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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Overleg Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 

Datum  Dinsdag 10 april 2012  

Deelnemers  

die 

presentielijst 

getekend 

hebben. 

Betty Boeijen, Yvette Emons, Roos Fiselier, Jan Fleuren, Jacques 

Greuel, Toon van Haren, Wiel Hendrikx, Bart de Hingh, Astrid Hoogers,  

Eelkje Jansen, Ferd van der Krogt, Dirk Linders, Natasja Mom, J. de 

Nijs, Pieter Oude Egberink, Joop Palar,Trudy Reinders, Valentijn 

Stronks, Michel Verburg, Co van Winsum, Marijke van Winsum-Westra, 

Piet de Wildt, Angelique Wooninck, Robbert Zweegman. 

Lydia Termoshuizen (wijkgericht werken gemeente Heumen) 

Afgemeld Hans Koopmans, Carlot Roelofs, Erica de Ruiter, Ruud Payens,  

Sietse Stellinga, Petra Thijssen 

Verslag door Marijke van Winsum-Westra 

Locatie De Tovercirkel 

 

 
Opening  

Welkom. 

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

agendapunten. 

 

1. Verslag ledenvergadering 26 april 2011 

Deelnemers: Ferd staat niet in de lijst.  

Toelichting op punt 3 – Er is getracht om een eigen vermogen op te bouwen met 

rente en andere subsidies (o.a. Oranjefonds), maar dat is in strijd met de 

subsidieverordening. De verleende subsidie van de gemeente is aanvullend. 

Er is gevraagd aan de gemeente of het toch mogelijk is om te sparen. De 

gemeente heeft toegezegd daar nog op terug te komen. 

Verslag goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag 2011 Wijkplatform Hoogenhof  

Uit het jaarverslag komt een tweeledig beeld naar voren. Enerzijds zijn er weinig 

leden en weinig echt actieve leden en anderzijds zijn er altijd wel weer mensen 

te vinden om wat te doen als het nodig is. Er gebeurt veel en wat er gebeurd is 

zeer stimulerend.  

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en Marijke wordt bedankt voor samenstellen 

van het jaarverslag na overleg met de commissies. 

 

Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 
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3. Financieel verslag 2011 

Niets toe te voegen. Goedgekeurd. 

 

4. Kascommissie 

Kascommissie: Hans Koopmans en Robbert Zweegman – hebben een 

steekproefsgewijze controle uitgevoerd en een verklaring van goedkeuring 

ondertekend. 

Bart wordt bedankt voor zijn werkzaamheden en het bestuur wordt 

gedechargeerd. 

Nieuwe kascommissie: Robbert Zweegman en Natasja Mom 

Reserve: Erica de Ruiter 

 

5. Benoeming bestuursleden 

In het voorstel om Pieter Oude Egberink en Valentijn Stronks te benoemen als 

nieuwe bestuursleden, stond vermeld dat het mogelijk was om met 

tegenkandidaten te komen. Aan deze oproep is geen gehoor gegeven. 

Pieter heeft in het wijkplatform zijn sporen achtergelaten als drijvende kracht 

bij het organiseren van gezellige activiteiten van het wijkplatform. In de loop van 

het najaar 2011 heeft Pieter aangegeven minder tijd te willen besteden aan het 

wijkplatform, en zich terug te trekken uit de activiteitencommissie. Het bestuur 

heeft hem toen gevraagd bestuurslid te worden. Pieter gaat het bestuur in onze 

commissie Zorg & Welzijn vertegenwoordigen.  

Valentijn is in de loop van 2011 door het bestuur benaderd voor een 

bestuurslidmaatschap. Valentijn was toen niet actief in het wijkplatform, maar 

had wel interesse om mee te gaan helpen met het organiseren van onze gezellige 

activiteiten. Valentijn zal naast zijn bestuurslidmaatschap de 

activiteitencommissie gaan trekken.  

Pieter en Valentijn worden benoemd als nieuwe bestuursleden. 

