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Jaarverslag 2011 
 

Inleiding 

Het Wijkplatform Hoogenhof (WPH) werd opgericht in november 2007. 

Dit is het vierde jaarverslag. Het ontstaan van de wijk- en dorpsplatforms in 2007 en 2008 vindt 

zijn basis in het beleid Wijkgericht Werken van de Gemeente Heumen. De gemeente verleent nog 

steeds subsidie en ondersteunt de platforms met personele inzet. 

Het WPH is een vereniging, waarvan alle inwoners van de wijk Hoogenhof lid kunnen worden. Het 

lidmaatschap is gratis. Het ledenaantal per 31 december 2010 bedroeg 176, en per 31 december 

2011 198, een stijging met 22 leden. 

Ook in 2011 zijn door het WPH veel initiatieven ontplooid en werd er door de gemeente een groot 

beroep op het wijkplatform gedaan.  

Om dit verslag kort en leesbaar te houden is het over het algemeen beperkt tot een overzicht van 

de activiteiten. Er wordt niet ingegaan op de beheerszaken, zoals vergaderingen, 

organisatieperikelen, administratief beheer, zoals inschrijving KvK, financieel beheer en beleid etc. 

Voor uitgebreide informatie wordt de lezer verwezen naar de website: 

www.wijkplatformhoogenhof.nl 

Tot slot in deze inleiding een aantal ervaringen na ruim vier jaar WPH. 

In de korte tijd van het bestaan van het WPH is er al heel wat tot stand gebracht en is er middels 

inspraak en participatie enige invloed uitgeoefend op het gemeentelijk beleid.  

Kijkend naar de contacten met de gemeente levert dit nog steeds een wisselend beeld op. Enerzijds 

de wil tot samenwerken en anderzijds botsen met bureaucratie en ambtenaren en bestuurders die 

evenals het wijkplatform nog moeten leren om te gaan met het fenomeen wijkplatform. 

Gebleken is dat het ook in het vierde jaar van ons bestaan heel lastig is om de bewoners “te 

bereiken”. De wijkenquête die door ongeveer een kwart van de huishoudens is ingevuld en het 

wijkbezoek gaven wel een extra impuls. Maar de respons op de vernieuwde website, berichten in de 

krant en via de radio en informatie langs de weg blijft onverminderd laag. Het aantal leden zou veel 

hoger moeten zijn. 

Het blijkt ook moeilijk te zijn leden te interesseren voor het bestuur en de commissies. Gelukkig is 

er veel betrokkenheid bij concrete activiteiten. Er zijn dringend nieuwe actieve leden nodig, wil het 

WPH zijn taken kunnen (blijven) uitvoeren.  

In de verslagperiode 2011 zijn er geen wijzigingen geweest in de bestuurssamenstelling. De 

personele bezetting van de commissies bleef nagenoeg gelijk. Nog steeds kunnen lang niet alle 

vacatures worden vervuld. 

Het bestuur wil graag allen die zich in 2011 hebben ingezet voor het WPH bedanken en zijn 

waardering uitspreken voor alles wat zij tot stand gebracht hebben en waar ze trots op mogen zijn. 

http://www.wijkplatformhoogenhof.nl/
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Activiteiten 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “eigen activiteiten” enerzijds en anderzijds activiteiten 

die voorvloeien uit initiatieven van de Gemeente Heumen en andere (overheids)organisaties.  

 

Activiteiten, geïnitieerd door het WPH 
 

Communicatie 

- Website www.wijkplatformhoogenhof.nl.  

De vernieuwde website, die veel gebruiksvriendelijker is dan de oude, is in de loop van januari 

2011 gelanceerd. Co van Winsum heeft dit mogelijk gemaakt. Samen met webmaster Dirk 

Linders zorgt Co ervoor dat de website goed werkt. Het is een heel mooie, duidelijke, goed 

onderhouden website. De commissies en de bestuursleden kunnen nu zonder tussenkomst van 

de webmaster, zelf informatie op de website te zetten. Regelmatig zijn er nieuwe wijkfoto’s 

te zien in de nieuwe rubriek actuele foto’s.  

- De welkomst/informatieborden zijn afgelopen jaar gebruikt voor het aankondigen van de 

algemene ledenvergadering, de talentenjacht, het wijkbezoek, het voetbaltoernooi en de 

sfeervolle winteravond. Het bord aan de Broeksingel/Zwerfkei is helaas omvergereden en 

enkele maanden later door de gemeente opnieuw geplaatst.  

