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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Overleg Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 

Datum  Dinsdag 8 april 2014 

Deelnemers  

die 

presentielijst 

getekend 

hebben. 

Els Caris; Roos Fiselier; Jan Fleuren; Bart de Hingh; Henk Jacobs; Ferd 

van der Krogt (voorzitter); Anke van de Lockant; Yvonne Meuten; 

Natasja Mom; Pieter Oude Egberink; Trudy Reinders; Carlot Roelofs; 

Erica de Ruiter; Tom van Zuijlen 

Namens HsV HansThoonen 

Afgemeld Betty Boeijen; Wiel Hendrikx; Eelkje Jansen; Dirk Linders; Kim 

Linders; Ton Moors; Joop Palar; Ruud Payens; Ad Verhoeven; Co van 

Winsum 

Verslag door Marijke van Winsum-Westra 

Locatie De Tovercirkel 

 

 
Opening  

Welkom. 

Men wordt vriendelijk verzocht de presentielijst te tekenen.  

Er zijn geen extra agendapunten. 

 

1. Verslag ledenvergadering 9 april 2013 

Geen punten n.a.v. dit verslag. 

Verslag goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag 2013 Wijkplatform Hoogenhof  

Veel activiteiten van het wijkplatform zijn in 2013 projectmatig aangepakt. Voor 

elk project is een werkgroep gevormd die daarmee aan de slag ging. Deze aanpak 

blijkt goed te werken en tot successen te leiden. Er zijn veel complimenten over 

verlichting binnengekomen en de Grindbewoners zijn blij met de herinrichting die 

in 2013 is afgerond. Een aantal projecten loopt nog door in 2014 zoals de 

Tovercirkel Ontmoetingstuin, het Broeksingeloverleg en het Nabuurschap. 

Iedereen bedankt voor hun inzet voor het wijkplatform. 

Jaarverslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag 2013 

Gemeente vraagt sinds het boekjaar 2013 niet meer om een verantwoording en 

een verrekening van de subsidie voor het draaiende houden van het wijkplatform. 

Daardoor hebben we omdat de kosten meevielen een klein potje overhouden.  

Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 
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Voor elk project afzonderlijk is een projectaanvraag met begroting ingediend bij 

de gemeente. Voor de gehonoreerde aanvragen is in de loop van 2013 geld 

overgemaakt naar het wijkplatform. Het geld voor het Warme Winteravond is 

nagenoeg geheel besteed. Het project Tovercirkel Ontmoetingstuin heeft 

vertraging opgelopen en wordt in 2014 afgerond. Met toestemming van de 

gemeente wordt het geld pas in 2014 uitgegeven. Nabuurschap loopt nog door in 

2014. Potje Voetbal is niet doorgegaan en het alternatief Levend Stratego kon 

ook niet door gaan. Dit geld is nog beschikbaar voor een activiteit in 2014. Ook 

voor de projecten is geen gedetailleerde verantwoording naar de gemeente meer 

nodig. Het lantaarnproject is niet in begroting opgenomen, omdat alle uitgaven 

daarvoor door de gemeente zijn gedaan. 

 

4. Kascommissie 

De kascommissie boekjaar 2013, bestaande uit Natasja Mom en Henk Jacobs, 

heeft begin april de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Ze waren zeer te 

spreken over de overzichtelijke, gemakkelijk te controleren boekhouding. 

Vorig jaar was het niet gelukt om de kascommissie voor de ALV bijeen te roepen. 

De kascommissie boekjaar 2012, bestaande uit Robbert Zweegman en Natasja 

Mom, heeft de boeken enkele weken na de ALV gecontroleerd en goedgekeurd.  

Het bestuur wordt voor 2012 en 2013 gedechargeerd. 

Nieuwe kascommissie boekjaar 2014: Henk Jacobs en Petra Thijssen 

Reserve: Erica de Ruiter 

 

5. (Her)benoeming bestuursleden 

Ferd van der Krogt en Jan Fleuren hebben er allebei twee perioden van 3 jaar 

opzitten in het bestuur en stellen zicht voor een 3e periode beschikbaar als 

bestuurslid. 

