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Jaarverslag 2012 

Inleiding 

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

Dit is het vijfde 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 (volwassenen) van de wijk Hoogenhof lid kunnen 

worden. Het lidmaatschap is gratis. Het ledenaantal per 31 december 2012 198, en op 31 december 

2012 204 een stijging met 6 leden.  

Ook in 2012 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 vijf 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. Verder blijkt dat in 

Malden eigenlijk alleen ons wijkplatform draait zoals een wijkplatform zou moeten draaien. Mede 

daarom wordt er steeds meer bezuinigd op de subsidie voor wijkplatforms en dorpsraden. 

Gebleken is dat het ook in het vijfde jaar van ons bestaan heel lastig is om de bewoners “te bereiken”.  

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 2012 zijn Pieter Oude Egberink en Valentijn Stronks toegetreden tot het bestuur. 

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

vacatures worden vervuld. 

In november was het 5 jaar geleden dat het wijkplatform is opgericht. Dat is in kleine kring met de in 

het wijkplatform in een commissie actieve wijkbewoners gevierd. Een leerzame avond met een terugblik 

op afgelopen 5 jaar en een presentatie van Kern met Pit met een aantal leuke voorbeelden wat je zoal 

http://www.wijkplatformhoogenhof.nl/
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kunt doen in een wijk of dorp, en waarvoor je hen kan inschakelen. Tot slot werden de thema’s voor 

2013 uitgekozen. 

Het bestuur wil graag allen die zich in 2012 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. 

 

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 
 
De projecten van 2012 

Samen met de gemeente werd in 2012 gewerkt aan 2 grote projecten en het oplossen van een aantal 

verkeersknelpunten. Verder hebben we in 2012 twee andere projecten aangemerkt als belangrijk. 

Hieronder volgt een verslag van de activiteiten voor deze projecten.  

 

1. De herinrichting van ’t Grind 

In februari, maart en april hebben de gemeente, het wijkplatform en Oosterpoort de bij ons bekende 

problemen op een rijtje gezet en zijn alle bewoners van ’t Grind uitgenodigd om hun ‘klachten’ en 

wensen kenbaar te maken. Eind april is er een drukbezochte bijeenkomst geweest, waar eerst kort 

gekeken werd wat er zoal mis was met ’t Grind. Het wijkplatform heeft op die avond de bekende 

problemen toegelicht. Vervolgens werd door de gemeente aangegeven welk budget er beschikbaar was 

om het een en ander te realiseren. Daarna werd ingegaan op de wensen van de bewoners. Er was veel 

scepsis over het beschikbare budget, velen hadden er weinig vertrouwen in dat er een goede 

herinrichting zou kunnen plaatsvinden. Verder werd er een bewonersgroep ’t Grind opgericht die samen 

met de gemeente, het wijkplatform en Oosterpoort de plannen verder zullen uitwerken.  

In de maanden daarna zijn de wensen op een rijtje gezet, is een plan gemaakt en is heel pragmatisch 

gekeken wat wel en wat niet mogelijk was binnen het beschikbare budget. Het was meteen al duidelijk 

dat het zgn. Parkgoud moest verdwijnen. Verder vonden de meeste bewoners dat het mogelijk moest 

blijven om er te fietsen. De twee paden die er lagen waren echter te smal voor een combinatie als 

fiets- en wandelpad. Daarom is besloten de stroken tussen de fietspaden en de muurtjes te bestraten. 

Voor de bestrating is een beroep gedaan op de betonfabrieken in Malden voor het leveren van een 

goedkope restpartij. Dit is gelukt, de bewonersgroep kon kiezen uit 5 soorten bestrating. Het Parkgoud 

wordt hergebruikt bij de WADI en het hondenspeelterrein langs de Jan J, Ludenlaan. 

Er is behoorlijk lang gediscussieerd over het middenstuk tussen beide fietspaden. Moet er nu wel of 

geen gras komen. Men was bang dat het een grote hondenuitlaatplaats zou worden. Uiteindelijk is 
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besloten toch een grasmat aan te leggen, omdat andere opties te duur waren. De grond voor de 

grasmat kwam uit de WADI. 

