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Jaarverslag 2013 

Inleiding 

Dit is het zesde jaarverslag van Wijkplatform Hoogenhof (WPH) sinds de oprichting in november 2007. 

De gemeente verleende in 2013 nog steeds subsidie om de organisatie van de wijkplatforms draaiende 

te houden en ondersteunt de platforms met personele inzet. Voor alle projecten moet het wijkplatform 

echter zgn. initiatiefsubsidie aanvragen. 

Het WPH is een vereniging, waarvan alle inwoners (volwassenen) van de wijk Hoogenhof lid kunnen 

worden. Het lidmaatschap is gratis. Het ledenaantal is begin 2013 204, en eind 2013 210 een stijging 

met 6 leden.  

Ook in 2013 zijn door het WPH veel initiatieven ontplooid en werd er door de gemeente regelmatig 

beroep op het wijkplatform gedaan.  

Om dit verslag kort en leesbaar te houden is het over het algemeen beperkt tot een overzicht van de 

activiteiten. Er wordt niet ingegaan op de beheerszaken, zoals vergaderingen, organisatieperikelen, 

administratief beheer, zoals inschrijving KvK, financieel beheer en beleid etc. Voor uitgebreide 

informatie wordt de lezer verwezen naar de website: 

www.wijkplatformhoogenhof.nl 

Tot slot in deze inleiding een aantal ervaringen na ruim zes jaar WPH. 

Ook dit jaar kunnen we zeggen: Kijkend naar de contacten met de gemeente levert dit nog steeds een 

wisselend beeld op. De subsidie is verlaagd, maar we zijn er in geslaagd om voor verschillende projecten 

subsidie te verwerven. 

In de verslagperiode 2013 hebben we afscheid moeten nemen van Valentijn Stronks als bestuurslid. 

Dirk Linders is coördinator van de activiteitencommissie geworden. De personele bezetting van de 

overige commissies bleef nagenoeg gelijk. 

Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2013 heeft ingezet voor het WPH en spreekt waardering uit 

voor alles wat zij tot stand gebracht hebben en waar ze trots op mogen zijn. Wij nodigen iedereen van 

harte uit om zich actief in te zetten voor het wijkplatform. Kleine of grote inspanningen. Met elkaar 

kunnen wij nog meer bereiken binnen, buiten en met de wijk! 

 

http://www.wijkplatformhoogenhof.nl/
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Activiteiten 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “eigen activiteiten” enerzijds en anderzijds activiteiten die 

voorvloeien uit initiatieven van de Gemeente Heumen en andere (overheids)organisaties. Veel van de 

activiteiten in 2013 zijn projectmatig uitgevoerd.  

 

Activiteiten, geïnitieerd door het WPH 
De projecten van 2013 

In 2013 hebben we voor 4 projecten initiatiefsubsidie aangevraagd. De aanvragen voor de 

straatverlichting en de Tovercirkel Ontmoetingstuin zijn gehonoreerd. Voor de aanvragen voor het 

voetbaltoernooi en de eindejaaractiviteit van de Activiteitencommissie is een Vonkje toegekend. Voor 

de overige hieronder besproken projecten en activiteiten is geen extra subsidie door de gemeente 

verleend. Wel heeft de gemeente aan een aantal projecten meegewerkt. 

 

Projecten met subsidie 

1. Straatverlichting voor de voetganger 

Voor dit project is het aangevraagde bedrag in zijn geheel 

toegekend, namelijk € 9500. In mei en juni hebben een aantal 

wijkbewoners een wijkschouw uitgevoerd en alle punten waar de 

verlichting te wensen overliet op een rijtje gezet. Naast de 

bekende slecht verlichte plekken, waren er nauwelijks plekken 

waar grote veranderingen wenselijk waren. Wel bleek dat het 

licht van de lantaarns vaak gehinderd werd door overhangend 

groen, meestal gemeentelijk groen en soms particulier groen. 