 

 

6. Begroting 2013 

In de eerste jaren van het bestaan van het wijkplatform was de subsidie van de 

gemeente € 10.000 per jaar. Het subsidiebedrag voor 2011 is verlaagd naar € 

6500. Voor zowel 2012 als 2013 is de gemeentelijke subsidie nog verder verlaagd 

naar € 5220. (Snel na de vergadering bericht gehad dat het exacte bedrag € 

5072 is.)  

Dit houdt in dat er minder geld beschikbaar is voor de door het wijkplatform 

georganiseerde gezellige activiteiten. Tevens is er minder subsidie beschikbaar 

voor straatfeesten. Wel blijft er een bedrag beschikbaar voor infrastructurele 

voorzieningen en het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Het 

bestuur zal deze bijdragen opnieuw bekijken. Al met al is de begroting voor 2013 

krapper dan die van de voorgaande jaren. 

 

De begroting wordt vastgesteld. En op deze manier verstuurd naar de gemeente. 
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8. Rondvraag 

Robbert – Het boek over de keersluis in Heumen komt er.  

De samenstellers Gerrit Jagt (tekst & eindredactie), Wilbert Kruijsen (tekst & 

fotografie) en Robbert Zweegman (vormgeving) wonen alle drie in onze wijk. 

Verder werkt Inge Hondebrink (fotografie) mee aan het boek. 

Je kunt het boek bestellen op www.boeksluisheumen.nl. Heel 2012 is het boek 

tegen het gereduceerde tarief van € 24.50 te bestellen, daarna wordt de prijs € 

29.50. Er komen behalve veel foto’s ook veel verhalen over de wijk in het boek, 

zoals wat de keersluis betekent voor onze wijk. De makers van het boek zullen 

een stukje tekst aanleveren om op de website van het wijkplatform te plaatsen. 

 

Eelkje – De dijk, met name de honden uitlaatstrook, werd deze winter totaal niet 

schoongemaakt. Vorige week kwam de poepmachine weer voor het eerst langs. De 

hele winter is de machine niet gesignaleerd. Wenselijk zou zijn om elke week of 

elke twee weken de hondenpoep op te ruimen. Daarbij de vraag op geworpen: ‘Kan 

apparaat wel gebruikt worden in de winter?’ Namens wijkplatform zal Marijke 

mailtje naar gemeente over dit ongenoegen sturen.  

 

Naar aanleiding van meldingen bij gemeente ontstaat het volgende beeld: De 

gemeente reageert niet altijd even snel op meldingen Regelmatig gebeurt de 

reparatie meteen, soms slechts gedeeltelijk en soms gebeurt er helemaal niets. 

Voorbeelden: 

 Verzakking van een aantal putten bij ‘t Grind (oorzaak – rattengangen) zijn 

slechts gedeeltelijk gerepareerd. 

 Meldingen van zwerfvuil zijn niet afgehandeld. 

 Aan een verzoek voor extra verlichting op Verlengde Boterdijk, waar de 

gemeente naar zou kijken, is nog niets aan gedaan. Er is daar te weinig 

verlichting. Vooral vanuit het perspectief van de wandelaar. Ook 

verkeerstechnisch gezien is extra verlichting wenselijk. 

 

Meldingen van dit soort zaken doe je als wijkbewoner in principe zelf, meestal 

kan dat via de bel- en herstellijn. Als het probleem echter wijk breed is, dan is 

het handig om het wijkplatform in te schakelen. Het wijkplatform kan het 

probleem dan aan de orde stellen tijdens de overleggen met de gemeente.  

 

Een situatie waarbij het handig was het wijkplatform in te schakelen, was een 

verzoek om voorrangsregels bij de kruisingen aan de Grote Loef (met Steenacker 

en Vieracker) gelijk te maken. Dit wordt opgenomen in de planning van de 

gemeente, na een rondgang van onze verkeerscommissie met de wethouder en de 

verkeersdeskundigen van de gemeente afgelopen maart. 

