
Wijkplatvorm Hoogenhof commissie grondgebiedzaken.  
 
Notulen van de vergadering 1 september 2008. 
 
Aanwezig: Petra Thijssen (coördinator), Timo Janssen, Henk Jan Peuscher 
                  en Ruud Payens.  
Afwezig:   Henri Groenen en Dick Sas. (met kennisgeving) 
                        
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: 
-  Schrijven van de voorzitters van de wijkplatvorms bestemd voor de gemeente. 

Malden met als onderwerp: de uitbreidingsplannen. Ieder ontvangt een exemplaar 
hiervan. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente.  

-  Schrijven over de JDB banen aan de Grote Loef wordt eind september  a.s. door de 
gemeente beantwoord. 

 
Uitgaande stukken: 
- Schrijven over de staat van de JDB banen met foto´s naar gemeente gezonden 

            juni 2008. / Ruud. 
   

4. Afspraken/besluitenlijst. 
   

- In de vergadering is besloten dat wij beknopte notulen aan zullen leveren voor 
            plaatsing op onze website. De uitgebreide notulen gaan naar het algemeen bestuur  
            van WPH. Petra verzorgt dit.              

- Teksten voor de website zijn aangeleverd door Timo, Henk Jan en Petra. 
- Petra heeft stuk geschreven over historie van Hoogenhof, een en ander wordt 

            geplaatst op de website van WPH. 
- De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. 

   
  5. Grondwatervervuiling.  
 

Petra zal afspraak maken met de gemeente om alle dossiers na te lopen op stukken die 
voor onze commissie van belang zijn en ze tevens dan kopieert. Binnenkort wordt hier 
met de gemeente een afspraak voor gemaakt. Timo en Petra zijn door de gemeente 
uitgenodigd om in een klankbordgroep de grondwatervervuiling weer op te pakken. De 
betreffende stukken zijn naar ieder gezonden ter lezing. Binnenkort komt de officiële 
versie van dit stuk. 
 
   

 



 
 
6..Beplantingsvoorstel A. 73- Rijksweg met bomenrij- geluidsoverlast. 
 

Er is hierover een brief aanwezig, Dick heeft deze brief toegezonden, wij kunnen op de       
volgende bijeenkomst een en ander doornemen. Voorlopig wordt hiervoor geen actie  
ondernomen door de gemeente.    
 

7.  Lijst bewoners. 
 
     De lijst is vervaardigd door Petra. Zij zal eerst bij de gemeente navragen welke  
     actiepunten er al behandeld zijn door de gemeente, daarna gaan wij de overige punten  
     als commissie behandelen. 
 
8./9  Kopie statuten en huishoudelijk reglement.- website. 

 
Inmiddels is alles verwerkt en kunnen bovenstaande stukken ingezien worden via de 
website.  
 

10.  Structuurvisie. 
 

     Op de volgende bijeenkomst bespreken hoe we de structuurvisie voor onze commissie    
     in de toekomst op gaan pakken. Nu komt er een dag van tevoren een uitnodiging en    
     kunnen de stukken niet meer op tijd door ieder doorgenomen worden, zodat er namens  
     de commissieleden geen mening gevormd kan worden. In de stukken staan zeker   
     onderwerpen die voor grondgebiedzaken belangrijk zijn vermeld. 
.  
11. Rondvraag. 
 
     Petra vraagt zich af wanneer er weer een nieuwsbrief verspreid wordt.  
     Henk Jan vindt het lidmaatschap niet duidelijk omschreven. Hoe wordt men lid en    
     wanneer ben je lid van het WPH. Dit zijn punten die nog eens goed uitgelegd dienen te  
     worden voor ieder bij de algemene ledenvergadering. 
     Die gehouden wordt in oktober.    
 
12. Vaststelling volgende bijeenkomst. 
 
     De volgende vergadering is vastgesteld op 27 oktober 2008, aanvang 20.00 uur,    
     locatie SCC  Maldensteijn of elders. (wordt nog gemeld) 
 
13. Sluiting.        
      
     Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng 
 
PTH 
 
 
 
 



Besluiten/actielijst   1 september 2008 
 

Nr Onderwerp Behandeld 
door: 

Datum 
gereed 

1 Vergaderschema vervaardigen, juli en aug. 
niet vergaderen, frequentie om de 6 weken 

Petra 
 

 

2 Notulen-beknopt en vergaderschema zenden naar  
 secretariaat Mw. C. Roelofs.                                   

Petra  

3 Bijhouden en aanvullen website van commissie          
grondgebiedzaken. 
 
 

Petra  

4 Melding bestuurvergadering-ledenvergadering.     
   

Dick  

5 Tussengebied Molenhoek/Malden volgen 
Belangstellend. 

Petra  

6          Toezenden ledenlijst commissies en bestuur 
      

Dick  

7 Bijwonen vergaderingen commissie  
grondgebiedzaken bij de gemeente 

Petra en Henk Jan 
 

 

8 Reactie JDB banen Grote Loef. De gemeente 
Geeft eind september a.s. hier uitsluitsel over 

Ruud  

9 Contact leggen met Verg.Eigen Huis. Henri  

10 Contact met gemeente en provincie tesamen met 
Petra. 

Timo  

11 Bewonerslijst verder bewerken. Navraag gedaan 
bij gemeente welke punten al behandeld zijn. 

Petra  

12    Over grondwatervervuiling en wijzigingen en    
activiteiten rond het Maas Waalkanaal wordt  
Petra hierover ingelicht. 

 
 

Petra  

13 Bewonerscommissie ’t Grind benaderen 
in verband met diverse mogelijkheden 

Dick  

14 Dick/Petra  

 

    Contact met andere commissies bespreken.         

  

15 Vergaderschema laatste halfjaar 2008 Petra  

 16  Contacten aanhouden over Structuurvisie Malden. Petra  

17 Tekst aanleveren voor website en foto’s 
commissieleden 

         Petra  

 