Verder brandden ruim 10 lantaarns niet en zagen we een enkele 

afgeplakte lantaarn. Ook zijn er een paar plekken in de wijk 

waar relatief veel lantaarns erg dicht bij elkaar staan. 

De bevindingen van de wijkschouw hebben we in een inventarisatierapport verwerkt. Daarin hebben we 

ook aangegeven wat er verbeterd moet worden. Dit inventarisatierapport met advies hebben we net 

voor de zomer met de gemeente besproken.  

De snoeiwerkzaamheden zijn nog voor de zomervakantie uitgevoerd en de niet brandende lantaarns zijn 

gerepareerd. Aan de groenbeheerder is opdracht gegeven om er bij de werkzaamheden op te letten 

dat de armaturen van de lantaarns niet verdwijnen in het groen.  

Voor de overige werkzaamheden is afgesproken dat we samen met de gemeente per plek zouden 

bekijken wat er precies moest gebeuren en dat ze in het najaar worden uitgevoerd. Een rondje met de 

gemeente langs de te verbeteren plekken resulteerde in de volgende werkzaamheden: 

 Extra lantaarns op verschillende plekken (begin Boterdijk; fietspad Verlengde Boterdijk; 

achterpaden Basaltzijde van ’t Grind) 



 

jaarverslag 2013 -  wijkplatform Hoogenhof  3 van 11 

 

 Verplaatsen lantaarns (Broeksingel bij zebra Maldensteijn; op ’t Grind; Hoogenvaert) 

 Andere armaturen (Verlengde Boterdijk; ’t Grind) 

Een aantal werkzaamheden is vlak voor de kerst uitgevoerd. De rest is in de loop van januari en 

februari 2014 uitgevoerd. De besteltijd van de benodigde onderdelen bleek namelijk veel langer te zijn 

dan vooraf ingeschat. 

De gemeente deed ook nog een verzoek. Niet brandende lantaarns graag melden bij de bel- en 

herstellijn: Telefoon: 14 024; Email (zonder DigiD): belherstel@heumen.nl; Digitaal (met DigiD): 

http://www.heumen.nl/loket/melding-bel-en-herstel_41115. 

Graag met vermelding van straat en lantaarnnummer (te vinden op de lantaarn) of huisnummer, en van 

soort mankement (brandt niet; brandt soms wel soms niet; flikkert; brandt veel minder fel). 

De verlichtingsproblemen in de Zwerfkei hangen samen met de veel te grote bomen. De bomen zijn 

extra gesnoeid, maar in overleg met de gemeente is besloten om dit probleem buiten het 

straatverlichtingsproject te houden vanwege het beschikbare budget. Komend jaar, 2014, worden de 

straatverlichting en de bomen in de Zwerfkei waarschijnlijk een van de speerpunten van het 

wijkplatform.  

 

2. Tovercirkel Ontmoetingstuin 

Basisschool de Tovercirkel heeft eind 2012 het plan opgevat om het schoolplein aan de Boterdijk (waar 

voorheen de noodlokalen stonden) opnieuw in te richten met o.a. natuurlijke speelplekken, een soort 

amfitheater, een schooltuintje en wat zitjes en een mogelijkheid om jeu-de-boules te spelen. Voor de 

herinrichting van het plein hebben het afgelopen jaar van diverse instanties subsidie toegezegd. Eind 

2013 is de financiering nog niet rond, waardoor in 2013 niet gestart werd met de herinrichting. 

De bedoeling van de school is om het schoolplein aantrekkelijker te maken zodat het ook door 

wijkbewoners bruikbaar is. Toen WPH eind 2012 een brainstorm organiseerde voor onze actieve leden, 

waarbij de school ook uitgenodigd was, heeft de school dit 

deelplan ingebracht als een van de initiatieven voor de wijk. 

WPH heeft daarvoor in het eerste kwartaal van 2013 een 

initiatiefsubsidie van € 5000 bij de gemeente aangevraagd voor 

de aanleg van de jeu-des-boules baan, wat tuingereedschap voor 

het werk in de tuintjes en een bedrag om de ontmoetingstuin te 

openen. Dit is gehonoreerd. 

