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1. Opening 
 

Dirk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Carlot meldt dat zij van Hessel 
een mail heeft ontvangen met de mededeling dat hij vanavond niet aanwezig kan zijn. 

 
2. Notulen bijeenkomst 19 februari 
 

De notulen van april worden doorgesproken. De onderwerpen ‘brede school’ en 
‘hangjongeren’ worden even geparkeerd aangezien die punten apart in de nieuwe agenda zijn 
opgenomen. De notitie Verkeers- en parkeerproblemen wordt niet besproken vanwege ziekte 
van auteur Carlot. 
 
Blusmogelijkheden 
Het wijkplatform heeft een brief van de brandweer ontvangen naar aanleiding van een brief 
van Petra Thijssen van de commissie grondgebiedzaken waarin zij vragen stelde over de 
blusmogelijkheden. In de brief maakt de heer van Elst duidelijk dat bewoners van de 
Hoogenhof zich geen zorgen hoeven te maken. Er is meer dan voldoende bluswater (kranen, 
vijvers, kanaal).  
 
Herinrichting ‘t Grind 
Trudy heeft contact gezocht met de commissie grondgebiedzaken maar daar nog geen reactie 
van ontvangen. Al eerder werd afgesproken dat de herinrichting van het grind een onderwerp 
is dat door de commissie grondgebiedzaken wordt gemonitord. 
 
De volgende actiepunten zijn afgehandeld: 
- Verslag brandweer rondgestuurd 
- Afronding rapport brandkranen (zie website) 
- Gesprek contactpersoon hangjongeren gemeente en jongerenopbouwwerker 
- Voortgang brede school (zie verderop) 
 
De volgende actiepunten moeten nog worden afgehandeld: 
- Johan Lefering uitnodigen (volgende vergadering) 
- Plannen bezoek brandweer 
- Opvragen gegevens politie 
- Ontwerpen nepbekeuring 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Carlot voor de uitgebreide verslaglegging. 

 

Overleg Wijkplatform Hoogenhof; Commissie Verkeer & veiligheid 
Datum  Dinsdag 01 juli 2008 te Maldensteijn 

Deelnemers Trudy Reinders,  Jan van den Ham, Marijke van Winsum, Marald van 
den Berg, , Dirk Linders (notulen)  

Afwezigen Hessel Wendelaar Bonga, Bart de Hingh, Carlot Roelofs, Ingrid 
Hauwe 

Van Dirk Linders 
  

Datum 02 juli 2008 
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3. Actuele thema’s 
 
3.1 Brede School 

Volgens Marald is er een nieuw ontwerp gepresenteerd door een andere architect 
waarover men vol lof is. Er is sprake van dat een deel van de bioscoopbezoekers ook 
gebruik zullen kunnen gaan maken van de parkeergelegenheid die voor de brede 
school gebouwd wordt. Verder moet de school vooral voor de fiets toegankelijk 
worden waarbij het autogebruik ontmoedigd wordt. Het concept behelst een school en 
appartementen en de oplevering is nog steeds gepland in augustus 2010. Het gebouw, 
eenmaal verrezen, zal zeker in het oog springen. Morgen, 02 juli 2008 vindt de 
volgende bijeenkomst over de brede school plaats. Dan volgt meer nieuws. Marald 
brengt overige commissieleden per mail op de hoogte van wat er op 02 juli besproken 
is. 
 

3.2. Hangjongeren 
Dirk is benaderd door Anoesjka Wintjes om een overleg rondom de problematiek bij 
te wonen namens het platform. Intiatiefnemer is de gemeente in persoon van Saskia 
Kastijn. Er is veel frustratie geuit. Volgens jongerenwerker Jeroen Puijk zijn het 
vooral jongeren uit Malden in groepen van 8 tot 15 personen, leeftijd 15 tot 18 jaar. 
Grootste problemen die genoemd zijn: geluidsoverlast (schreeuwen en brullende 
scooters), gevaarlijke situaties (racen met opgevoerde scooters, rijden zonder helm), 
rommel achterlaten en vandalisme Tovercirkel. Er zijn ook veel oplossingen 
aangedragen. Hoogste noteringen voor: 
 
1. Alternatieve plek voor jongeren in de wijk 
2. Buurtpreventieteam 
3. (Mobiel) cameratoezicht 
4. Bordjes verboden toegang, hekken, handhaving politie 
 
De gemeente verzorgt een opzet en terugkoppeling voor de alternatieve plek, 
mogelijkheden met betrekking tot cameratoezicht en de bordjes verboden toegang. 
Dirk probeert buurtpreventie verder vorm te geven. Marald merkt op dat het gesprek 
met jongeren open gehouden moet worden. Marijke doet de suggestie om de 
problemen door HBO studenten in kaart te laten brengen in het kader van hun studie. 
Jan Fleuren heeft daar ervaring mee (Maldensteijn) en zou daar misschien iets over 
kunnen zeggen. Hij wordt door Dirk benaderd. 