Jacques stelt aan de orde dat hij afgelopen jaar een aantal keren contact heeft 

opgenomen met het wijkplatform in verband met zijn zorgen over de fijn stijf 

vanaf de Jan Ludenlaan. Hij ziet graag dat ook aan de oostkant van het 

Diederikpad extra beplanting komt met planten die zoveel mogelijk fijn stof 

opnemen. Er zijn tijdens het wijkbezoek toezeggingen gedaan door de gemeente 

http://www.boeksluisheumen.nl/
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om daar aandacht aan te schenken. Ook is hij het niet eens met het beleid van de 

gemeente om de zichtlijn vanaf de dijk richting Rijksweg open te houden en 

daarom daar geen extra beplanting te willen aanbrengen.  

Hij was erg teleurgesteld dat de in maart 2012 wel gerealiseerde beplanting 

alleen tussen kanaal en wijk is aangebracht. Om de reden, dat er alleen gesproken 

werd over beplanting tussen kanaal en wijk, is hij begin dit jaar niet op de 

bijeenkomst geweest waarop dit beplantingsplan aan de orde is geweest en heeft 

hij ook niet doorgegeven dat hij aan de andere kant van het Diederikpad 

beplanting ook erg op prijs zou stellen. Het wijkplatform dacht dat iedereen die 

aan de Hoef woonde met uitzicht op kanaal en viaduct hun mening hadden 

gegeven. Dat bleek helaas niet het geval.  

Dit punt zal worden meegenomen in de bespreking over het inrichten van het 

gebied tussen Diederikpad, De Hoef (de achtertuinen), De Strengen, 

Hoogehofseweg en Jan Ludenlaan.  

 

Yvette – bestuur vereniging Kopacker – diende bij de gemeente het verzoek in om 

extra bankje in de speeltuin te plaatsen. Zij werd hiervoor doorgestuurd naar 

het wijkplatform. Dit verzoek zal door ons in de volgende bestuursvergadering 

worden besproken. 

 

Valentijn stelde voor om het uitbreiden van speelterrein mee te nemen met 

hondenlosloopplaats. 

 

 

In de pauze komen nog een aantal belangstellenden, die de presentielijst niet getekend 

hebben, binnen om deel te nemen aan de discussies over de projecten. 

 

7. Jaarplan 2012/2013 in hoofdlijnen 

De opzet is iets gewijzigd t.o.v. de vorige jaren. Dit omdat de gemeente een 

ander beleid heeft, met meer nadruk op burgerparticipatie. Van burgers worden 

meer initiatieven verwacht en de gemeente ziet graag dat burgers ook meer 

eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun woonomgeving. 

Verder zal de samenwerking van de gemeente met wijkplatform meer 

projectmatig opgezet worden. Dit allemaal om duidelijker te krijgen wat de 

resultaten van alle werkzaamheden zijn. Tot nu toe gebeurde er heel veel maar 

was onvoldoende duidelijk wat de resultaten waren.  

De gemeente heeft gevraagd om 2 projecten aan te wijzen en te definiëren. De 

projecten die worden opgepakt in samenwerking met de gemeente zijn de 

herinrichting van ’t Grind en de realisatie van een hondenlosloopgebied. 

In de Hoogenhof zal ook nog een derde project samen met de gemeente worden 

opgepakt, namelijk alle nog lopende verkeersknelpunten. 

Naast de projecten samen met de gemeente is ook nog op initiatief van een 

wijkbewoner een project gestart i.v.m. de geluidsoverlast van de A73. 

 

Het jaarplan wordt goedgekeurd. 
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Nu volgt een bespreking/discussie over drie van de projecten, namelijk de 

herinrichting van ’t Grind, de actie om de geluidsbelasting door de A73 te 

verminderen en de realisatie van een hondenlosloopterrein. 

 

 

a. ’t Grind  uiteenzetting door Marijke 

Bewoners van ’t Grind zijn het minst tevreden over hun woonomgeving, zo bleek 

uit de enquête van het wijkplatform. De response (33%) was hier hoger dan 

gemiddeld voor de gehele wijk (25%). Verder wonen relatief veel ouderen in ’t 

Grind, met name aan het pleintje.  