Het is niet gelukt om in de loop van het najaar met de aanleg te 

beginnen, omdat er nog niet voldoende subsidie was. Een 

aanvraag bij Jantje Beton voor toekenning had vertraging 

opgelopen. De start van de herinrichting is daarom uitgesteld 

tot voorjaar 2014. WPH heeft ondertussen toestemming van de 

gemeente gekregen om de initiatiefsubsidie in 2014 voor het 

aangevraagde doel te gebruiken. 

De ontwikkeling van deze ontmoetingstuin loopt door in 2014. 

 

mailto:belherstel@heumen.nl
http://www.heumen.nl/loket/melding-bel-en-herstel_41115
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Projecten zonder subsidie 

3. Broeksingeloverleg 

In de loop van 2013 zijn er opnieuw een aantal bijeenkomsten geweest van WPH, gemeente en 

verkeersouders van de Komeet over de onduidelijke kruisingen van de Broeksingel met de Zwerfkei, ’t 

Grind, de Eendepoelseweg, het Kerkplein en bij Maldensteijn. De aanpassingen van de kruisingen bij 

Maldensteijn, met ’t Grind en met de Eendepoelseweg die in de loop van 2012 zijn uitgevoerd, hebben 

tot meer duidelijkheid geleid voor de weggebruikers.  

De aanpassingen bij de Zwerfkei en het Kerkplein hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. 

De voorrangssituatie blijft onduidelijk. Deskundigen zijn het bij de kruising met de Zwerfkei niet eens 

over wie er nu precies voorrang heeft. Tijdens de laatste besprekingen is eindelijk erkend dat beide 

kruispunten niet voldoen en dat de kruispunten aangepast moeten worden. Daar is nauwelijks budget 

voor vrij te maken. Dit heeft geleid tot een afspraak met wethouder Henk van den Berg over de aanpak 

van dit probleem. 

Voorafgaand aan deze bespreking heeft het wijkplatform de leden de situatie van de Zwerfkei-kruising 

voorgelegd met de vraag wat de ervaringen zijn en hoe dit opgelost moet worden. Dit heeft 30 reacties 

opgeleverd. Ongeveer de helft van de respondenten gaf ook een oplossing. Verreweg de meeste 

oplossingen hadden dezelfde strekking. De oude situatie herstellen, zowel wat betreft de 

voorrangsituatie als wat betreft terugbrengen van de fietspaden langs de Zwerfkei. Slechts een 

enkeling vond dat de fietsers voorrang moesten houden. 

Het principe dat het langzame verkeer zoveel mogelijk voorrang heeft, leidt op deze kruising tot 

onduidelijke situaties vooral voor het gemotoriseerde verkeer. Er zijn twee manieren om deze impasse 

te doorbreken. Aan de ene kant op een of andere manier de voorrang van de fietser meer te 

benadrukken en aan de andere kant het principe dat de fietser voorrang heeft los te laten en de oude 

situatie van voor de herinrichting te herstellen (inclusief de fietspaadjes langs de Zwerfkei). Welke 

van de twee uiteindelijk gekozen wordt, is op dit moment niet in te schatten. 

Er zijn ondertussen tekeningen gemaakt om de voorrang van de fietser te benadrukken. Deze vragen 

nog om aanpassing. Zodra er definitieve oplossing is bedacht wordt deze voorgelegd aan de leden van 

WPH en aan de ouders van beide bassischolen met de vraag daarbij of men verwacht of deze oplossing 

de onduidelijkheden opheft. Afhankelijk van de uitslag van deze raadpleging volgt al dan niet 

aanpassing van het kruispunt. 

In 2014 zetten we ons in voor een werkzame oplossing 
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Afronding van projecten uit 2012 

4. De herinrichting van ’t Grind 

Bijna alle werkzaamheden zijn in 2012 afgerond. De verbetering van 

de grasmat is in de loop van het voorjaar gebeurd. De drainage is 

aangepast en er is iets gedaan aan de bandensporen langs de betonnen 

paden.  