 
4.  Notitie Calamiteitenplan  Hoogenhof 

Marijke geeft aan van Trudy een reactie op haar stuk te hebben gehad. Ze zal een inleiding 
verzorgen, die nu nog ontbreekt. 
 

5.  Notitie Verkeers- en parkeerproblemen Hoogenhof 
Niet besproken. 

 
6. Mededelingen vanuit het bestuur  

Geen: Bart de H. afwezig. 
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7. Rondvraag/ Mededelingen van commissieleden 
 
Bijeenkomst Malden slibt dicht 
Trudy heeft die bijeenkomst bijgewoond. Verkeersluw maken van de Broekkant werd 
geopperd. Ook werd voorgesteld over water te reizen, en zijn er plannen voor twee 
treinstationnetjes (Goffert en Molenhoek). 
 
Bijeenkomst Integrale Veiligheid 
Marijke en Jan waren aanwezig. Er is veel besproken. Politie (M.Peeters) heeft tijdens 
de bijeenkomst aangegeven dat veiligheidcijfers op te vragen  zijn. Met betrekking tot 
hangjongeren zijn de hotspots in Malden de Tovercirkel, Toermalijn, Kerkplein en de 
Vuurvogel. Verder wordt de Hoge Brug (eerste weg links, komende vanaf de kruising 
Broekkant – Blankenbergseweg) afgesloten om vrachtverkeer te ontmoedigen over de 
Broekkant te rijden. Jaco gaat dit jaar nog weg van het bedrijventerrein Hoge Brug. 
Dat zal ook een behoorlijke vermindering van vrachtverkeer geven. De Droogsestraat 
wordt verbreed en daardoor beter toegankelijk zijn voor vrachtauto’s om hen zo de 
gewenste route te laten rijden (= niet over de Broekkant). Er zou een verslag van de 
bijeenkomst worden verzonden aan aanwezigen uiterlijk op 16 juni. Marijke heeft het 
verslag nog niet ontvangen en gaat bellen met Marijke van Dam van de gemeente. 
 
Bijeenkomst ondernemersvereniging Malden 
Jan, als ondernemer, was present. De Lidl gaat er komen. Grond is aangekocht door 
Lidl en commitment voor vergunningverlening door gemeente voor de bouw van de 
Lidl is aan eigenaar Claassen afgegeven inclusief boeteclausule. Parkeren zal 
ondergronds plaatsvinden en de rijksweg zal de aan- en afvoer van verkeer verzorgen. 
 
Bijeenkomst Structuurvisie Malden 
Marijke was aanwezig bij de bijeenkomst. Op de website van de gemeente Heumen 
zijn de ontwikkelingen te volgen. Het stuk gaat de backbone vormen qua 
gemeentebeleid de komende jaren. Het is van belang om daar, voor officiële 
bekrachtiging, kritisch naar te kijken. Het verslag van de bijeenkomst staat op de 
website van de gemeente. Van de vervolgstap waarvoor een notitie zal worden 
opgesteld is nog niets gehoord, Marijke zal bij Robin Wouters van de gemeente 
informeren wanneer dat te verwachten is. Eenmaal ontvangen zal Marijke een aantal 
mensen benaderen, desnoods bestuursleden, om namens wijkplatform Hoogenhof 
eventueel kanttekeningen te plaatsen of adviezen te geven. 
 
Tijdens deze bijeenkomst ook gehoord : ‘Het fietspad langs het kanaal, dat bij de 
seniorenflats stopt, wordt verder doorgetrokken in de richting van Nijmegen.’ 
 
Adverteren 
Jan vraagt hoe het wijkplatform omgaat met adverteren op onder andere de website. 
Dirk neemt het mee in de volgende vergadering van de commissie communicatie. 
 
Datum nieuwe vergadering 
Rekening houdend met de vakantie wordt voorgesteld de nieuwe bijeenkomst te 
houden op dinsdag 02 september 2008 te 20.00 uur. 
 
Sluiting vergadering 
Dirk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
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Actiepunten 
 
Actie Termijn Wie? 
Johan Leferink uitnodigen Vergadering 02-09-08 Bart 
Datum prikken bezoek aan brandweer Vergadering 02-09-08 Bart/Marijke 
Buurtpreventie gestalte geven z.s.m. Dirk 
Concept Notitie calamiteiten afronden z.s.m. Marijke 
Voortgang Brede School rapporteren z.s.m. Marald 
Opvragen gegevens bij politie z.s.m. Dirk 
Kentekens noteren bij overlast lopend allen 
Contact opnemen met commissie Grondgebiedzaken 
ivm herinrichting ’t Grind 

z.s.m. Trudy/Marijke 

Ontwerpen van “nep bekeuring” Vergadering 02-09-08 Carlot/Dirk 
Verslaglegging structuurvisie rondmailen + overleg 
organiseren 

z.s.m. Marijke 

   
   
 
 


