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Inleiding 

Begin 2012 heeft er overleg plaats gevonden van de verschillende wijkplatforms en de gemeente over 

de wijze van samenwerken. Gebleken is dat de huidige manier van samenwerken voor zowel gemeente 

als voor de wijkplatforms niet meer effectief en dus aan vernieuwing toe is. Tot nu toe dropten 

wijkplatforms en individuele wijkbewoners hun initiatieven, plannen en ideeën bij de gemeente. 

Sommige ideeën werden in overleg met de initiatiefnemers binnen een redelijke termijn uitgevoerd 

(zoals opknappen van jeu de boules baan en vervanging van speeltoestellen in onze wijk), omdat er op 

dat moment financiering te vinden was. De andere initiatieven werden in beraad gehouden en op een 

activiteitenlijst gezet. Er was geen zicht of en wanneer de initiatieven werden uitgevoerd. Dit was 

aanleiding voor veel frustraties bij zowel de wijkplatforms als de gemeente. 

Verder wil de gemeente de burger meer betrekken bij het netjes houden van de wijk en het oplossen 

van problemen in de wijk. De burger zal ook meer verantwoordelijkheid moeten krijgen en nemen voor 

de eigen leefomgeving. Met een mooi woord burgerparticipatie genoemd.  

In het overleg met het wijkplatform heeft wethouder Henk van de Berg aangegeven dat de gemeente 

niet in staat is om elk probleem dat speelt in een wijk op te lossen. Er zal sprake moeten zijn van een 

focus op een beperkt aantal problemen die grondig worden geanalyseerd en in het lopende jaar worden 

aangepakt. Voor 2012 heeft het Wijkplatform kenbaar moeten maken welke twee problemen zij samen 

met de gemeente wil gaan aanpakken. Zowel gemeente als Wijkplatform conformeert zich dan ook tot 

aanpak van deze twee problemen en het succes hiervan. 

 

De belangrijke projecten voor 2012 

Het Wijkplatform Hoogenhof heeft hierbij in 2012 gekozen op grond van het werkbezoek van college 

van B&W en gemeenteraad en de resultaten van de wijkenquête, voor de aanpak van de twee volgende 

problemen: 

1. De opknap of herinrichting van ’t Grind. De gemeente is trekker van dit project en naast het 

wijkplatform is Oosterpoort bij de organisatie van het project betrokken. Dit project wordt 

ondergebracht bij onze Commissie Zorg & Welzijn in nauwe samenwerking met onze Commissie 
Grondgebiedzaken. 
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2. Realisatie van een hondenlosloopterrein. Het wijkplatform trekt dit project en de gemeente 

heeft personele en financiële middelen toegezegd om het plan te realiseren. Dit project wordt 

ondergebracht bij onze Commissie Grondgebiedzaken bijgestaan door onze Commissie Zorg & 
Welzijn. 

Daarnaast is door de gemeente ook toegezegd om een aantal aandachtspunten op het lijstje in 2012 

eindelijk aan te pakken. Dus ons derde project is: 

3. Aanpak van voornamelijk verkeersknelpunten. Een aantal verkeersknelpunten en enkele andere 

knelpunten waarover de afgelopen jaren al regelmatig overleg is geweest met de gemeente worden 

in 2012 eindelijk aangepakt. Voor dit project is onze Commissie Verkeer & Veiligheid 

verantwoordelijk. 

De afgelopen jaren is de verkeersintensiteit op de A73 aanzienlijk toegenomen en heeft het ministerie 

van Infrastructuur & Milieu besloten om de snelheid op de A73 te verhogen naar 130 km/uur. Een 

aantal wijkbewoners heeft het wijkplatform gevraagd daar samen met hen iets aan te doen. Ons vierde 

project is daarom: 

4. Beperking van de geluidsoverlast van de A73. Onze Commissie Grondgebiedzaken is binnen het 

wijkplatform verantwoordelijk voor dit project en werkt daarbij nauw samen met de wijkbewoners 

die het initiatief hebben genomen. We worden daarbij gesteund door de gemeenteraad en de 

politieke partijen in Heumen. 

Het werk aan de keersluis gaat ook in 2012 door, daarom als doorlopend project: 

5. Keersluis. Onze Commissie Grondgebiedzaken pakt dit ook in 2012 in nauwe samenwerking met onze 

Commissie Verkeer en Veiligheid aan.  

 

Onze doelen 

Sinds de oprichting van het Wijkplatform heeft het bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd. 

De doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven en blijven:  

Doel 1 ‘Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van de wijk 
op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.’ Ideeën van buurtgenoten en nieuwe 
aandachtspunten dienen hiervoor als input. 

Doel 2 ‘Het signaleren van ontwikkelingen binnen de wijk en het aandringen op structurele 
verbeteringen van de leefbaarheid bij de bevoegde instanties.’ 

Doel 3 ‘Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen en het 
voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van de wijk Hoogenhof.’ 
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Doel 4 Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op 
de leefbaarheid van de wijk. 

Bovengenoemde doelstellingen staan al jaren centraal in het werk van het Wijkplatform en de 

bijbehorende commissies en worden gevoed door ideeën van commissieleden of buurtgenoten. 