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van glasvezelkabels zijn er 

opnieuw problemen met de grasmat opgetreden. De grasmat aan de 

Broeksingelkant is kapot gereden door werkverkeer met een grote 

modderpoel tot gevolg. Er is overleg van Grindbewoners met de 

gemeente over de aanpak van dit probleem.  

Op 4 mei 2013 was er een tuindag om ’t Grind feestelijk te openen met 

subsidie van Oosterpoort en medewerking van Tuinwereld.  

Er zijn ook extra activiteiten opgepakt buiten het herinrichtingsplan. 

Zo is de verbetering van de verlichting van ’t Grind in de loop van 

2013 en begin 2014 aangepakt. Alle designlantaarns hebben nieuwe 

armaturen gekregen, de achterpaden zijn beter verlicht, enkele 

lantaarns zijn verplaatst en de armaturen in de onderdoorgangen zijn 

hufterproef gemaakt. 

 

5. Hondenspeelterrein en/of 
hondenlosloopterrein 

In november 2012 is begonnen met de werkzaamheden voor de WADI 

en het hondenspeelterrein. Het grootste deel van de werkzaamheden 

is in de loop van 2103 uitgevoerd. Later hebben er 

herstelwerkzaamheden boven persleiding plaatsgevonden en zijn nog 

extra bestratingswerkzaamheden uitgevoerd.  

Het hondenspeelterrein, waar alles om begonnen is, voldoet aan de wensen van de initiatiefnemers. 

Aangepast schoeisel is nodig om het terrein te betreden. Na voltooiing van het speelterrein is het 

aantal loslopende honden in de wijk niet verminderd. 
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Voorbereiding van projecten in 2014 

6. Opzetten van een ruilwebsite  

Op ons verzoek voor ideeën om mee te dingen met de Grote Vonk van 2013 is er een idee 

binnengekomen om een website op te zetten voor het ruilen van spullen en goederen, van hulp bij 

klusjes of diensten en van eten voor wijkbewoners of voor Maldenaren. We hebben een aantal 

mogelijkheden bekeken om zo’n initiatief te verwezenlijken. 

De opties zijn om ons tegen betaling aan te sluiten bij een 

reeds bestaande bestaand website met een eigen pagina, om 

zelf een website in het leven te roepen of om de website van 

het wijkplatform met een ‘ruiloptie’ uit te breiden. In het 

korte tijdsbestek wat er was om mee te dingen met de 

prijsvraag was het niet mogelijk om tot een gedegen keuze 

met een acceptabele begroting te komen.  

We hebben daarom besloten om in 2014 alle opties verder uit 

te zoeken om met een goed onderbouwde keuze te komen, de 

ruilwebsite of webpagina’s op te zetten, uit te zoeken wat 

voor publiciteit nodig is om bekend te geven aan dit initiatief 

en te proberen om wat mensen te vinden die mee willen 

helpen. 

 

 

Verder 

7. Vonkje Nabuurschap 

Het doel van het Vonkje is om duidelijk krijgen wat er in de wijk en in Malden gedaan wordt aan 

nabuurschap en dit indien nodig en gewenst te entameren. Twee bestuursleden van het wijkplatform 

zijn daartoe bezig met het maken van een inventarisatie. Ze hebben met diverse sleutelfiguren in 

Malden gesproken en hebben begin 2014  een gesprek gehad met Jan Bannink, manager wijkgericht 

werken bij de gemeente Nijmegen. Hij heeft meegewerkt aan de (Landelijke) Brochure “nabuurschap 

2.0”. (zie http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/Wmo+nabuurschap+2_0.pdf ) Hij probeert om in 

Nijmeegse wijken burgerparticipatie handen en voeten te geven, maar dat gaat minder gemakkelijk dan 

gedacht.  

http://www.dsp-groep.nl/userfiles/file/Wmo+nabuurschap+2_0.pdf
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Onze commissies 

Communicatie 

- Website www.wijkplatformhoogenhof.nl.  