Ferd van der Krogt is enkele maanden na de oprichting van het wijkplatform in 

het bestuur gekomen en hij is 4 jaar geleden als voorzitter benoemd. Ferd wordt 

opnieuw benoemd als voorzitter. 

Jan Fleuren zit vanaf de oprichting van het wijkplatform in het bestuur en wordt 

herbenoemd voor een periode van 3 jaar. 

 

Afscheid van bestuurslid 

Bart de Hingh, penningmeester, is net als Jan vanaf de oprichting van het 

wijkplatform bestuurslid van het wijkplatform. Bart heeft besloten om uit het 

bestuur te stappen. Ruim zes jaar is voldoende. Bart was niet alleen 

penningmeester, maar iemand die veel initiatieven nam en die door zijn 

pragmatische manier van werken veel voor het wijkplatform betekende. Veel was 

te danken aan het uitgebreide netwerk van Bart in de wijk en de gemeente. We 

hopen dat Bart betrokken blijft bij het wijkplatform. 

Bart bedankt voor de mooie woorden en doet een oproep: 

Wij zoeken een nieuwe penningmeester! 
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Anke ondersteunt deze oproep door te vertellen dat ze sinds enige tijd het 

bestuur adviseert over de aanpak van de communicatie en daarvoor de 

bestuursvergaderingen bijwoont. Deze vergaderingen zijn volgens Anke zeer 

interessant en geanimeerd. 

 

 

6. Jaarplan 2014/2015 in hoofdlijnen (bijgesloten) 

De activiteiten voor 2014 en 2015 komen na de pauze uitgebreid aan de orde. 

Het jaarplan wordt goedgekeurd. 

 

 

7. Begroting 2014 

De subsidieregeling is per 1 januari 2013 veranderd. De begroting voor 2014 ligt 

nu ter goedkeuring voor omdat we op de vorige ALV niet wisten wat we van de 

gemeente op het gebeid van subsidie konden verwachten. Ook voor 2015 is nu nog 

niet duidelijk waar we aan toe zijn. Pas rond de zomervakantie krijgen we daar 

uitsluitsel over. Voor 2015 verwachten we dat de jaarsubsidie voor 

organisatiekosten ongeveer gelijk, namelijk € 2000, blijft. De verwachting is 

verder dat de projectmatige aanpak van de gemeente gehandhaafd blijft. 

Begroting wordt goedgekeurd. 

 

8. Rondvraag 

Elk jaar blijken er weer een aantal mailadressen niet meer te kloppen. Het kost 

behoorlijk wat werk om deze uit te zoeken en een papieren uitnodiging te 

verspreiden. Men wordt vriendelijk verzocht om het nieuwe mailadres aan ons 

door te geven. 

 

Aan het eind van dit formele gedeelte van de vergadering wordt iedereen verzocht om 

in de pauze na te denken en met elkaar te overleggen over wat we in 2014 gaan 

aanpakken. 

 

Pauze 

 

 

9. Interactief brainstormen 

 

Na de pauze worden een aantal mogelijke initiatieven kort toegelicht.  

Bart en Hans (van de hengelsportvereniging) vertellen iets over de viswedstrijd; Carlot 

licht de verkeersknelpunten toe; Roos vertelt hoe het initiatief voor een ‘ruilwebsite’ is 

ontstaan en wat de mogelijkheden zijn; Marijke geeft aan waarom de Zwerfkei uit het 

straatlantaarnproject 2013 is gelaten en in 2014 alsnog wordt aangepakt; Anke vertelt 

dat de hondenpoepperikelen en loslopende honden zijn aangedragen door een 

wijkbewoners die dit zelf niet wilde toelichten.  
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Verder wordt nog aangegeven dat de aanpak van de achteruitgangen van ’t Grind 

momenteel minder nodig is en verder niet aan de orde hoeft te komen en dat een 

tweede Hofmarkt gekoppeld is aan de lancering van een ruilwebsite.  

