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Overleg Wijkplatform Hoogenhof; Bestuur 
Datum  Woensdag 23 april 2008  

Deelnemers Dick Sas, Bart de Hingh, Jan Fleuren, Ferd van de Krogt, Jos 
Schoenmakers en Carlot Roelofs (notulen) 

Afwezigen Trees Klievink 
Van Carlot Roelofs 

  
Datum 27 april 2008 

 
 
1. Opening 
 
Dick opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is geen agenda gemaakt. Deze wordt 
ter plekke vastgesteld. 
 
2. Notulen vergadering  
 
Worden goedgekeurd met dank aan Trees. 
 
3. Ingekomen stukken 
 
 - Brief RPS BCC B.V., uitnodiging klankbordgroep waterplan Heumen,dd  

23 april. Hier gaat Petra Thijssen van Commissie Grondgebiedzaken naar toe. 
- Brief gemeente Heumen, uitnodiging deelname proces structuurvisie. Hier gaat 

Marijke van Winssum van Commissie Verkeer en Veiligheid naar toe. 
- Brief gemeente Heumen, Armoedemonitor. Carlot stuurt deze brief door aan de 

commissie Zorg en Welzijn. 
 
4. Begroting 
 
Bart heeft een cijferbegroting opgesteld. In vergelijk met het wijkplatform Overasselt vragen 
wij veel meer gelden aan. Geadviseerd wordt dit wel te doen, maar nog iets meer te 
onderbouwen met de volgende onderwerpen: grondwatervervuiling, website, verbeteringen 
voor de wijk. Ferd en Bart zullen de begroting definitief maken en opsturen naar de gemeente. 
Ferd merkt nog op dat tijdens de raadsvergadering van Algemene zaken op 8 april (hier zijn 
Ferd en Carlot naar toe geweest) duidelijk is gezegd dat de platforms carte blanche krijgen. 
 
5. Diversen 
 
Dick heeft een mail ontvangen van wijkplatform BoHeMa met de vraag of wij ze kunnen 
helpen aan Reglement en Statuten. Ferd zal dit per mail aan hun toesturen. 
 
Carlot zal een overzicht maken met alle commissieleden. 
 
Carlot zal de verslagen van de commissies wel doorsturen naar de overige bestuursleden. 
Mocht iemand hier iets uit willen bespreken, graag melden op de eerstvolgende vergadering. 
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Carlot zal de overige informatie voorzien van ter kennisname of ter behandeling en bepalen of 
het naar een bepaalde commissie moet. 
 
6. Commissies 
 
Commissie Algemeen: 
Michel Verburg heeft een slecht bericht ontvangen over zijn gezondheid.  
Ferd heeft een gesprek gehad bij de notaris. Deze was zeer tevreden over de Statuten en 
Reglement. Er wordt besloten de stukken verder niet meer voor te leggen aan de gemeente. 
De spelregels sporen met het Reglement. Bedrijven kunnen geen lid worden van het 
wijkplatform. Wel begunstigde. De Statuten er Reglement worden bij de leden pas op de 
eerstvolgende ledenvergadering voorgelegd. 
De notaris schenkt het passeren. Dick stelt voor om een banner van de notaris op de website te 
plaatsen, als dank. Ferd en Dick zullen een afspraak maken voor het passeren. 
De commissie is bij elkaar geweest. Zij willen proberen om de burgers/wijkbewoners meer 
met elkaar in contact te brengen om elkaar te helpen. Een heel goed initiatief. 
 
Commissie Zorg en Welzijn: 
Dichterbij heeft aangegeven dat zij graag willen dat de gehandicapten nog meer integreren in 
de wijk. 
De bewoners van het woonwagenkamp moeten op de distributielijst worden gezet. 
Zij zijn nog zoekende naar meer items. 
Jos zal bij de gemeente de leeftijdsopbouw van de wijk navragen. 
 
Commissie communicatie: 
Tineke Storm moet i.v.m. privéomstandigheden stoppen. 
Dirk Linders heeft zich gemeld om een website te maken. Dit heeft hij inmiddels gedaan is 
deze ziet er prima uit. Hierdoor is de samenwerking met AC opgezegd. 
Zij verwachten in juni een nieuwsbrief af te hebben. 
Jan wil proberen om op zondagmorgen wekelijks een half uur bij radio Unique te krijgen voor 
de wijkplatforms. 
 
Commissie Grondgebiedzaken: 
Zij hebben gehoord dat Rijkswaterstaat de gemeente Heumen een aanbod heeft gedaan om 
7.500 bomen te schenken ter compensatie voor de bouw van de 2e sluis. Het schijnt dat de 
wethouder hier nee tegen heeft gezegd. Carlot zal in samenspraak met Dick een mail naar 
Annoesjka sturen om dit na te vragen. 
 
  
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 29 mei om 20.00 uur bij Jos. Hiervoor 
zal Carlot Dirk Linders uitnodigen om de website te presenteren. 

 
Dick sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
 
Datum Actie Termijn Wie? 
23-04-2008 Versturen begroting z.s.m. Ferd en Bar 
23-04-2008 Statuten en Reglement 

naar BoHeMa 
z.s.m. Ferd 

23-04-2008 Tekenen Statuten en z.s.m. Ferd en Dick 
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Reglement bij notaris 
23-04-2008 Banner notaris op 

website 
t.z.t. Dick 

23-04-2008 Bewoners woonwagens 
op distributielijst 

z.s.m. Jan 

23-04-2008 Leeftijdsopbouw 
opvragen bij gemeente 

z.s.m. Jos 

23-04-2008 Dirk uitnodigen voor 
volgende vergadering 

z.s.m. Carlot 

23-04-2008 Mail naar Annoesjka 
ivm bomen 

z.s.m. Carlot/Dick 

23-04-2008 Overzicht met alle 
commissieleden 

z.s.m. Carlot 

 
 