Op twee plaatsen waren de betonnen speeltoestellen. Op verzoek van de jeu-de-boules spelers in de 

straat is op een van deze plekken een dubbele jeu-de-boules baan aangelegd en op de andere speelplek 

zijn een aantal speeltoestellen voor kleinere kinderen en een tuimelrek geplaatst. Bij beide 

‘speel’plekken zijn de betonnen bankjes teruggeplaatst.  

Verdere opknapwerkzaamheden zijn:  

o Het plaatsen van 2 pianobankjes bij de rotspartij ter vervanging van de houten banken 

o Het verwijderen van de fontein, die verkeerd was aangelegd 

o Het repareren van de verlichting in de onderdoorgangen, nadat was uitgezocht dat de gemeente en 

niet Oosterpoort daarvoor verantwoordelijk is 

o Het schilderen van alle betonnen pilaren en overig betonwerk 

o Duidelijkheid geven over de voortuintjes. Deze zijn eigendom van de gemeente en blijven dat (i.v.m. 

ondergrondse leidingen) maar moeten in het vervolg onderhouden worden door de bewoners zelf. 

Bijna alle werkzaamheden zijn afgerond. Alleen de grasmat moet nog verbeterd worden omdat het 

water niet goed wegloopt en er bandensporen in het gras blijven staan. De gemeente heeft toegezegd 

dit aan te pakken in 2013 zodra het weer het toelaat. 

Op 4 mei 2013 aan het begin van de middag wordt ’t Grind feestelijk geopend. 

 

2. Hondenspeelterrein en/of hondenlosloopterrein 

Tijdens het wijkbezoek van college van Burgemeester en Wethouders van mei 2011 hebben een aantal 

hondenbezitters gevraagd of het mogelijk was om een hondenspeelterrein te krijgen in de wijk, nu het 

gebied aan de voet van de dijk daarvoor niet meer beschikbaar is. Volgens het college van B&W was 

daar wel over te praten, en als plek dachten ze aan de voormalige paardenwei langs de Jan J. Ludenlaan. 

Op dit stuk land zou ook een WADI komen om overtollig hemelwater op te vangen. De hondenbezitters 

moesten via het wijkplatform een lijstje met wensen indienen en daarna moest het wijkplatform zien 

om zo’n speelterrein te realiseren. In februari is een wensenlijstje bij de gemeente ingediend, met o.a. 

wensen t.a.v. de grootte van het terreintje, een omheining, een bankje, een begaanbaar stuk grasland 

en het verwijderen van alle prikkeldraad en rotzooi. De precieze grootte en situering van het 

speelterrein zou in overleg met de gemeente en direct omwonenden moeten worden vastgesteld.  

Meteen na het indienen van het wensenlijstje en de aankondiging hiervan in de agenda van de algemene 

ledenvergadering van het wijkplatform in april 2012, kwam verzet van de direct omwonenden op gang. 

Zij wilden geen hondenspeelterrein achter hun huizen, en waren eigenlijk ook niet bereid om te praten 

over een locatie die zo weinig mogelijk overlast zou geven. De paardenwei was nooit toegankelijk en de 

omwonenden wilden dat zo houden voor het gehele terrein. 

Over de WADI die ook op de paardenwei zou moeten komen werd aanvankelijk gezegd dat het 

wijkplatform daar ook rekening mee moest houden, daarna hoefde dat weer niet, maar uiteindelijk 

bleek het aanleggen van de WADI een zegen voor het hondenspeelterrein. De WADI kwam er in ieder 

geval, deze zou vrij dicht bij de huizen komen en toegankelijk zijn. De aanleg van WADI, 
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hondenspeelterrein en de verdere inrichting van het terrein paste binnen het bestemmingsplan en het 

was niet mogelijk daar bezwaar tegen te maken.  