Er komen geen nieuwe initiatieven van de aanwezigen. 

 

De toegelichte projecten zijn zeer divers van karakter. Verbeteren van 

verkeersknelpunten en straatverlichting zijn projecten waar iedereen baat bij heeft en 

resultaat van ziet. Iedere wijkbewoner kan baat hebben bij een ruilwebsite.  

Een viswedstrijd is een heel ander soort activiteit. Keuze tussen de projecten is 

moeilijk, want het een sluit het ander niet uit. Voorgesteld wordt om de eerste vier 

voorstellen plenair uitgebreider te bespreken. 

 

 

I. Verkeersknelpunten 

Onderzocht wordt hoe de verkeersveiligheid van de kruisingen Broeksingel –Zwerfkei, 

Vieracker – Grote Loef en de oversteekplaats Kerkplein-Broeksingel kan worden 

vergroot. Aanpassing van de huidige verkeerssituaties is daarbij belangrijk. Daarnaast 

zijn de verkeersdeelnemers aan zet om met hun gedrag ook de verkeersregels na te 

leven. Bewoners in die bewuste omgeving worden opgeroepen samen na te denken over 

mogelijke oplossingen en dit aan te leveren bij de commissie Verkeer en Veiligheid van 

het platform. Deze commissie, de gemeente en de wijkbewoners pakken dit vervolgens 

gezamenlijk verder op.  

 

II. Bomen en straatverlichting 

Overlast door bladval en slechte verlichting door te snel groeiende bomen en te hoge 

straatlantaarns in de Zwerfkei is een ander project dat wordt opgepakt. Dit is een 

vervolg op het in 2013 succesvol afgeronde straatverlichtingsproject. Tijdens dat 

project werden met subsidie en dankzij de investering door de gemeente op diverse 

plekken in de wijk de verlichting verbeterd. Straatbewoners worden gevraagd om samen 

met deskundigen verbeteringsvoorstellen aan te dragen bij de gemeente. 

 

III. Braderie en viswedstrijd 

Een suggestie voor een viswedstrijd resulteerde in een levendige dialoog tussen de 

aanwezige deelnemers over het organiseren van een grootschalig evenement voor jong 

en oud. Er kunnen maar een beperkt aantal mensen meedoen met de viswedstrijd, maar 

aan het hele gezin wordt gedacht. Inspiratie werd opgedaan door een bestaande 

activiteit in de wijk: schilderen voor kinderen tijdens een borrelmoment voor 

volwassenen. Een activiteit voor de wijk en met de wijk met als locatie de 2 vijvers en 

het terrein langs het rode fietspad daartussen. Een zondag in het najaar waarbij goed 

gekeken wordt naar andere activiteiten in Malden. Mogelijke verbinding met een goed 

doel, betrekken van organisaties zoals Dichterbij en Plurijn en hoe dit evenement verder 

muzikaal en creatief kan worden ingevuld. Allemaal zaken waarover een aantal 

wijkbewoners samen met de activiteitencommissie vorm aan gaan geven.  
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IV. Digitaal dorpsplein  

Een werkgroepje heeft zich georiënteerd op de ontwikkeling van een digitaal platform 

waarbij op wijkniveau goederen en diensten geruild kunnen worden zonder winstbelang. 

Tijdens deze oriëntatiefase is gebleken dat het een behoorlijk complex en omvangrijk 

project is. Animo op wijkniveau is te beperkt. Daarom overweegt men aansluiting op 

gemeenteniveau binnen het bestaand platform mijnbuurtje. Dat er animo is voor een 

dergelijk initiatief blijkt uit de vele bestaande digitale platforms en het facebook 

groepje dat sinds enkele weken actief. De werkgroep heeft een besloten groepje 

aangemaakt. Hierbinnen kan iedereen binnen malden zijn of haar producten aanbieden 

om te ruilen of gratis te lenen of op te halen. In vier weken tijd zijn daar al 125 leden 

op aangesloten. We zoeken een projectleider die dit initiatief kan trekken 

 

 

 

 

 