De in het voorjaar van 2011 gehouden wijkenquête en het werkbezoek van College van Burgemeester en 

Wethouders en gemeenteraad in mei 2011 aan onze wijk hebben nieuwe initiatieven voor het 

wijkplatform opgeleverd en zijn zeer belangrijk voor het verwezenlijken van onze doelstellingen.  

 

Signaleren en coördineren van ontwikkelingen i.v.m. leefbaarheid 

Om de doelen 2 en 3 te realiseren behoudt elke commissie zijn eigen aandachtspunten, namelijk: 

 De Activiteitencommissie organiseert ook in 2012 diverse activiteiten om de mogelijkheden om 

elkaar te ontmoeten in de wijk te bevorderen. Activiteiten waar daarbij aan gedacht moet worden, 

zijn een Eindejaarsactiviteit, een zeskamp of voetbaltoernooi, plaatsing van een grote kerstboom, 

een muziekdag, participeren in de Straatspeeldag en mogelijk nogmaals een hobbymarkt. In 2012 

zullen in ieder geval twee activiteiten plaatsvinden en wordt geprobeerd andersoortige activiteiten 

te organiseren. Verder zal, om de gevolgen van de verlaagde gemeentelijke subsidie op te vangen, 

bij alle door ons georganiseerde activiteiten om een vrijwillige geldelijke bijdrage van de 

deelnemers worden gevraagd en sponsoren zouden in een tijd van teruglopende subsidies meer dan 

welkom zijn. 

 De Commissie Communicatie richt zich komende jaar op het verder uitbouwen en het onderhouden 

van de website, het doorgeven van activiteiten van het platform aan de pers, en het voorzien van de 

welkoms- en informatieborden van informatie over de diverse activiteiten van het platform. 

 De Commissie Grondgebiedzaken heeft zaken die te maken hebben met het grondwaterpeil, de 

keersluis in het Maas-Waalkanaal, het onderhoud en inrichting van het openbaar groen en rest van 

de wijk, het milieu, en de geluidsoverlast van de A73, Jan Ludenlaan en Rijksweg en wat daar fysiek 

aan gedaan kan worden, opgepakt en gaat daar mee door. 

 De Commissie Verkeer & Veiligheid volgt de verdere aanpak van de knelpunten die in de 

verkeersnotitie en in de notitie over bereikbaarheid en ontsluiting van de wijk zijn aangegeven op 

de voet. De kruisingen van de heringerichte Broeksingel/Broekkant hebben onze aandacht. Er 

wordt doorgewerkt aan buurtpreventie, aan de gevolgen die het grote aantal jongeren in de wijk 

met zich meebrengt en aan sociale veiligheid. Verder zal gekeken worden wat het wijkplatform in 

samenwerking met de wijkbewoners kan doen aan gladheidsbestrijding op plaatsen buiten de 

strooiroute van de gemeente. 
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 De Commissie Zorg & Welzijn houdt zich ook in 2012/2013 bezig met uitvoering en ondersteuning 

van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), eenzaamheid en isolement, geluid en overlast 

in de wijk, jongeren (in overleg met commissie Verkeer en Veiligheid) en integratie mindervaliden in 

onze wijk. Regelmatig zal een afgevaardigde van Dichterbij aanwezig zijn bij de vergaderingen. 

Het bestuur ondersteunt de diverse activiteiten van de werkgroepen en stemt deze eventueel op 

elkaar af. Daarom zal ook de komende jaren in elke commissie een van de bestuursleden participeren. 

 

Fungeren als klankbord voor externe instanties 

Om doel 4 te realiseren zal het wijkplatform zal het wijkplatform ook in 2012 in verschillende 

overleggen participeren en contacten onderhouden met externe instanties. Een overzicht: 

 Het wijkplatform zal ook het komend jaar participeren in door de gemeente ingestelde 

klankbordgroepen. Verder vindt er tweemaal per jaar overleg plaats met de wethouder die 

wijkgericht werken in zijn portefeuille heeft en nemen we deel aan de jaarlijkse bijeenkomst over 

wijkgericht werken. Daarnaast zal incidenteel overlegd worden met diverse geledingen van de 

gemeente over zaken die relevant zijn voor onze wijk. 

 Het wijkplatform neemt deel aan het overleg over hangjongeren in de wijk en rondom de 

Tovercirkel, praat mee over de structuurvisie 2020 van de gemeente Heumen, praat mee over de 

extra beplanting tussen de Oosterkanaaldijk en de wijk, en probeert mee te praten over aan de 

WMO geassocieerde onderwerpen, zoals sociale samenhang en armoede. In al deze zaken is de 

gemeente de (of een van de) initiatiefnemers.  

 Het wijkplatform overlegt met Rijkswaterstaat en Besix over de keersluis, met de wijkagent over 

problemen in onze wijk, en met de ouderenadviseur van Malderburgh en de coördinator 

leefbaarheid van wooncombinatie Oosterpoort over zorg en wonen. Ook zal contact worden 

opgenomen met Rijkswaterstaat i.v.m. de overlast van geluid en fijn stof van de A73. 

 Met Dichterbij zal regelmatig overleg plaatsvinden in verband met de integratie in onze wijk van de 

door hen begeleide wijkbewoners aan de Grote Loef en Broeksingel. 

 

Malden, maart 2012 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof 