De gemeente heeft uiteindelijk een plan laten maken voor de inrichting van het gehele gebied met 

WADI, hondenlosloopterrein, wat struiken langs de achtertuinen, een aantal bomen zodanig geplaatst 

dat de zichtlijnen behouden blijven, omheiningen rond de WADI en het hondenlosloopterrein en een 

aantal paden (verhard met Parkgoud uit ’t Grind) door het gebied. Op een inspraakavond over dit plan 

liepen de gemoederen hoog op. Maar omdat er toch niets tegen te doen was hebben een aantal 

omwonenden een aangepast plan ingediend. Het resultaat was een compromis tussen vrije achtertuinen 

en toegankelijkheid van het terrein voor wandelaars en hondenbezitters. De strook zo ver mogelijk van 

de huizen wordt nu een hondenspeelterrein. 

In november is begonnen met de grondwerkzaamheden. Helaas heeft het koude weer veel vertraging 

veroorzaakt en zal het terrein pas toegankelijk zijn als het weer wat warmer wordt. Ook moet nog wat 

gedaan worden aan de afwatering van de WADI en de rest van het gebied. 

 

3. Aanpak van verkeersknelpunten 

In de jaren voorafgaand aan 2012 is een verkeersnotitie opgesteld door het wijkplatform. Over de 

knelpunten uit deze notitie is een aantal keren overleg geweest met de gemeente en er was toegezegd 

dat deze knelpunten zouden worden opgelost. Helaas was dat aan het einde van 2011 nog niet gebeurd 

terwijl wel de nieuwe manier van subsidiëren was ingegaan. Het wijkplatform heeft bij de keuze van de 

twee projecten meteen aangegeven dat ze wensten dat ook de verkeerknelpunten van het lijstje in 

2012 zouden worden aangepakt. Dat is toegezegd door de gemeente. De belangrijkste zaken die zijn 

uitgevoerd zijn: 

o Het kruispunt in de bocht van de Boterdijk is gereconstrueerd, zodat de auto’s geen last meer 

hebben van de scherpe hoeken in de bocht en elkaar daar kunnen passeren. De fietsers die de wijk 

in en uit gaan kunnen min of meer doorrijden, zonder het gekke scherpe bochtje. En langs het 

speelveld zijn 6 extra parkeerplaatsen (om de parkeerproblemen bij Softstar en sportschool 

Feelgood Sports aan te pakken) aangelegd, om het hinderlijk parkeren te gaan. 

o Tussen de Basalt en het Steenen Hoofd is een gecombineerd fiets- en voetpad aangelegd om een 

extra verbinding voor voetgangers en fietsers vanaf de kanaaldijk te creëren. 

o In de andere bocht van de Boeterdijk bij de school is opnieuw een spiegel geplaatst zodra de 

fietsers kunnen zien wat er vanaf de Zwerfkei komt. Dit was een verzoek van de kinderen van de 

Tovercirkel tijdens het wijkbezoek van 2011. 

o Bij de vijver aan de Grote Loef is bij de brievenbus een extra stukje voetpad aangelegd, zodat het 

bestrate pad niet meer via de hoofdrijbaan loopt. 

o De vaste paaltjes in het fietspad Hoogenhofseweg ter hoogte van de Kreijtacker zijn vervangen 

door verwijderbare paaltjes, zodat het fietspad weer gestrooid kan worden bij gladheid. Ook is 

het fietspad weer opgenomen in het strooibestek van de gemeente, om bij sneeuw een gestrooide 

verbinding te creëren van de wijk rondom de Grote Loef naar de Tovercirkel. 
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4. Beperking geluidsoverlast van de A73 

Aan het einde van 2011 is op verzoek van een wijkbewoonster 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. De doelstellingen van de werkgroep 

zijn minder geluidsoverlast in de wijk en eventueel ook minder fijn stof. 

De werkgroep heeft allerlei mogelijkheden onderzocht om de geluidsoverlast van de A73 te 

verminderen. De juridische aspecten zijn nogal ingewikkeld en de wetgeving is op dit moment in 

ontwikkeling en daarom moeilijk te doorgronden. Helaas is gebleken dat de wetgeving zodanig is dat 

acties tegen het geluid van de A73 nauwelijks resultaat kunnen opleveren omdat de afstand van de wijk 

tot de A73 te groot is. Het enige wat mogelijkerwijze gedaan kan worden is versneld aanleggen van 

ZOAB. De gemeente heeft hierom gevraagd, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer dit echt gaat 

gebeuren.  