- Samenwerking met de media, o.a. Weekblad Regiodiek en Unique FM. 

- Geven van interviews en toelevering informatie en persberichten, medewerking aan 

programma’s. 

- Informeren van bewoners door middel van e-mail en berichten in de pers. 

- Het wijkonderzoek dat in de eerste helft van 2011 is gehouden. Door de vernieuwde website 

was het ook mogelijk om de enquête online in te vullen. 

 

Grondgebiedzaken 

Aanpak van en aandacht voor diverse infrastructurele aspecten, zoals de inrichting van de wijk, het 

openbaar groen, het milieu, en het grondwater.  

- Op de voet volgen van de planning en het uitvoeren van de werkzaamheden aan de keersluis 

en het Maas Waalkanaal zelf. Op verzoek van het wijkplatform vertellen aannemer Besix en 

Rijkswaterstaat om de 6 tot 8 weken hoe de werkzaamheden van de afgelopen periode zijn 

verlopen en geven ze een toelichting op de werkzaamheden die de komende periode gepland 

zijn. Bij dit overleg is ook de gemeente vertegenwoordigd en een van de samenstellers van 

een boek over de keersluis. Getracht wordt om de overlast voor de wijk zo klein mogelijk te 

houden en van tevoren aan te kondigen. Aandacht krijgen verder de gevolgen van het 

verhogen van het maximale waterpeil in het kanaal op het grondwaterpeil in onze wijk en de 

gevolgen van de toename van de scheepvaart op de leefbaarheid van onze wijk. Er zijn door 
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de aannemer en/of Rijkswaterstaat een aantal nieuwsbrieven huis-aan-huis in de wijk 

verspreid. 

- In 2011 is besloten door Gemeente en Provincie om grondwaterverontreiniging niet actief aan 

te pakken. Dit is gebeurd na een uitgebreid onderzoek door Tauw. Het wijkplatform was 

betrokken bij de besluitvorming. In april is er een uitgebreide informatiefolder huis-aan-huis 

verspreid. Oppompen van grondwater wordt ontraden op grond van de onderzoeksresultaten. 

- Aan het einde van 2011 is op verzoek van een wijkbewoner een oproep gedaan voor 

wijkbewoners die mee willen werken in een werkgroep om wat te doen aan de geluidsoverlast 

van de A73 (en de Jan Ludenlaan) in de wijk. Deze A73-werkgroep is begin 2012 gestart. 

 

Zorg en Welzijn 

- Er is overleg geweest met ouderenadviseur over wat rol van wijkplatform kan zijn voor 

ouderen in onze wijk. Andere organisaties blijken dit in Malden voldoende te hebben 

afgedekt. 

- Op een eerste overleg met Oosterpoort is vooral informatie uitgewisseld i.v.m. ’t Grind en de 

problemen die Oosterpoort daar signaleert. Op het tweede overleg zijn de resultaten van de 

wijkenquête door ons toegelicht en is afgesproken dat we in een later stadium concreter op 

de problematiek van ’t Grind terug zullen komen. (gebeurt in 2012 i.s.m. de gemeente) 

- De commissie heeft het huis van Dichterbij aan de Grote Loef bezocht op de open dag in 

verband met de Dag van de Zorg. 

- In juni bleek in een deel van de wijk overlast te zijn van ratten. Het verstoren van hun 

leefgebied in de oevers van het kanaal werd door velen in de wijk als oorzaak gezien. Bij 

navraag bij onze leden bleek dat vooral aan de zuid- en westrand van de wijk regelmatig 

ratten gesignaleerd werden. Ook al voordat de werkzaamheden aan het kanaal begonnen. De 

gemeente heeft bij elke melding rattenvallen geplaatst om ze te bestrijden. De overlast is in 

de zomerperiode geleidelijk afgenomen. 

- Honden blijken een hot topic in de wijk. Veel geklaag over hondenpoep en loslopende honden. 

Overlast van loslopende honden is toegenomen nadat grasveld aan voet van de 

Oosterkanaaldijk aan kanaalkant niet meer toegankelijk is. (in 2012 wordt gewerkt aan een 

alternatief hondenlosloopveld)  

- De commissie wordt geïnformeerd over de resultaten van de werkgroep Huiskamers. Deze 

werkgroep, geformeerd vanuit de jaarlijkse werkconferentie, inventariseert het aanbod van 

activiteiten voor ouderen om langer zelfstandig te blijven functioneren. De HAN gaat de 

gegevens onderbrengen in een database. 

