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Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 
 
 

Jaarverslag 2009 
 

Inleiding 
 
Het Wijkplatform Hoogenhof (WPH) werd opgericht in november 2007. 
Dit is het tweede jaarverslag. Het ontstaan van de wijk- en dorpsplatforms in 2007 en 2008 vindt 
zijn basis in het beleid Wijkgericht Werken van de Gemeente Heumen. De gemeente verleent 
subsidie en ondersteunt de platforms met personele inzet. 
Het WPH is een vereniging, waarvan alle inwoners van de wijk Hoogenhof lid kunnen worden. 
Het lidmaatschap is gratis. Het ledenaantal per 31 december 2008 bedroeg 97 en per 31 
december 2009 164, een stijging met 67 leden. 
 
Ook in 2009 zijn door het WPH veel initiatieven ontplooid en wordt er door de gemeente een 
groot beroep op het wijkplatform gedaan.  
 
Om dit verslag kort en leesbaar te houden is het daarom in het algemeen beperkt tot een 
overzicht van de activiteiten. Er is daarom 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 twee jaar WPH. 
In de korte tijd van het bestaan van het WPH is er al heel wat tot stand gebracht en is er middels 
inspraak en participatie enige invloed uitgeoefend op het gemeentelijk beleid.  
Kijkend naar de contacten met de gemeente levert dit een wisselend beeld op. Enerzijds de wil 
tot samenwerken en anderzijds botsen met bureaucratie en ambtenaren en bestuurders die nog 
niet voldoende in staat zijn om te gaan met het fenomeen wijkplatform, inspraak en participatie. 
 
Gebleken is dat het ook in het tweede jaar van ons bestaan heel lastig is om de bewoners “te 
bereiken”. Ondanks nieuwsbrieven, een prachtige website, berichten in de krant en via de radio 
en informatie langs de weg blijft de response heel laag. Het aantal leden zou veel hoger moeten 
zijn. 
Het blijkt ook heel moeilijk te zijn leden te interesseren voor het bestuur en de commissies. Er 
zijn dringend nieuwe  actieve leden nodig, wil het WPH zijn taken (blijven) uitvoeren.  
In de verslagperiode 2009 zijn er geen bestuurswisselingen geweest, maar vertrokken er wel  
een aantal commissieleden en vonden we versterking voor de commissie Zorg en Welzijn en bij 
het organiseren van activiteiten. Lang niet alle vacatures konden worden vervuld. 
 
Het bestuur wil graag allen die zich in 2009 hebben ingezet voor het WPH bedanken en zijn 
waardering uitspreken voor alles wat zij tot stand gebracht hebben en waar ze trots op mogen 
zijn. 

 

http://www.wijkplatformhoogenhof.nl/
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Activiteiten 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen die activiteiten die voorvloeien uit initiatieven van de 
Gemeente Heumen enerzijds en “eigen activiteiten” anderzijds.  
 
 

Activiteiten, geïnitieerd door het WPH. 
 
Communicatie 
- Website www.wijkplatformhoogenhof.nl. De website werd afgelopen jaar onderhouden 

door Dirk Linders, een van onze leden. Het is een hele mooie, duidelijke, goed 
onderhouden website, alleen schort het nog wel eens aan het tijdig aanleveren van de 
informatie door commissies en bestuur.  

 
- De welkomst/informatieborden zijn uiteindelijk net niet meer in 2009 geplaatst. De 

gemeente heeft er heel lang over gedaan om te beslissen de te plaatsen borden als 
straatmeubilair, zodat geen vergunning nodig is. De borden zijn door de gemeente 
betaald, en het door ons begrootte bedrag voor de borden moet nog worden teruggestort.  

 
- 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. 
 