In januari 2012 heeft de Gelderlander uitgebreid aandacht aan de problematiek besteed en heeft de 

Regiodiek een stuk van de werkgroep geplaatst. Ook is er een interview met TV Gelderland geweest. 

De gemeente heeft in augustus 2012 een zienswijze (bezwaar) ingediend op de ontwerp-

verkeersbesluiten tot afwijking van de maximumsnelheid van 130 km/uur. Deze zienswijze is vervolgens 

door de minister verworpen. 

 

5. Keersluis  

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 ook in 

2012 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 fotoboek over de keersluis. Er is 

minder te melden dan in 2011, omdat er minder overlast gevende activiteiten voor de wijk rondom de 

bouw van de keersluis plaatsvonden.  

In de loop van juni/juli zijn de wielen in de torens geplaatst en is de hefdeur erin gehesen. In de loop 

van augustus is de tijdelijke dijk verwijderd en in augustus is begonnen met het uittesten van de 

hefdeur. 

Op een klacht over geluid van de generator op een van de baggerboten in het begin van 2012, werd snel 

gereageerd. De keersluis is in de loop van december ruim op tijd (moest voor eind januari 2013 

gebeuren) door de aannemer opgeleverd. Daarna zijn er nog wat bestratings- en andere afrondende 

werkzaamheden uitgevoerd. De directiekeet van Besix is in de loop van januari 2013 weggehaald. 

 

Communicatie 

- Website www.wijkplatformhoogenhof.nl.  

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

2011 gelanceerd. Helaas heeft het bijwerken van de website in 2012 niet regelmatig 

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

algemene ledenvergadering, het voetbaltoernooi en de sfeervolle winteravond. Het bord, dat in 

de loop van 2011 aan de Broeksingel is geplaatst is helaas voor een tweede keer omvergereden 

en enkele maanden later door de gemeente aan de linkerkant van de Zwerfkei 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. 

 

Grondgebiedzaken 

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

openbaar groen en het milieu.  

- Aanwezigheid bij een workshop over beplanting tussen wijk en kanaal ter hoogte van de Toom 

en bij het Diederikpad. Na de workshop heeft de gemeente een beplantingsplan gemaakt en 

voorgelegd aan de aanwezigen van de workshop. De struiken en boompjes zijn op de 

boomfeestdag in maart geplant. 

- Geïnterviewd door de samenstellers van het boek over de keersluis. 

 

De grote projecten, waarbij grondgebiedzaken was betrokken, zoals de herinrichting van ’t Grind, de 

realisatie van het hondenspeelterrein en WADI, de geluidsoverlast van de A73 en de keersluis zijn 

hierboven al besproken. 

 

Zorg en Welzijn 

- De werkgroep blijft contact onderhouden met ouderenadviseur, Project ontmoeten in de wijk,  

over wat de rol van wijkplatform kan zijn voor ouderen in onze wijk. Andere organisaties blijken 

dit in Malden voldoende te hebben afgedekt. 

- 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.  

 

De grote projecten, waarbij Zorg & Welzijn was betrokken, zoals de herinrichting van ’t Grind en de 

realisatie van het hondenspeelterrein zijn hierboven al besproken. 

 

Verkeer en Veiligheid 

De verkeersknelpunten die nog zouden worden aangepakt in 2012 zijn hierboven al besproken. 

Verder te melden: 
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- 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. 

- In de loop van 2012 zijn er diverse bijeenkomsten geweest over de onduidelijke kruisingen van 

de Broeksingel met de Zwerfkei, ’t Grind, de Eendepoelseweg en het Kerkplein. Het 

wijkplatform heeft meteen na de herinrichting van de Broeksingel aan de bel getrokken bij de 

gemeente in verband met de onduidelijke verkeerssituaties bij de nieuwe kruisingen. Na vragen 

van de VVD in de gemeenteraad en een stuk in de Gelderlander waarvoor het wijkplatform was 

benaderd, kwam de gemeente in actie. In januari vond een inspectieronde plaats, waar de 

verkeersambtenaren en de plannenmakers van Haskoning de gekozen oplossingen toe lichtten en 

de andere aanwezigen gaven hun problemen met de gekozen uitvoering aan.  

