.m. de problemen betreffende de bluswatervoorziening. 
Er wordt deelgenomen aan de werkgroep Integrale veiligheid van de gemeente. 
Er zal een ludieke actie gevoerd gaan worden i.v.m. de parkeeroverlast rondom Feel Good 
Sports/Softstar op de Boterdijk. 
Er wordt deelgenomen aan de gemeentelijke klankbordgroep over de Structuurvisie Malden . 
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5. Bestuursverkiezing 
 
De aanwezige leden gaan akkoord met het voorgestelde nieuwe bestuur. Marijke van 
Winsum-Westra neemt het voorzitterschap over en dankt Dick voor zijn inzet. 
 
6. Benoeming Kascontrolecommissie 
 
Ruud Payens en Elly v.d. Heiligenberg nemen deze controle voor het komende jaar op zich. 
Pieter Oude Egberink is reserve. Bart de Hingh zal in het eerste kwartaal van 2009 
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering die maart of april 2009 zal plaatsvinden een 
afspraak maken, om de controle te laten uitvoeren. 
 
 
7. Hoe verder? 
 
Pieter Oude Egberink heeft leden gebeld om hen te benaderen voor medewerking. Dit is 
goed ontvangen. Misschien ook een idee om leden telefonisch te benaderen of zij mee willen 
werken in een commissie. Het bestuur zal de leden na gaan bellen. Men kan natuurlijk ook 
altijd ad-hoc taken op zich nemen. 
Er wordt voorgesteld om de commissies Algemeen en activiteiten samen te voegen. Zij 
zullen zelf een nieuwe naam bedenken. 
Marijke van Winsum-Westra stelt voor om een brainstorm avond te organiseren voor de 
leden over de activiteiten die het wijkplatform moet gaan ontplooien en hoe dat aangepakt 
kan worden. 
 
8. Rondvraag 
Ruud Payens vraagt of het mogelijk is om een overzicht te ontvangen van de diverse 
commissie en hun leden, incl. NAW gegevens. Carlot zal hiervoor zorgen. 
Dick Sas vraagt of overal zijn NAW gegevens verwijderd kunnen worden. Het bestuur zal dit 
op zich nemen. 
Henk Jan Peuscher vraagt of er z.s.m. een nieuwe datum voor de volgende vergadering 
bekend gemaakt kan worden. Het bestuur zal dit meenemen in hun eerstvolgende 
vergadering. 
 
Marijke van Winsum-Westra sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 


