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1. Opening 
 

Dirk opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Carlot heeft van Ingrid en 
Marald het bericht ontvangen dat zij zich terug trekken uit de commissie i.v.m. drukke 
werkzaamheden. 

 
2. Notulen bijeenkomst 2 september 2008  
 

- Deze worden vastgesteld.  
 

Marijke zal de commissie Grondgebiedzaken benaderen op mee te gaan naar de brandweer en 
vervolgens in samenwerking met Bart een afspraak plannen. Het liefst op een zaterdagochtend 
of een keer aan het begin van de avond. 
 
De bouw van de Brede School en de huizen valt buiten de Structuurvisie, net zoals de bouw 
aan de Lierseweg. 
 
Dirk heeft een “nepbekeuring” ontworpen. Hij zal nog een paar kleine dingen aanpassen. 
Carlot zal ervoor zorgen dat deze wordt gekopieerd. 
 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Carlot. 

 
3. Actuele thema’s 
 
3.1 Brede School 

Er is nog geen nieuwe datum voor de Klankbordgroep van de Brede School gepland. Carlot is 
ten oren gekomen dat er een definitief plan ligt voor de buitenkant. Ook heeft zij gehoord dat 
er minder huizen gebouwd zullen gaan worden, zodat er meer groen komt. Zij kan dit alleen 
niet bevestigen. 
 

3.2. Hangjongeren/buurtpreventieproject 
Bart meldt vanuit het bestuur dat we moeten uitkijken dat we niet op de stoel van de gemeente 
gaan zitten. Zij zijn nu aan zet. 
 
Dirk is het hier niet mee eens. Hij heeft veel opgezocht over het opzetten van 
buurtpreventieproject. Dit moet worden gedaan door de burgers zelf, het is een burgerinitiatief. 
Dirk heeft een memo gemaakt met de belangrijkste informatie die hij heeft gevonden. 
Er wordt besloten dat dit onderwerp heel goed op de ledenvergadering gebruikt kan worden. 
Dirk zal het memo en een begroting naar het bestuur sturen. 
 
Op 30 oktober staat er een vervolg gepland op de vergadering van 16 juni i.v.m. de overlast bij 
de Tovercirkel. Willy Hagen is voorlopig de nieuwe netwerker vanuit de Politie in Malden. De 
vacature voor netwerker in Malden is open gesteld. 
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3.3. Structuurvisie 
De bouw van de Brede School en huizen daarbij valt buiten de Structuurvisie, evenals de 
bouw aan de Lierseweg. 

 
4.  Notitie Ontsluiting Hoogenhof 

Marijke en Carlot zullen de notities aan Bart mailen. Hij zal een eerste opzet maken 
voor een begeleidend schrijven vanuit het bestuur. Het punt bij de Grote Loef zal 
worden voorgedragen om aangepakt te worden. Zowel qua ontsluiting als 
verkeersveiligheid. 
 

5.  Notitie Verkeers- en parkeerproblemen Hoogenhof 
Zie boven. 

 
6. Mededelingen vanuit het bestuur  

Zoals in de vorige vergadering al meegedeeld is het bestuur ook erg uitgedund. We 
hopen door de verspreiding van de flyer weer nieuwe leden te werven en zo de 
commissies en bestuur weer uit te breiden. 
Wij zijn de enige commissie die in Maldensteijn vergadert. Het zou kostentechnisch 
beter zijn om thuis te vergaderen. Per vergadering zal dan € 25,= worden vergoed aan 
degene bij wie de vergadering wordt gehouden. Dit is dan ook een vergoeding voor 
kleine onkosten. 

 
7. Rondvraag/ Mededelingen van commissieleden 

Dirk: vraagt of de beslissingen van het bestuur naar hem kunnen worden gemaild, 
zodat hij deze op de website kan zetten. Als voorbeeld geeft hij aan dat het bestuur dit 
jaar een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor straatfeesten. 
 
Carlot: er is deze week een flyer gemaakt om leden te werven. Bij deze flyer zal ook 
een pen zitten. Hiervoor worden nog mensen gezocht om rond te brengen. Zij zal een 
lijst met de straatnamen rondsturen en dan kan men aangeven welke straten hij/zij op 
zich wil nemen.  
 
Datum nieuwe vergadering 
16 december, 20.00 uur bij Dirk, Klinker 51. 
 
Sluiting vergadering 
Dirk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
 
Actiepunten Termijn Wie? 
Johan Leferink uitnodigen Vergadering 02-09-08 Bart 
Datum prikken bezoek aan brandweer Vergadering 02-09-08 Marijke 
Buurtpreventie gestalte geven z.s.m. Dirk 
Concept Notitie calamiteiten afronden z.s.m. Marijke 
Voortgang Brede School rapporteren z.s.m. Marald 
Kentekens noteren bij overlast lopend allen 
Contact opnemen met commissie 
Grondgebiedzaken ivm herinrichting ’t Grind 

z.s.m. Trudy/Marijke 

Kopiëren “nep bekeuring” z.s.m. Carlot 
 


