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Inleiding 

Het wijkplatform krijgt, net als andere wijken of dorpen in Heumen, ook in 2014 € 2000,- subsidie van 

de gemeente om de organisatie draaiende te houden (voor KvK-inschrijving, SENA, druk- en 

portokosten, vergaderkosten, etc.). Voor de rest van de activiteiten kunnen we net als de andere 

platforms, dorpsraden en andere organisaties een projectsubsidie aanvragen. Daarvoor moet een goed 

onderbouwd projectvoorstel met begroting worden ingediend. Ook de benodigde inzet van de gemeente 

moet in het voorstel worden uitgewerkt. De gemeente heeft criteria opgesteld waaraan de projecten 

moeten voldoen. Tot 1 mei kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In de loop van juni wordt 

besloten welke projecten subsidie krijgen. In deze subsidiepot zit net als in 2013 € 75000,-, maar 

€10000,- daarvan is geoormerkt voor milieuvriendelijke projecten. 

Naast deze subsidie is het ook mogelijk om voor kleine zelf uit te voeren projecten die de leefbaarheid 

bevorderen een Vonkje (een kleine subsidie) van maximaal €500,- per project aan te vragen. In deze 

zgn. Vonkjespot is € 10000,- beschikbaar. In 2014 komt er geen prijsvraag voor de rest van de 

beschikbare gelden. Er is nog niet verteld hoe dit bedrag wel zal worden toe gekend. 

Verder wil de gemeente nog steeds 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.  

 

De projecten uit 2013 die doorlopen in 2014 

1. Tovercirkel Ontmoetingstuin 

2. Inventarisatie i.v.m. nabuurschap 

3. Verkeerssituatie op de Broeksingel, vooral bij de kruising met de Zwerfkei 

4. Alternatief voor het potje voetbal 

 

 

De voorgestelde projecten voor 2014 

Bij dit voorstel van projecten voor 2014 putten we uit de wensen die voortkwamen uit het wijkbezoek 

van 2011, de wijkenquête of die in de loop van 2012-2013 zijn geformuleerd. Voor sommige projecten 

zullen we subsidie al dan niet met gemeentelijke ondersteuning of een zogenaamd Vonkje aanvragen, 

voor andere niet.  
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1. Up-to-date maken van de website 

2. Verbetering straatverlichting en bomen bij de Zwerfkei 

3. Verplaatsen van centrale toegangsdeuren bij de achteringangen bij de achteringangen van de 

seniorenwoningen in ’t Grind in het kader van sociale veiligheidsgevoelens 

4. Verkeersknelpunten 

5. Hondenpoepperikelen en loslopende honden 

6. Het opzetten van een ruilwebsite voor spullen, kleinschalige hulp en klusjes en (mee)eten mogelijk 

samen met andere wijkplatforms, de dorpsraden en andere organisaties in de gemeente Heumen 

7. Tweede Hofmarkt ter lancering van ruilwebsite met informatiekraampjes gericht op 

burgerparticipatie en zelfredzaamheid, workshops en muzikale omlijsting 

8. Viswedstrijd i.s.m. de hengelsportvereniging 

9. Een eindejaaractiviteit gericht op een andere doelgroep dan in 2013 omdat er steeds minder kleine 

kinderen in de wijk wonen 

Of een project daadwerkelijk zal worden uitgevoerd hangt mede af van het aantal wijkbewoners dat wil 

meewerken. 

 

Onze doelen 

Bij de oprichting van het Wijkplatform heeft het bestuur de volgende doelstellingen geformuleerd: 

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.’ 

Doel 4 Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op 
de leefbaarheid van de wijk. 

We zijn momenteel bezig onze doelstellingen opnieuw te formulieren en een werkdefinitie van het 

begrip leefbaarheid toe te voegen. Iedereen blijkt namelijk iets anders onder leefbaarheid te verstaan. 

We hopen daardoor meer ideeën op te doen voor nieuwe activiteiten. 

 

Malden, maart 2014 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof 