Kortweg was de opzet om het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) zoveel mogelijk 

voorrang te geven en net als het verkeer dat uit de Zwerfkei en vanaf het Kerkplein komt. De 

Broeksingel heeft echter het uiterlijk van een doorgaande hoofdweg met gescheiden 

fietspaden. Dat geeft problemen bij deze opzet, die met behulp van verkeersborden en tekens 

op de weg opgelost werden. Er werd gekozen voor het plaatsen van wat weinig borden en tekens 

omdat men dacht dat het anders te onoverzichtelijk zou worden. Helaas bleek dit juist voor 

nog meer onduidelijkheden, wie nu voorrang heeft, te zorgen. Voor de voetgangers en fietsers 

was de situatie over het algemeen wel min of meer duidelijk, maar voor de automobilist waren 

zeer onoverzichtelijke kruisingen gecreëerd.  

Na de evaluatie is afgesproken om een aantal wijzigingen door te voeren en een tijdje na de 

veranderingen opnieuw bij elkaar te komen om te bekijken of er nu een bevredigende oplossing 

gevonden was. Dit proces van evaluatie en nieuwe aanpassingen is in de loop van 2012 een aantal 

keer herhaald en nog steeds is de situatie niet optimaal. 

Aan het begin van de Zwerfkei zijn tot grote ergernis van de fietsers uit de wijk de fietspaden 

verwijderd. Iedereen die je hierover spreekt, zegt dat deze terug moeten komen, omdat dit 

veel veiliger is voor de fietser. Hierover is helaas niet met de gemeente tot overeenstemming 

te komen. 

Verder heeft basisschool de Komeet nog een enquête gehouden over de verkeersperikelen 

rondom de school. Ook daar vond men dat het allemaal niet erg duidelijk is. 

De belangrijkste doorgevoerde veranderingen in de loop van 2012: 

o Plaatsen van grote haaientanden voor de kruisingen om iets eerder aan te geven dat men 

een voorrangsweg nadert. 

o Verplaatsen van de haaientanden bij de Zwerfkei zodat deze beter aansluiten bij de zijkant 

van de Zwerfkei. 

o Plaatsen van een aantal extra verkeersborden. 

o De voorrangssituatie voor gemotoriseerd verkeer bij de kruising van Broeksingel met de 

Eendepoelseweg verbeteren. 

o Duidelijker aangeven op de fietspaden bij Brede School en ’t Grind dat dit 

tweerichtingenfietspaden zijn. 
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o Rood asfalt voor de fietspaden. 

o Van de Broeksingel ook een echte 30 km zone maken, omdat het bij een 30 km zone van een 

schoolzone slechts een adviessnelheid gaat. Daarmee werd tevens het probleem aan het 

einde van de Zwerfkei opgelost waarbij de 30 km zone verlaten werd met een bord einde 

30 km, terwijl de adviessnelheid op de Broeksingel ook 30 km was. 

Elke verandering was een verbetering, maar de onduidelijkheden vooral bij de Zwerfkei en 

rondom de Brede School blijven, en dit overleg van verkeersambtenaren van de gemeente, het 

wijkplatform, de directeur van de Komeet en de verkeerouders van zowel de Komeet als van de 

Tovercirkel, loopt door in 2013. 

- Verder heeft het wijkplatform in april deelgenomen aan een workshop voor 

verkeersambtenaren uit Gelderland over schoolzones die door Haskoning georganiseerd was. De 

verkeerssituatie van de Broeksingel kwam daarbij uitgebreid aan de orde. Ook deze mensen 

gaven te kennen dat vooral het kruispunt bij de Zwerfkei heel onoverzichtelijk is, maar ook zij 

kwamen niet met een oplossing. 

 

Activiteitencommissie 

- In januari is er weer een schaatsfestijn geweest op de vijver bij de Tovercirkel. De 

festiviteiten bij de ijsbaan zijn door de bewoners van de Klinker zeer snel georganiseerd. Ze 

namen vrijdagmiddag vrij om een sneeuwschuiver te huren, een baan te vegen, de caravan en de 

chocomel en de soep te regelen. Verder hebben ze zich het hele weekend ingezet om er een 

leuk geheel van te maken. Er is geen vergunning nodig als er niets verkocht wordt en geen 

wedstrijden o.i.d. worden georganiseerd. 