Men is vooral ontevreden over te hard rijdende scooters, de hoogteverschillen in 

en langs de betonpaden en bobbels in de betonpaden, toegang tot ’t Grind, de 

onduidelijkheid of er gefietst mag worden, het vele zwerfafval (vooral in de 

onderdoorgangen), de hoeveelheid en het onderhoud van het groen, het zgn. 

Parkgoud, de betonnen speeltoestellen en net als elders in de wijk de hondenpoep 

en de vele loslopende honden. Verder zijn er relatief veel plekken waar men zich 

niet veilig voelt, namelijk de achterzijde van ’t Grind aan de Basaltkant, de 

onderdoorgangen, en de ingang van de ouderenwoningen. 

 

Enkele jaren geleden is sprake van geweest om ’t Grind op te gaan knappen. Dat is 

toen niet doorgegaan, omdat er niet voldoende budget beschikbaar was. Nu wordt 

de inrichting van ’t Grind weer opgepakt door de gemeente, Oosterpoort en het 

wijkplatform. De gemeente zal dit project trekken. 

 

De rol van het wijkplatform hierbij is om te zorgen dat het project voortvarend 

aangepakt wordt. Proberen om een bewonersgroep, met eigenaren en huurders, op 

te richten. Nu niet voornamelijk met ouderen die aan het pleintje wonen, maar 

een doorsnee van de bewoners van de straat. De bewonersgroep indien nodig 

helpen en bijstaan. Samen met gemeente en Oosterpoort het proces begeleiden.  

 

Op 23 april zal er een bewonersavond plaatsvinden, met op het programma: 

1. Inventariseren van wensen van bewoners voor inrichting 

2. Oprichting van bewonerscommissie 

3. Bespreking van beheer (met name van voortuintje – bezit van gemeente, maar 

niet meer onderhouden door gemeente) 

Er zijn ondertussen huis-aan-huis uitnodigingen verspreid in ’t Grind en bij enkele 

appartementen aan Basalt en Hoogenvaert. Verder is er een aankondiging in 

Regiodiek geweest. 

 

De planning daarna is als volgt: 

 

Mei Schets ontwerpplan Overleg project- en bewonersgroep 

Juni Concept ontwerpplan Overleg project- en bewonersgroep 

  Ma. 18 juni van 16.00 – 20.00 uur 
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Inloop om vragen te stellen. 

Bewoners per brief uitnodigen 

Augustus Definitief ontwerpplan Informeren/Overleg project- en 

bewonersgroep 

  Ter inzage. 

Bewoners per brief informeren 

September Definitief plan … 

 Uitvoering  

 Evaluatie  

 

       De planning is dit meteen na het vaststellen van het definitieve plan te  

 doen, maar eventuele bezwaren kunnen deze fasen vertragen. 

 

Na de uiteenzetting kwamen nog een aantal niet genoemde punten ter sprake, 

namelijk: 

 Onderhoud van ’t Grind laat te wensen over, mede omdat de zuig/veegauto 

van de gemeente niet door ’t Grind rijdt.  Wordt meegenomen. 

 Bewonersgroep van voornamelijk senioren rondom het pleintje had een paar 

jaar geleden niets of weinig in te brengen. Dat is de voornaamste reden van 

het opheffen daarvan.  Ter kennisneming. 

 Het wijkplatform moet ervoor zorgen dat de geluiden van (een eventueel 

nieuw op te richten bewonersgroep) bij de gemeente bekend zijn en dat er 

wat aan gedaan wordt.  Proberen we te doen, maar we zijn daarbij 

afhankelijk van geluiden uit de straat, en we hebben te weinig mankracht om 

daar actief achteraan te gaan. Grindbewoners moeten in dezen zelf actief 

worden. 

 Er wordt ook nog verwezen naar de WMO-enquête en mogelijk onze 

wijkenquête waarin velen hun ongenoegen met de straat hebben geuit. 

(onduidelijk welke enquête precies bedoeld wordt) Daar hebben ze geen 

reactie op gehad.  Het feit dat er nu wat gaat gebeuren is mede een gevolg 

van het geuite ongenoegen. 

