
Wijkplatvorm  Hoogenhof commissie grondgebiedzaken 
 
Notulen van de vergadering 10 november 2008. 
 
Aanwezig: Petra Thijssen (coördinator), Dick Sas, Henk Jan Peuscher 
                  en Ruud Payens.  
Afwezig:   Henri Groenen en Timo Janssen. 
                        
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 gemeente over vervanging speelvoorzieningen, bijeenkomst is hiervoor 19 

nov.2008.  
- Bericht over de JDB banen aan de Grote Loef ontvangen van de gemeente. In december a.s. 

definitief voorstel te verwachten van de gemeente. 
- Ledenvergadering wordt aangekondigd, wij ontvangen nog een uitnodiging 

en agenda. 
 
Uitgaande stukken: 

- Werving nieuwe leden/ inmiddels 30 leden erbij. 
- Aanvraag gemeente voor plaatsing informatiebord. Dit bord dient geplaatst te 
- worden in de wijk met vermelding website WPH. Aanvraag ingediend door 
- algemeen bestuur. 
 
  4. Afspraken/besluitenlijst. 

De punten op de besluiten/actielijst van september 2008 zijn nog in behandeling. 
   

  5. Grondwatervervuiling.  
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. De officiële versie van dit stuk is nog niet ontvangen. Petra vraagt e.e.a. na bij dhr. van 
Doesum. 
 

6. Geluidsoverlast A 73 en JJ Ludenlaan.. 
Petra vraagt bij Henri op of het onderzoek nog op te vragen is wat gehouden is een tijd geleden 
in de Basalt. Tevens neemt Petra contact met  de gemeente op om het totale dossier in te zien. 
Dit geldt tevens voor het dossier van het MWK m.b.t. plaatsing tweede sluis. Het is nu 
belangrijk dat er voor deze punten actie ondernomen wordt om vragen van bewoners te kunnen 
beantwoorden. 

 
7.  Lijst bewoners 

De lijst is vervaardigd door Petra en doorgesproken met de gemeente. Hierbij waren aanwezig: 
Ruud,Petra, Ad de Groot/gemeente en Anoeska Wintjes. De lijst waarop de actiepunten vermeld 
staan is naar ieder commissielid gezonden. Petra maakt voor de voortgang in december a.s. een 
afspraak met de gemeente. Telkens dient er een actielijst te zijn die per kwartaal met de 
gemeente doorgesproken kan worden. 

      
8. Rondvraag 

Ruud vindt de plaatsing van de brievenbus onveilig, evenals de uitrit van de Vieracker. Dick 
neemt dit mee voor de commissie verkeer. 



     Ook zouden wij de begroting willen inzien die door het algemeen bestuur opgesteld is voor     
     2009. Dick zorgt hiervoor. 
 
 9. Vaststelling volgende bijeenkomst 
     De volgende vergadering is vastgesteld op 19 januari 2009, de agenda hiervoor ontvangt u  
     zo spoedig mogelijk. 
 
10. Sluiting 
     Ieder wordt bedankt voor zijn/haar inbreng 
 
Besluiten/actielijst  10  november 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 bestuursvergadering-ledenvergadering. Dick  

5 Tussengebied Molenhoek/Malden volgen 
Belangstellend. 

Petra  

6          Toezenden ledenlijst commissies en bestuur,  
  begroting en logo naar Petra zenden. 

      

Dick  

7 Bijwonen vergaderingen commissie  
grondgebiedzaken bij de gemeente 

Petra en Henk Jan 
 

 

8 Reactie JDB banen Grote Loef. De gemeente 
geeft in december hierover de oplossing 

Ruud  

9 Contact leggen met Verg.Eigen Huis. Henri  

10 Contact met gemeente en provincie tesamen met 
Petra/ grondwatervervuiling. 
 

Timo  

11 Bewonerslijst in bewerking. Petra/Ruud  

12     Over grondwatervervuiling en wijzigingen en       
activiteiten rond het Maas Waalkanaal wordt  Petra 
hier ingelicht via de gemeente. 

 

Petra  

13 Petra neemt contact op met Dhr. van Doesum 
     Grondwatervervuilingsdossier 

Petra  

14     Meting opvragen van de Basalt geluidsoverlast. 
 

Henri  

15 Vergaderschema eerste halfjaar 2009 Petra  

 16         Contacten aanhouden over Structuurvisie   Malden. Petra  

17 Tekst aanleveren voor website en foto’s 
commissieleden 

         Petra  

 


