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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Overleg Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 

Datum  Dinsdag 26 april 2011  

Deelnemers 

aan eerste deel 

van de 

vergadering 

Roos Fiselier, Jan Fleuren, Wiel Hendrikx, Bart de Hingh,  

Hans Koopmans, Pieter Oude Egberink, Ans Palar, Joop Palar,  

Paul Peters, Carlot Roelofs, Sietse Stellinga, Petra Thijssen,  

Ad Verhoeven, Marijke van Winsum-Westra,  

Annoesjka Wintjes (wijkgericht werken gemeente Heumen),  

Robbert Zweegman  

Afgemeld Michel Brand, Marleen van Dreumel, Elly van den Heiligenberg, Ton van 

den Heiligenberg, Dirk Linders, Henk Jacobs, Trudy Reinders 

Verslag door Marijke van Winsum-Westra 

Locatie De Tovercirkel 

 

 
Opening  

Ferd van der Krogt opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is maximaal drie 

kwartier ingepland voor het algemene deel van de vergadering. Na de pauze om 21.00 uur 

precies beginnen de presentaties over de planning van de werkzaamheden aan de 

keersluis door Rijkswaterstaat (RWS) en de gevolgen van de keersluis door de 

gemeente. Men wordt vriendelijk verzocht de presentielijst te tekenen. Er zijn geen 

extra agendapunten. 

 

1. Verslag ledenvergadering 18 mei 2010 

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op het verslag en het verslag wordt 

goedgekeurd. Carlot Roelofs wordt bedankt voor de duidelijke verslaglegging.  

 

2. Jaarverslag 2010 Wijkplatform Hoogenhof  

In dit verslag zijn alle activiteiten per commissie geordend. Eerst wordt een 

overzicht gegeven van alle activiteiten die door het wijkplatform zijn geïnitieerd, 

daarna volgt een overzicht van activiteiten die door de gemeente Heumen zijn 

geïnitieerd waarin het wijkplatform participeert. 

  

Ferd geeft nog een toelichting op de workshop met de voorzitters van onze 

commissies en het bestuur die in december 2010 heeft plaatsgevonden. De 

aanleiding voor de workshop was het groot aantal activiteiten dat georganiseerd 

wordt gericht op jongeren in de wijk (leerlingen basisschool en hun ouders). De 

vragen waren: ‘Hoe kunnen we dat (andere doelgroepen en andere soort 

activiteiten) verbreden?’ en ‘Waar is behoefte aan?’ 

Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 
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Tijdens de workshop bleek dat er ook behoefte was aan feedback uit de wijk op 

de reeds uitgevoerde activiteiten van alle andere commissies en aan ideeën wat 

de commissies verder moeten aanpakken. Wat vinden de wijkbewoners zinvol?  

Er werd in de loop van 2010 al nagedacht over een wijkenquête door Marijke van 

Winsum-Westra en Roos Fieselier. Deze wijkenquête is ondertussen huis-aan-

huis in de wijk verspreid door de gemeente en is op onze website te vinden. Van 

halverwege april t/m 15 mei kan de enquête worden geretourneerd en online 

worden ingevuld. 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en Marijke wordt bedankt voor samenstellen 

van het jaarverslag op grond van de verslagen van de commissies. 

 

3. Financieel verslag 2010 

Bart de Hingh legt uit dat het financieel verslag is opgebouwd uit 3 onderdelen. 

Een overzicht van inkomsten en uitgaven, een balans per 31 december 2010, en 

wat gaan we afrekenen met de gemeente Heumen. Naast de subsidie van de 

gemeente over 2010 hebben we extra subsidies ontvangen van het Oranjefonds 

en Vet Bewegen, en hebben we rente ontvangen op onze spaarrekening. We willen 

proberen deze extra gelden niet terug te laten vloeien naar de gemeente, maar 

als reserve voor het wijkplatform te behouden. Of dit lukt, is afhankelijk van de 

subsidieverordening van de gemeente.  

Het subsidiebedrag van de gemeente is alleen te besteden in het jaar waarvoor 

het is toegekend. Niet gebruikte gelden moeten terug naar de gemeente en 

mogen niet door het wijkplatform op een spaarrekening gezet worden om later te 

gebruiken.  

De uitgaven zijn zodanig gespecificeerd dat duidelijk zichtbaar is hoeveel van 

het bedrag aan administratieve en organisatorische zaken is uitgegeven en aan 

welke activiteiten verder geld is besteed. Van het subsidiebedrag van de 

gemeente mag maximaal € 2000 aan administratie en organisatie worden besteed. 

De begroting dient als richtlijn voor de uitgaven. 

De kascommissie bestaande uit Pieter Oude Egberink en Hans Koopmans hebben 

de controle uitgevoerd en keuren het financieel verslag goed. 