- Een vertegenwoordiging van Dichterbij woont de vergaderingen van de commissie bij. Op die 

manier kan de integratie van de bewoners van de “begeleid wonen projecten” in de wijk 

worden verbeterd.  

 

Verkeer en Veiligheid 
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- De knelpunten die door ons nogmaals onder de aandacht zijn gebracht van de gemeente (na 

ontvangst van het antwoord op onze notities ‘Verkeer Hoogenhof’ en ‘Ontsluiting en 

bereikbarheid Hoogenhof’), zoals de ontbrekende verbinding tussen Basalt en Klinker via ’t 

Grind, het parkeerprobleem bij Softstar en sportschool Feelgood Sports, en het afronden 

van een bocht in de Boterdijk zijn nog niet aangepakt. (in de loop van 2012 gaat de gemeente 

ermee aan de slag) 

- De strooiroute van de gemeente op de Basalt is op ons verzoek namens de ouderen die aan de 

westkant van ’t Grind wonen een beetje aangepast.  

- Er is een verzoek van de gemeente gekomen om naast de strooiroute van de gemeente als 

wijkbewoners zelf extra gebieden sneeuwvrij te maken. We zijn nog bezig hiervoor een plan 

op te stellen en mensen te organiseren. 

- Naar aanleiding van het plan van de burgemeester om de 4-daagse route op vrijdag aan te 

passen zijn de leden van het wijkplatform geraadpleegd. Vrijwel iedereen die de moeite 

heeft genomen om te antwoorden was tegen de omlegging van de route. De voorgestelde 

route over het Kerkplein en de Broekkant had veel nadelige gevolgen voor onze wijk, omdat 

de wijk niet meer bereikt en verlaten kon worden zonder de route van de 4-daagse te 

doorkruisen. Uiteindelijk heeft het college van B&W afgezien van de omlegging. 

 

Activiteiten 

- Op 21 mei was er een talentenjacht op het schoolplein van de Tovercirkel. Het was zeer mooi 

zonnig weer. De optredens waren divers met zang en dans van kinderen en een enkele 

volwassene. Vooral meisjes deden mee. Imke Bonnamy praatte het geheel aan elkaar samen 

met Anne van Benthum. 

- Op 25 september, een mooie zonnige najaarsdag, vond het tweede voetbaltoernooi plaats. 

Meerdere teams streden om de beker. Voor kinderen en volwassenen in de teams een 

geslaagde happening. Er was iets minder publiek aanwezig dan bij het eerste voetbaltoernooi 

2 jaar eerder. 

- Op 28 december vond nogmaals een sfeervolle winteravond plaats. Ruim 100 kinderen 

knutselden in de Tovercirkel een lampionnetje in elkaar. Sommigen namen zelf hun 

knutselspullen mee. Om 19.00 uur ging het gezelschap in optocht door de wijk onder geheel 

vrijwillige begeleiding van Drumband Malden. Daarna was er weer warme chocomelk voor de 

kindjes en glühwein voor de ouders en buurtgenoten, en voor iedereen verse oliebollen. De 

prijzen voor kleurwedstrijd werden uitgereikt, een aantal deelnemer aan de Voice of Holland 

traden op en de dansgroep van Imke Bonnamy verzorgde een voorstelling. 

 

Verder 

- Financiële ondersteuning straatfeesten. Daarmee worden bewonersactiviteiten gestimuleerd. 

- Begin 2011 is een inventarisatie gemaakt van activiteiten, motivatie en behoeften van 

bestuur en commissies van wijkplatform. Conclusie: Er is best veel gedaan. Iedere commissie 

heeft de nodige dingen aangepakt (zelf geïnitieerd of als reactie op gemeenteplannen). Een 
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groot deel is afgerond en een deel loopt nog (hiervoor meestal medewerking van gemeente 

nodig). Er waren toen niet zoveel nieuwe initiatieven en weinig nieuwe ideeën. Daarvoor is 

behoefte aan feedback van de wijkbewoners of andere wijkplatformleden.  

Doelstellingen van wijkplatform zijn tweeërlei, enerzijds behartiging van wijkbelangen (in de 

brede zin), en anderzijds sociale cohesie bevorderen. 

In december 2011 heeft net als in 2010 een workshop van bestuur en commissievoorzitters 

plaatsgevonden.  