De website is in de loop van januari 2011 gelanceerd. In 2013 is de website niet regelmatig 

voorzien van nieuwe informatie.  

- De welkomst/informatieborden zijn afgelopen jaar gebruikt voor het aankondigen van de 

algemene ledenvergadering, de discussieavond met film van de SJeM en de sfeervolle 

winteravond. Verder heeft basisschool de Tovercirkel hun voorlichtingsavond erop 

aangekondigd.  

- Samenwerking met de media, o.a. Weekblad Regiodiek en Unique FM. 

- Geven van interviews en toelevering informatie en persberichten, medewerking aan 

programma’s. 

- Informeren van bewoners door middel van e-mail en berichten in de pers. 

- Sinds september 2013 heeft het opstellen van een communicatieplan onze aandacht. Dit onder 

deskundige leiding van een wijkbewoonster die communicatieadviseur is. 

 

Grondgebiedzaken 

Deze commissie houdt zich bezig met de aanpak van en aandacht voor diverse infrastructurele 

aspecten, zoals de inrichting van de wijk, het openbaar groen en het milieu.  

De commissie heeft actief meegewerkt aan een aantal grote projecten van het wijkplatform, zoals het 

straatlantaarnproject, de herinrichting van ’t Grind, de realisatie van het hondenspeelterrein en WADI. 

Vooral voor het straatlantaarnproject was de specifieke deskundigheid van diverse leden van deze 

commissie een belangrijke succesfactor. 

 

Zorg en Welzijn 

De insteek van de commissie Zorg en Welzijn blijft hetzelfde. Ze monitort en faciliteert indien nodig 

bij particuliere initiatieven. De commissie organiseert ze niet zelf. Een organisatie als de KBO heeft 

eenzelfde hedendaagse strategie. 

De grote projecten, waarbij de commissie Zorg & Welzijn was betrokken, zoals het 

straatlantaarnproject, de herinrichting van ’t Grind en de realisatie van het hondenspeelterrein zijn 

hierboven al besproken. 

- De werkgroep blijft contact onderhouden met ouderenadviseur, Project ontmoeten in de wijk, 

over wat de rol van wijkplatform kan zijn voor ouderen in onze wijk. Andere organisaties blijken 

dit in Malden voldoende te hebben afgedekt. 
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- Een vertegenwoordiging van Dichterbij woont de vergaderingen van de commissie bij. Op die 

manier kan de integratie van de bewoners van de “begeleid wonen projecten” in de wijk worden 

verbeterd.  

 

Verkeer en Veiligheid 
De commissie heeft meegewerkt aan het straatlantaarnproject en heeft deelgenomen aan de 

besprekingen over de kruisingen van de Broeksingel 

Het organiseren van een strooiroute met en door wijkbewoners om extra gebieden sneeuwvrij te 

maken is nog niet opgepakt. 

 

Activiteitencommissie 

- Het plan was om in september 2014 voor de vierde keer een voetbaltoernooi te organiseren. 

Hiervoor is een zogenaamd Vonkje toegekend. De aanvraag voor subsidie door het Oranjefonds 

in het kader van de Burendag werd niet gehonoreerd.  

De Activiteitencommissie heeft daarom besloten om Levend Stratego te organiseren in plaats 

van het toernooi. Dit is niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. 

- Eind december vond nogmaals een 

sfeervolle winteravond met 

lampionnenoptocht plaats. Ongeveer 

40 kinderen knutselden in de 

Tovercirkel een lampionnetje in 

elkaar. Sommigen namen zelf hun 

knutselspullen mee. Om 19.00 uur 

ging het gezelschap in optocht door 

de wijk onder geheel vrijwillige 

begeleiding van Drumband Malden. 