Bart wordt bedankt voor zijn uitleg en werkzaamheden. 

Pieter Oude Egberink zal aftreden. Hans Koopmans zal in 2012 samen met en 

Robbert Zweegman de kascontrole uitvoeren. Reserve blijft Erica de Ruiter. 

Voor de afrekening van de subsidie over 2010 wordt dit goedgekeurd financieel 

verslag samen met het jaarverslag naar de gemeente gestuurd. 

 

4. Jaarplan 2011/2012 in hoofdlijnen 

De vier doelen van het wijkplatform zijn als kader voor het jaarplan gebruikt. 

Roos geeft aan dat het een handzaam document is, omdat het gemakkelijk te 

gebruiken is. Alle activiteiten kunnen gemakkelijk in dit kader geplaatst worden. 

Ook naar derden toe kan met behulp van het jaarplan gemakkelijk worden 

aangeven wat het wijkplatform doet, hoe het wijkplatform dat doet en wat het 

wijkplatform denkt te bereiken.  
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De wijkenquête en wijkbezoek door college van B&W en gemeenteraad in mei 

2011 zullen worden gebruikt om na te gaan wat we verder moeten en kunnen 

aanpakken. 

De Activiteitencommissie wordt bedankt voor hun inzet voor andere activiteiten 

dan vergaderen. Op 21 mei wordt weer een nieuwe activiteit ontplooid: een 

talentenjacht. 

 

Het jaarplan wordt goedgekeurd. 

 

5. Begroting 2012 

De algemene kosten voor organisatie en administratie van het wijkplatform zijn 

vooral gemaakt door het bestuur. Bij de commissies gaat het vooral om uitgaven 

aan activiteiten.  

Er is een tekort begroot. Om de begroting sluitend te krijgen, willen we een deel 

van de eigen middelen inzetten, subsidie van derden aanvragen voor door ons 

georganiseerde activiteiten en eigen bijdrage vragen van deelnemers aan de 

activiteiten. Er zal zorgvuldig met de uitgaven worden omgegaan. 

Om subsidie voor 2012 aan te vragen worden deze begroting samen met het 

jaarplan 2011/2012 ingediend bij de gemeente.  

In het collegeplan 2010 – 2014 van de gemeente wordt uitgegaan van een 

jaarlijkse subsidie (tot 2014) van € 6500 voor ons wijkplatform. Of er 

daadwerkelijk € 6500 per jaar beschikbaar is, is afhankelijk van de financiële 

situatie van de gemeente. 

Er zijn geen vragen over de begroting.  

De begroting wordt vastgesteld.  

 

6. Rondvraag 

Zijn er nog nieuwe leden door enquête? Slechts enkele, vele niet-leden geven aan 

dat het een goede zaak is dat het wijkplatform bestaat, maar dat ze geen 

noodzaak zien om lid te worden, omdat alles goed loopt in onze wijk. 

Er zijn ondertussen 140 enquêtes op papier geretourneerd en 55 mensen hebben 

de enquête via internet beantwoord. 

 

 

Even over half negen bedankt Ferd alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. De pauze 

begint mooi op tijd, zodat we stipt om 21.00 uur met de presentaties kunnen beginnen. 

 

In de pauze komen nog zo’n 15 belangstellenden, die de presentielijst niet getekend 

hebben, binnen om naar de presentaties over de keersluis te luisteren. 
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Presentaties over keersluis 

 

Na de pauze volgen twee presentaties over (de gevolgen van) de keersluis. 

 

Jeroen Berkhout en Ellen Witvoet van Rijkswaterstaat zetten uiteen welke 

werkzaamheden in verband met de keersluis, verbreding vaarwater en brug gaan 

plaatsvinden, wat de planning is van de werkzaamheden en op welke manier RWS de 

wijkbewoners denkt in te lichten over de werkzaamheden en de overlast voor de wijk. 

 

Henk van den Berg (wethouder), Annoesjka Wintjes (wijkgericht werken) en Marieke 

Bos (fysieke leefomgeving) lichten toe wat de gemeente zou kunnen doen om de gevolgen 

van de aanleg van de keersluis voor de wijk te verlichten. Zij gaan in op de 

mogelijkheden voor extra beplanting tussen wijk en kanaal, de slechte gezondheid van 

de beuken op de Oosterkanaaldijk, de mogelijkheden om honden uit te laten en los te 

laten lopen, of er een geluidscherm kan komen op de brug, of er wat gedaan kan worden 

tegen fijn stof van de Jan Ludenlaan en het vergunningsvrij zijn van het plaatsen van 

hekken rondom de werkzaamheden. 

 

Van beide presentaties staat een verslag op onze website. 

 


