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Jaarverslag 2007-2008 
 
Inleiding 
Het Wijkplatform Hoogenhof (WPH) werd opgericht in november 2007. 
Dit is het eerste jaarverslag. Het ontstaan van de wijk- en dorpsplatforms 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. 
In het korte bestaan van het WPH is gebleken dat er veel initiatieven zijn ontplooid 
en dat er in het bijzonder door de gemeente een groot beroep op het wijkplatform 
wordt gedaan.  
Om dit verslag kort en leesbaar te houden is het daarom in het algemeen beperkt tot 
een overzicht van de activiteiten. Ook is 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 een jaar Wijkplatform 
Hoogenhof. 
In de korte tijd van het bestaan van het WPH is er al heel wat tot stand gebracht en is 
er door middel van 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 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 heel moeilijk te zijn leden te interesseren voor commissies en bestuur. 
Hiervoor zijn dringend nieuwe leden nodig, wil het WPH zijn taken (blijven) uitvoeren.  
In de verslagperiode moesten drie bestuursleden afscheid nemen en gingen acht 
commissieleden weg. Lang niet alle vacatures konden worden vervuld. 
 
Het bestuur wil graag allen die zich in 2007-2008 hebben ingezet voor het 
Wijkplatform Hoogenhof bedanken en zijn waardering uitspreken voor alles wat zij tot 
stand gebracht hebben en waar ze trots op mogen zijn. 
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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 Wijkplatform Hoo genhof 
 
− Website www.wijkplatformhoogenhof.nl. De website werd in eerste instantie 

opgezet door Activiteitencentrum Malden. Omdat dit niet echt goed liep is deze 
overgenomen door een van de leden. Sindsdien is het een hele mooie, duidelijke, 
goed onderhouden website.  

 
− Aanpak van en aandacht voor diverse infrastructurele aspecten, zoals in het 

algemeen inrichting van de wijk, groen, milieu, grondwater, 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 en Rijkswaterstaat belegt.  

 
− Voorbereidingen voor het plaatsen van welkomst/informatieborden. De gemeente 

heeft hiervoor (na vele maanden) nog geen vergunning afgegeven. De benodigde 
bedragen zijn begroot en worden overgeschreven naar 2009. 

 
− Onderzoek naar mogelijke behoeften in de wijk t.a.v. zorg en welzijn. In dit kader 

o.a. regulier contact met een vertegenwoordiging van Dichterbij. Op die manier 
wordt de integratie van de bewoners van de “begeleid wonen projecten” met de 
wijk verbeterd.  
 

− Zoeken naar mogelijkheden voor aanpak van de geluidsoverlast in de wijk in de 
wijk, hoe een bijdrage te leveren aan de gebiedsvisie “het Lierdal” en aan het 
duurzaamheidplatform Heumen.  

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

Geven van Interviews en toelevering informatie en persberichten, medewerking 
aan programma’s. 

 
− Samenstellen notitie Verkeer Hoogenhof. In deze notitie is een aantal 

verkeersproblemen in de wijk geïnventariseerd en uitgewerkt. De notitie is begin 
2009 aan B & W gestuurd en wordt thans door de Gemeente behandeld.  

 
− Samenstellen notitie Ontsluiting Hoogenhof. In deze notitie wordt onderzocht 

welke potentiële knelpunten bestaan bij het ontsluiten van de wijk in normale en 
noodomstandigheden. De notitie is begin 2009 aan B & W gestuurd en wordt 
thans door de Gemeente behandeld 

 
− Voorbereidingen opzet dienstennetwerk. 
 
− Voorbereidingen HOF-markt. 
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− Initiatieven betreffende buurtpreventie, in het bijzonder in verband met 
hangjongeren problematiek. Onderzoek naar een JOP. Advies voor wijk-SMS-
alert. 

 
− Overleg met hulpdiensten naar aanleiding van vragen bij brand Rijksweg op 25 

december 2007. Het betrof vooral de (problemen met) bluswatervoorziening 
 
− Informeren van bewoners door samenstellen en huis aan huis bezorgen van 

nieuwsbrief (3x). 
 
− Overleg met de Gemeente betreffende concrete knelpunten in verkeersituaties en 

infrastructurele situaties. 
 
− Financiële ondersteuning straatfeesten. Daarmee worden bewonersactiviteiten 

gestimuleerd. 
− Samenstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement WPH. 

 
 
Participatie WPH in door de gemeente geïnitieerde a ctiviteiten: 
 
− Deelname Klankbordgroep Brede School. 
− Bijwonen evaluatiebijeenkomsten Wijkgericht Werken met College van B & Wen 

ambtenaren Gemeente Heumen. 
− Deelname voortgangsgesprekken bestuur met Wethouder Wijkgericht Werken. 
− Deelname aan en inspraak in vergaderingen van Gemeenteraad en 

Raadscommissies als relevante onderwerpen aan de orde zijn. 
− Acte de présence bij grote brandweeroefening. 
− Deelname aan bijeenkomst betreffende plaatsing en rehabilitatie speeltoestellen. 
− Deelname overleg voorzitters platforms met college van B & W. 
− Deelname Klankbordgroep Cultuurbeleid. 
− Eerste contacten over participatie in Project VET! bewegen. 
− Deelname gemeentelijk klankbordgroep Integrale Veiligheid 
− Deelname aanpak gemeentelijk project Armoedebeleid, Armoedemonitor 
− Meedenken over intergemeentelijke gebiedsvisie Malden-Molenhoek, project “Het 

Lierdal”. 
− Deelname totstandkoming gemeentelijke Structuurvisie Malden 
− Deelname totstandkoming gemeentelijk Groenstructuurplan. 
− Inbreng bij opzet maatregelen ter voorkoming van overlast oudjaar. 
− 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). 
− Eerste contacten over deelname Duurzaamheidplatform Heumen. 
 
 
Malden, mei 2009 
 
Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof 