 

Grondgebiedzaken 
- Aanpak van en aandacht voor diverse infrastructurele aspecten, zoals in het algemeen 

inrichting van de wijk, groen, milieu, grondwater, en geluidsoverlast. En in het bijzonder 
de tweede keersluis op het Maas Waalkanaal, het grondwaterpeil, het onderzoek naar 
bodemverontreiniging en de beperking van geluidsoverlast A 73. Hierover zijn o.a. 
diverse besprekingen met overheden zoals de Gemeente, de Provincie, Rijkswaterstaat 
belegt. 

 
- Overleg met de Gemeente betreffende concrete knelpunten in verkeersituaties, 

infrastructurele situaties en Jeu de Boules baan. 
 
- Een bijdrage leveren aan de gebiedsvisie “het Lierdal”. 
 
 

Zorg en Welzijn 
- Onderzoek naar mogelijke behoeften in de wijk t.a.v. zorg en welzijn. Er is nagegaan of 

in een aantal appartementencomplexen ( De Grote Loef, Heumenstaete en Hoogenvaert) 
oudere mensen wonen die hulp nodig hebben. Het platform zou op basis van de 
bevindingen actie kunnen ondernemen  Er bleek op dit moment (nog)  geen behoefte te 
bestaan. 
 

- Eén complex „(De grote Loef) wordt niet of niet specifiek door ouderen bewoond. In de 
andere complexen is er sprake van zodanige onderlinge contacten dat men elkaar weet 
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te vinden in geval van nood. Bovendien blijkt men ook voldoende op de hoogte te zijn 
van hulpverlenende/bemiddelende instanties in de gemeente. 
 

- De commissie heeft zich georiënteerd, via een rapportage van een gemeentelijke 
werkgroep, op het aanbod van diensten in de eigen gemeente en enkele 
burenhulpexperimenten elders. Indien nodig kan zij initiatieven nemen.   
 

- 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. Voorbeelden hiervan zijn het werven van vrijwilligers, het 
deelnemen aan wijkgerichte activiteiten zoals De Hofmarkt.   
 

- Zoeken naar mogelijkheden voor aanpak van de geluidsoverlast in de wijk en naar hoe 
een bijdrage geleverd kan worden aan het duurzaamheidplatform Heumen.  

 
- Er is ook gewerkt aan het opzetten van een dienstennetwerk met als doel mensen in de 

wijk elkaar te laten helpen bij het uitvoeren van klusjes en kleine diensten. Uiteindelijk is 
na overleg met een gemeentelijke instantie voor vrijwilligerswerk besloten in eerste 
instantie de initiatieven van de gemeente op dit gebied (klussendienst, vraagwijzer e.d.) 
zich te laten ontwikkelen alvorens daar op wijkniveau een invulling aan te geven.  

 
 

Verkeer en Veiligheid 
- Aanbieding van de in 2008 opgestelde notities „Verkeer Hoogenhof‟ en „Ontsluiting 

Hoogenhof‟ aan B & W in begin 2009. In de begeleidende brief is voorgesteld om de 
verkeerssituatie van de Grote Loef als eerste aan te pakken. Ondertussen is al een 
aantal keren bij de gemeente geïnformeerd hoe het staat met de behandeling van onze 
notities, tot nu toe zonder succes.  

 
- Initiatieven betreffende buurtpreventie, in het bijzonder in verband met hangjongeren 

problematiek.  
 
- Onderzoek naar een JOP.  
 
- Opzetten van wijk-SMS-alert. 
 
 

Activiteiten 
- In januari 2009 vond op initiatief van buurtbewoners uit de Klinker en Zwerfkei, in 

samenwerking met het wijkplatform, het schaatsfestijn op de vijver bij de Tovercirkel 
plaats. Jako uit Malden plaatste grote masten met lampen om de vijver in de avonduren 
te verlichten. De brandweer Heumen zorgde door het opspuiten van water voor een 
gladde ijsvloer. Op zaterdag werd zelfs gratis soep, glühwein en chocomel uitgedeeld.  