Een klein minpuntje was het uit de hand lopen van de vuurkorf. Er werden takken van de 

boompjes gerukt wegens gebrek aan hout en dit bracht mensen op het idee hout naar de vijver 

te brengen om te verstoken. Helaas bleef dit veel te lang liggen en gedeeltelijk door kinderen 

door de wijk versleept. Ook na het opruimen bleef er elders in de wijk een soort kast van ruim 

1½ bij 1½ meter liggen. 

- Op 16 september, een mooie zonnige najaarsdag, vond het derde voetbaltoernooi plaats. Tien 

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

Door de brand bij AxiTraxi waren de voetbalvelden helaas iets kleiner dan de afgelopen jaren, 

zodat de teams met minder voetballers moesten spelen. 

- Eind december vond nogmaals een sfeervolle winteravond met lampionnenoptocht plaats. Een 

kleine 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.  

 

Verder 

- Op 7 april was er een Fair bij De Raaf georganiseerd door Bos & Kuil met de opening van het 

vernieuwde ommetje, diverse demonstraties met honden, roofvogels, schapen en paarden. 
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Verder houdt de aannemer/RWS open dag bij de sluis, heeft bloembollenkweker Theunissen 

open dag en rijdt er een treintje van De Raaf naar sluis. Ook was er een markt met 30 

kraampjes (niet-commercieel (o.a. Heemkunde en RWS) en commercieel) bij Bergzicht/De Raaf. 

Het wijkplatform heeft daar een kraam bemand. De werkgroep A73 heeft adhesie betuigingen 

voor de actie tegen geluidsoverlast van de A73 verzameld. Het wijkplatform heeft zich daar 

gepresenteerd en heeft leden geworven. Verder werden oplossingen gevraagd voor de 

problemen van de kruisingen van het vernieuwde Broeksingel. Opvallend daarbij was dat zo goed 

als iedereen de kruisingen erg onoverzichtelijk vond, maar dat er nauwelijks voorstellen werden 

gedaan om de problemen op te lossen. 

 

Participatie WPH in activiteiten van anderen: 

 

Wijkplatform - bestuur 
- Deelname voortgangsgesprekken bestuur met Wethouder Wijkgericht Werken (Henk van den 

Berg). 

- 3 HBO-studenten (Hogeschool Utrecht) hebben voor de gemeente een evaluatie gemaakt van 

de voortgang van de projecten in de wijk. Een van onze bestuursleden is door hen geïnterviewd 

en heeft daarna veel opmerkingen gemaakt om hun evaluatie te laten kloppen met de feiten en 

deze begrijpelijk en leesbaar te maken. 

 

Grondgebiedzaken 

- Deelname aan een panoramagroep i.v.m. opstellen van structuurvisie 2025 voor heel Heumen. 

- Deelname aan Erfgoed Heumen. 

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

beplanting aan de kanaalzijde van de Oosterkanaaldijk. 

- Aanwezig bij de happening van Besix en Rijkswaterstaat in verband met het bereiken van het 

hoogste punt van de sluis in september. 

 

Verkeer en Veiligheid  
- Meerdere keren overleg met gemeente over verkeersknelpunten en de situatie bij de 

kruisingen van de Broeksingel. 

 

Verder 

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

onderwerpen aan de orde zijn. 

- Deelname aan een inwonersavond over Integrale Handhaving georganiseerd door de gemeente. 
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- Deelname aan een avond over toekomst van Heumen. Moet Heumen verder als zelfstandige 

gemeente of moet de gemeente verder samen met andere gemeenten (samenwerking of fusie). 

- Aanwezig bij een bijeenkomst van Omroep Gelderland om nader kennis te maken met dorps- en 

wijkraden. Tijdens deze bijeenkomst was er ook een rondleiding in de vernieuwde studio. 

- Contacten met ‘Kern met pit’ de ideële tak van de Heidemij die allerlei activiteiten om de 

leefomgeving te verbeteren gratis ondersteunt met advies en meedenken. 

 

Malden, maart 2012 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof  
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