 Het is moeilijk om de achterban te mobiliseren en het wijkplatform zou een 

grotere rol moeten spelen. Verder zou het wijkplatform zich meer moeten 

profileren in de straat.  Daar hebben we te weinig mankracht voor, maar 

met hulp uit de straat zelf zou dat kunnen. 

 

 

b. Geluidsoverlast A73  

 uiteenzetting door Marijke, omdat Carolien verhinderd was 

In het najaar van 2011 kondigt minister van milieu en infrastructuur de verhoging 

van de maximumsnelheid van 120 naar 130 km/uur op A73 aan. Dit zal op 1-9-2012 

ingaan. 

 

In november vraagt Carolin Mentzendorff aandacht voor toenemende 

geluidsoverlast van A73 in commissie Grond van gemeenteraad. Dit resulteert in 
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een brief van gemeenteraad naar minister / RWS / Tweede Kamer over 

toenemende geluidsoverlast. In deze brief staan 3 verzoeken: 

1. Geen 130 km/uur, en liever nog vermindering van de maximumsnelheid naar 

100 km/uur 

2. Versneld aanleg van ZOAB 

3. Wat doen aan gevaarlijke afrit in de avondspits 

Deze brief is mede ondertekend door ons wijkplatform en door wijkplatform 

Jachthuis. 

 

Carolin neemt in die periode ook contact op met wijkplatform, met de vraag of we 

actie kunnen ondernemen tegen geluid van de A73. Het wijkplatform wil wel 

meehelpen, maar alleen als er extra mensen komen om dit te doen en Carolin de 

actie wil coördineren. In december wordt een oproep in Regiodiek gedaan en 

worden onze leden gevraagd om mee te doen aan deze actie. Er zijn 5 

aanmeldingen. 

In de oproep werd de geluidsoverlast van de Jan Ludenlaan ook meegenomen. De 

mensen die zich hebben aangemeld wonen echter allemaal verder van de Jan 

Ludenlaan af, en hebben besloten zich te beperken tot de A73. Dit besluit is 

mede ingegeven door het feit dat de Jan Ludenlaan een andere wegbeheerder 

(de provincie) heeft dan de A73 (RWS). 

 

In 2012 is de werkgroep aantal maal bijeen geweest. Van allerlei zaken, zoals 

huidige geluidsbelasting, wetgeving, richtlijnen en Europese normen, is getracht 

uit te zoeken wat de stand van zaken is. Een aantal zaken is duidelijk, andere 

zaken zijn moeilijker te achterhalen en lopen nog. 

 

Het doel van actie is geworden: minder geluidsoverlast door verkeer op A73. 

Hoe dit doel te bereiken is minder eenduidig. Er zijn diverse mogelijkheden, 

zoals: 

1. Zoab versneld aanleggen  geeft geluidsreductie 

2. Snelheidsmaatregelen  diverse mogelijkheden – geen 130 of verlaging tot 

100 km/uur – geeft geluidsreductie, maar lang niet iedereen wil dit 

3. Geluidswallen / geluidsschermen  is de vraag of dit effectief is voor onze 

wijk, gezien de afstand tot de A73. 

4. Doorgaand vrachtverkeer dat Duitsland vermijdt zien te verminderen  de 

vraag hoe we dit kunnen ontmoedigen 

5. Andere mogelijkheden om tot geluidsreductie te komen  welke zijn er 

verder nog? 

Er is binnen de werkgroep geruime tijd gediscussieerd of het verminderen van de 

fijn stofbelasting ook moet worden meegenomen in de actie. De weg ligt nogal ver 

van onze wijk, minimaal 700 meter. 

 

Afgelopen zaterdag is er een standje van wijkplatform op de fair van Bos & Kuil 

geweest. Daar was de actie tegen de geluidsbelasting van de A73 een van de twee 

ontwerpen. Aan de bezoekers van de kraam werd gevraagd om adhesie te 
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betuiging middels ondertekening van een formuliertje. Tevens kon men op dit 

formuliertje aangeven welke maatregel men relevant vond om vermindering van 

de geluidsbelasting te realiseren. 

