
Wijkplatform  Hoogenhof commissie grondgebiedzaken.  
 
Notulen van de vergadering 25 maart 2009. 
 
Aanwezig: Petra Thijssen (voorzitter), Henk Jan Peuscher, 
                   Timo Janssen, Henri Groenen, Marijke van Winsum.  
                   en Ruud Payens.  
                        
1. Opening. 

 
     Een woord van welkom aan alle aanwezigen. 
 
2. Mogelijkheid voor toevoeging van agendapunten, daarna vaststelling agenda. 
 
     Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 
3. Mededelingen. 

 
Ingekomen stukken en/of berichten: 
-  Structuurvisie Malden komt ter sprake. 

Inmiddels is er een uitnodiging via het bestuur WPH binnengekomen. De afsluitende 
bijeenkomst is gepland op 2 april 2009. 
Petra en Ruud zullen namens het bestuur WPH hieraan deelnemen. Inmiddels is de 
presentatie die gehouden is op papier uitgereikt. Indien hier interesse voor is bij de 
bestuursleden van onze commissie, kan er een exemplaar opgevraagd worden bij Petra. 
Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals speel- en sportvoorzieningen, 
woningen voor ouderen met zorg, gezondheidsvoorzieningen, culturele voorzieningen en 
onderwijsvoorzieningen. De aanwezigen gaven hierop diverse ideeën en al deze punten 
zijn meegenomen in de afhandeling van de structuurvisie. 
Een concept structuurvisie wordt gemaakt en zal tijdens een infomarkt ter inzage gelegd 
worden voor geïnteresseerden. Men vroeg wel rekening te houden met de vakantieperiode. 
Ook de wijkplatforms worden hierover geïnformeerd. Er volgt nog een opzet van alle 
besproken suggesties inclusief de notulen van deze middag. 

-  Diverse berichten over grondwatervervuiling. 
-  Informatie over de Hofmarkt. 
Uitgaande stukken: 
-  Geen. 

   
4.  Afspraken/besluitenlijst. 

 
De notulen van de voorgaande vergadering van 19 januari 2009 worden goedgekeurd onder 
dankzegging aan de secretaris. 

   
  5. Voortgang actie geluidsoverlast.  
 

Dit punt is doorgenomen op de bespreking van 5 maart 2009. Mw. Wintjes zou hier bij ons op 
terugkomen, maar tot op heden nog geen reactie ontvangen. Petra en Ruud hebben haar daar op 
de bijeenkomst van de structuurvisie op 2 april 2009 over aangesproken. Petra zendt alsnog de 
gespreksnotitie, waarop mw. Wintjes dan per omgaande een reactie geeft. 
Henri deelt ons mede, dat bij navraag de oude metingen, die verricht zijn door een inwoner van 
Malden,  niet meer voorradig zijn. 
 
 
 
 



6. Voortgang grondwatervervuiling. 
 

Inmiddels is er een bijeenkomst gehouden bij de provincie te Arnhem. Diverse deskundigen 
waren daar aanwezig Doel van deze bijeenkomst was de saneringsmogelijkheden door te 
nemen en daaruit een paar varianten te kiezen om daarmede verder te gaan.  
 

7.   Actiepunten bewoners. 
 
      Er zijn diverse punten in behandeling bij de gemeente, die vermeld staat op onze afsprakenlijst      
      van 5 maart 2009. Geen reactie hierop ontvangen, Petra zal na 3 april 2009 contact met de    
      gemeente opnemen. 
 
8. Bezoek lekencollege / Actiepunten bewoners.  
       
      Een uitvoerige uiteenzetting is er gegeven door de gemeente over de behandeling van   
      bestemmingsplannen, welstandscommissie enz. Verslag hiervan is ter inzage bij Petra.   
 
9.  Kwestie Maas waalkanaal/tweede sluis. 
 
     Petra heeft informatie ingewonnen bij de Maaswerken en Rijkswaterstaat. Op dit moment zijn er  
     nog geen concrete plannen ter inzage. De keersluis is in voorbereiding, diverse aannemers  
     hebben de opdracht gekregen hiervoor een plan te ontwikkelen. Rijkswaterstaat wil voor ons als   
     commissie grondgebiedzaken wel een lezing geven. Petra kan dit aanmelden indien er  
     belangstelling voor is. Tevens wordt Petra van alle berichten op de hoogte gehouden, dit is  
     vastgelegd bij de Maaswerken en Rijkswaterstaat. 
     

10.  Hofmarkt. 2e Paasdag/13 april 2009. 
 

Er zijn rond 25 aanmeldingen binnen gekomen, een gevarieerd gezelschap. Het moet een 
vrijetijdsmarkt zijn, dus niet commercieel, waarbij ieder kan kennis maken met de diverse 
hobby’s die mensen uitoefenen. We hopen op een groot bezoekersaantal. Ook zal er een stand 
komen over ons wijkplatform, zo meldt Marijke. Vrijwilligers worden hiervoor gezocht. 
 
 

 
11. Sluiting. 

 
       Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
PTH 
 