 
- Op tweede paasdag, 13 april 2009 vond de zeer geslaagde HOF-markt plaats, waarvoor 

de voorbereidingen al in 2008 waren gestart. Ruim 25 wijkbewoners of organisaties 
demonstreerden hun hobby‟s. Bezoekers konden kijken en soms meedoen. 

 
- Op 26 september, een mooie zonnige najaarsdag, deden twaalf teams op de grasvelden 

bij het Halster mee aan het „Potje Voetballen‟. Elke 15 minuten een wedstrijd van precies 
12 minuten gespeeld. De Sterretjes, een team door het wijkplatform samengesteld uit 
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wijkbewoners die zich individueel hadden aangemeld, waren de grote winnaar van het 
eerste echte potje voetbal in de Hoogenhof. 

 
- Op 30 december vond de sfeervolle winteravond, een topavond volgens de aanwezigen 

en de leden van de activiteitencommissie, plaats. Meer dan 160 kinderen knutselden in 
de Tovercirkel een lampionnetje in elkaar en om 19.00 uur ging het gezelschap in 
optocht door de wijk onder geheel vrijwillige begeleiding van Drumband Malden. Daarna 
was er warme chocomelk voor de kindjes en glühwein voor de ouders en buurtgenoten, 
en voor iedereen verse oliebollen. Live muziek werd verzorgd door het duo Susan & 
Edgar. Verder was er nog de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en werd er aandacht 
besteed `t goede doel Stichting Tante Lenie. 

 
 

Verder 
- Financiële ondersteuning straatfeesten. Daarmee worden bewonersactiviteiten 

gestimuleerd. 



 

Jaarverslag Wijkplatform Hoogenhof 2009  5 van 5 

 

Participatie WPH in door de gemeente geïnitieerde activiteiten: 
 

Wijkplatform - bestuur 
- Deelname voortgangsgesprekken bestuur met Wethouder Wijkgericht Werken. 
- Deelname aan themadag voor de dorps- en wijkplatforms. 
- Invullen enquête en bijwonen bijeenkomst ter Evaluatie van Wijkgericht Werken. 

Vervolgens reactie gegeven op nota Wijkgericht Werken. 
- Reactie op subsidienota. 
 

Onderwijs en Cultuur 
- Deelname Klankbordgroep Brede School. 
- Deelname Klankbordgroep Cultuurbeleid. 
 

Zorg en Welzijn 
- Participatie in Project VET! bewegen. 
- Deelname aan bijeenkomst betreffende plaatsing en rehabilitatie speeltoestellen. 
- Deelname aanpak gemeentelijk project Armoedebeleid, Armoedemonitor 
- Deelname overleg betreffende de uitvoering en de evaluatie van de WMO (Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning). 
- Betrokkenheid bij aanpak eenzaamheid en isolement (n.a.v. een notitie van de 

gemeente). 
- Deelname aan WMO-bijeenkomst voor wijkplatforms. 
- Deelname aan bijeenkomst „Ouder worden in Heumen‟. 
- Eerste contacten over deelname Duurzaamheidplatform Heumen. 
 

Grondgebiedzaken 
- Meedenken over intergemeentelijke gebiedsvisie Malden-Molenhoek, project “Het 

Lierdal”. 
- Deelname totstandkoming gemeentelijke Structuurvisie Malden, middels deelname aan 

klankbordgroep en indienen van een inspraakreactie 
- Deelname aan overleg over bodemverontreiniging met de Gemeente, de Provincie en 

ingenieursbureau Tauw. 
- Deelname aan diverse bijeenkomsten over de Woonvisie 2010-2020. 
 

Verkeer en Veiligheid  
- Inbreng bij opzet maatregelen ter voorkoming van overlast oudjaar. 
- Deelname klankbordgroep bouw Brede School 
 

Verder 
- Deelname aan en inspraak in vergaderingen van Gemeenteraad en Raadscommissies 

als relevante onderwerpen aan de orde zijn. 
 
 
 
Malden, mei 2010 
 
Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof  
 