Daarna was er weer warme 

chocomelk voor de kindjes en 

glühwein voor de ouders en 

buurtgenoten en voor iedereen verse 

oliebollen. Het was een gezellige en 

geslaagde avond.  

Het is de vraag of er in 2014 weer een lampionnenoptocht komt. Het aantal deelnemende 

kinderen daalt gestaag, omdat er minder kleine kinderen in de wijk wonen dan in de 

hoogtijdjaren van 2009 t/m 2011. Het aantal potentiële deelnemertjes zal de komende jaren 

nog kleiner zijn dan in 2013. 

 



 

jaarverslag 2013 -  wijkplatform Hoogenhof  9 van 11 

 

Nog een aantal activiteiten van WPH 

Naast bovenvermelde projecten en de activiteiten van de verschillende commissies heeft het 

wijkplatform meer gedaan. Zo hebben we deelgenomen aan een aantal door de gemeente 

georganiseerde activiteiten, draaien we mee in Platform Erfgoed Heumen, hebben we meegewerkt aan 

een discussieavond georganiseerd door de SJeM en hebben we contact gehad met de 

hengelsportvereniging. Hieronder volgt een overzicht. 

 

Wijkplatform - bestuur 
- Deelname aan de evaluatiebijeenkomst van projecten in het kader van Wijkgericht Werken van 

2012 (o.l.v. Henk van den Berg). 

 

 

Grondgebiedzaken 

- Deelname aan Platform Erfgoed Heumen. 

 

 

Verkeer en Veiligheid  
- Meerdere keren overleg met gemeente 

over verkeersknelpunten en de situatie 

bij de kruisingen van de Broeksingel. 

 

 

Verder 

- Deelname aan een inwonersavond over Veiligheid georganiseerd door de gemeente. 

- Deelname aan vrijwilligersevenement ‘talentvol Heumen’ op 1 oktober in het kader van 10-jarig 

bestaan van steunpunt Vrijwilligerswerk. 

- Deelname aan een avond over de structuurvisie Heumen. 

- Overleg met de gemeente over een reclamebord met plattegrond aan de Grote Loef. Enkele 

omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen de aanvankelijke plek. Afgesproken is dat de 

gemeente zou overleggen met deze aanwonenden over een alternatieve locatie. Het bord is 

begin 2014 dichter bij de rotonde geplaatst. 

- Op 16 april was de avond van overlast naar overleg, georganiseerd voor de SJeM in overleg 

met het wijkplatform. Eerst waren er inleidingen door de jongerenwerker, een jongere en de 

wethouder. Daarna werd de jeugdfilm Oh, Oh, Overlast! vertoond. Een film die gemaakt is door 

een aantal jongeren van de SJeM. Er waren 20 jongeren en 8 wijkbewoners aanwezig, 

waaronder relatief veel Grindbewoners. 
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Na de vertoning van de film werden 4 discussiegroepjes met gemêleerde samenstelling gevormd. 

Er werd vooral gediscussieerd over: Hoe kun je de contacten tussen jongeren en wijkbewoners 

tot stand brengen?  

De opzet van de avond was prima.  

Dirk Linders heeft zich aangemeld om namens het wijkplatform te participeren in een 

klankbordgroep met jongeren en jongerenwerkers. 

- Deelname aan een dag van de Week van de openbare ruimte, met name deelname aan een 

workshop over het inzetten van burgers bij het beheer en onderhoud van de buitenruimte 

- Er is overleg geweest met hengelsportvereniging. Het doel van dit overleg was kennismaking en 

wederzijds weten wat we doen. Afgesproken is dat we elkaar op de hoogte houden van 

activiteiten en problemen bij de vijvers. Verder kunnen we mogelijk samen iets bij een van de 

vijvers organiseren. Aan de orde kwamen o.a.: Vissen door wijkbewoners; Troep en hondenpoep 

bij de vijvers; Talud bij school en langs tuin van een wijkbewoner; Viswedstrijd voor 

wijkbewoners. 

 

Malden, maart 2014 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof  
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