- In de maanden maart en april is een wijkenquête gehouden. De vragenlijst is door de 

gemeente huis-aan-huis verspreid op alle adressen in de Hoogenhof. Ruim een kwart van de 

huishoudens heeft deelgenomen. Over het algemeen is men best tevreden over het wonen in 

de wijk en de sociale en fysieke leefomgeving. Op ’t Grind is men het minst tevreden. De 

herinrichting van ’t Grind verdient dan ook in 2012 de nodige aandacht van het wijkplatform. 

De meeste opmerkingen in de gegeven toelichtingen gingen over honden. Zowel overlast van 

hondenpoep als van loslopende honden zijn veel wijkbewoners een doorn in het oog. Er zijn 

verder nog een aantal zorgpunten (zoals veiligheid van een aantal plekken, het onderhoud van 

het openbaar groen, gevolgen van keersluis, etc.), die nader moeten worden bekeken. De ruwe 

resultaten zijn sinds de zomervakantie te vinden op onze website. Een uitgebreidere 

bespreking volgt nog. 

 

 

Participatie WPH in door de gemeente geïnitieerde activiteiten: 

 

Wijkplatform - bestuur 

- Deelname voortgangsgesprekken bestuur met Wethouder Wijkgericht Werken (Ellen de 

Swart). 

- Extra gesprek met wethouder Henk van den Berg over allerlei concrete zaken in de fysieke 

leefomgeving. 

- 3 HBO-studenten (Hogeschool Utrecht) hebben hun onderzoek naar participatie van 

wijkbewoners in de wijk en het wijkplatform Hoogenhof afgerond en in februari 

gepresenteerd.  

- Meegewerkt aan organisatie van wijkbezoek van college van B&W en gemeenteraad aan onze 

wijk. We hebben aandachtspunten aangedragen voor de fietstocht en voor de discussieavond.  

Verder heeft het wijkplatform voorlopige resultaten van het wijkonderzoek (op grond van de 

helft van de respondenten) gepresenteerd. Enige tijd later heeft de gemeente een 

nieuwsbrief over het wijkbezoek huis-aan-huis verspreid. 

 

Onderwijs en Cultuur 

- Deelname Klankbordgroep Brede School i.v.m. inrichting van de Broekkant/Broeksingel. 
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Zorg en Welzijn 

- Deelname aan bijeenkomsten over Passend wonen voor ouderen in Heumen georganiseerd 

door gemeente Heumen, Malderburch en Oosterpoort. 

 

Grondgebiedzaken 

- Deelname aan overleg over aanpak van bodemverontreiniging met de Gemeente, de Provincie 

en ingenieursbureau Tauw. 

- Overleg met Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Besix over de aan te leggen keersluis. 

- Deelname aan Erfgoed Heumen. 

- Presentatie bijgewoond over aangepaste plannen voor Lidl. 

- Deelname aan de initiatiefgroep voor extra beplanting tussen kanaal en wijk na de kap van de 

beplanting aan de kanaalzijde van de Oosterkanaaldijk. 

- Brief van gemeente aan minister van Infrastructuur en Milieu over de zorgen over overlast 

van geluid en fijn stof i.v.m. verhoging maximumsnelheid op A73 medeondertekend. 

 

Verkeer en Veiligheid  

- Inbreng bij opzet maatregelen ter voorkoming van overlast oudjaar. 

 

Verder 

- Deelname aan en inspraak in vergaderingen van Gemeenteraad en Raadscommissies als 

relevante onderwerpen aan de orde zijn. 

- Deelname aan de avonden over de strategische visie 2020 van gemeente. De thema’s op de 

avonden waren 1. Sociale Samenhang; 2. Passend Wonen & Vitale Kernen in een groene 

omgeving; en 3. Strategie, bedrijfsvoering en dienstverlening. 

- Deelname aan het Dorpscafé over ‘elkaar helpen’. Ons wijkplatform heeft een presentatie 

gegeven over de resultaten van de wijkenquête toegespitst op ‘elkaar helpen’.  

- Deelname aan een denktank van gemeente over burgerparticipatie in de openbare ruimte.  

- Op verzoek van de gemeente een prioritering gegeven aan alle aandachtspunten waaraan de 

gemeente iets zou moeten doen. Het zijn problemen die sinds de oprichting van het 

wijkplatform bij de gemeente zijn ingediend door het wijkplatform of door individuele 

wijkbewoners.  

 

 

Malden, maart 2012 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof  

 