Er zijn die dag 75 adhesiebetuigingen ontvangen. 

Adhesie betuigen kan voorlopig ook nog op website wijkplatform. 

 

Over deze actie zelf was nauwelijks discussie. 

 

Het verzoek om ook aan andere kant van Diederikpad voor beplanting te zorgen, 

is bij de rondvraag genotuleerd. 

 

 

c. Hondenlosloopterrein 

  Cissie geeft een inleiding 

Voor de start van de werkzaamheden i.v.m. de keersluis werd de grasstrook aan 

de voet van de dijk langs kanaal gebruikt om honden los te laten lopen en om met 

honden te spelen. Sinds het voorjaar 2011 is er geen stuk grond beschikbaar waar 

men de hond los kan laten.  

Op de informatieavond over de keersluis in Heumen (in 2011) en op de vorige 

algemene ledenvergadering van het wijkplatform is dit door wijkbewoners in het 

bezit van een hond aan de orde gesteld en werd er toegezegd door de gemeente 

dat een alternatief losloopterrein zou komen. De gemeente kwam met de 

suggestie om een deel van het terrein tussen Diederikpad, De Hoef (de 

achtertuinen), De Strengen, Hoogehofseweg en Jan Ludenlaan daarvoor aan te 

wijzen. 

Tijdens het wijkbezoek in mei 2011 is het verzoek van een losloopterrein 

nogmaals uitgebreid aan de orde gekomen. Hondenbezitters hebben samen met 

het college van B&W, gemeenteraadsleden, ambtenaren en mensen van het 

wijkplatform stilgestaan op de parallelweg van de Jan Ludenlaan. De 

hondenbezitters werd gevraagd om binnen het wijkplatform met hun ideeën voor 

de inrichting van zo’n terrein te komen. 

In januari is afgesproken dat de realisatie van een hondenlosloopterrein een van 

de projecten voor 2012 wordt waar de gemeente en het wijkplatform samen aan 

werken. 

In de loop van maart zijn de hondenbezitters en een vertegenwoordiger van het 

wijkplatform bijeen geweest en hebben de wensen waaraan een 

hondenlosloopterrein (omheining, enige verharding (noodzaak daarvan afhankelijk 

van de plek), een ingang en een bankje) moet voldoen op een rijtje gezet. Deze 

wensen zijn doorgegeven aan de gemeente. De wensen zijn zodanig opgesteld dat 

deze niet afhankelijk zijn van de precieze locatie van het hondenlosloopgebied. 

Ze zijn ook te gebruiken voor een eventuele andere locatie. 

 

Vervolgens bleek dat op de aangegeven plek toch een wateroverloop moet komen. 

Zo’n wateroverloop zou volgens de gemeente goed te combineren zijn met een 
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hondenlosloopterrein. Waar deze wateroverloop precies gelokaliseerd wordt, 

wordt nog onderzocht door een ingenieursbureau. Een dezer dagen is dit bekend. 

 

Verder zijn een aantal omwonenden van de door de gemeente aangewezen plek in 

beweging gekomen. Zij vrezen erg veel overlast te krijgen van blaffende honden 

(ook van hun eigen honden die blaffen omdat er andere honden achter hun tuin 

lopen) en van stankoverlast van hondenpoep. Het terrein is erg drassig en kan in 

nattere perioden niet gemaaid en schoongemaakt worden. Deze wijkbewoners zijn 

er niet over te spreken dat de hondenbezitters hun wensen hebben neergelegd 

bij de gemeente zonder hen en de andere omwonenden te hebben geraadpleegd.  

 

Er is echter nog geen besluit genomen over de precieze plek voor zo’n 

hondenlosloopterrein en de inwilliging van de wensen van de hondenbezitters.  

Voorgesteld is nu dat de hondenbezitters, de omwonenden van de aangewezen 

plek, de gemeente en het wijkplatform zodra de studie over de wateroverloop 

klaar is bij elkaar komen om over de inrichting van het gebied te praten. 

 

 


