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Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
Overleg Ledenvergadering Wijkplatform Hoogenhof 

Datum  Dinsdag 9 april 2013 

Deelnemers  

die 

presentielijst 

getekend 

hebben. 

Roos Fiselier; Jan Fleuren; Theo Geurts; Wiel Hendrikx; Bart de Hingh; 

Henk Jacobs; Eelkje Jansen; Hans Koopmans; Ruud Koopmans; Ferd van 

der Krogt; Pieter Oude Egberink; Joop Palar; Trudy Reinders; Corinne 

Spanhoff;  Valentijn Stronks; Petra Thijssen; Vincent Verbeet; Ad 

Verhoeven; Pieter Weijs; Marijke van Winsum-Westra 

Afgemeld Ton Moors; Sietse Stellinga; Betty Boeijen; Ruud Payens; Dirk Linders; 

Co van Winsum; Lydia Termoshuizen (ambtenaar wijkgericht werken van 

gemeente) 

Verslag door Marijke van Winsum-Westra 

Locatie De Tovercirkel 

 

 
Opening  

Welkom. 

Men wordt vriendelijk verzocht de presentielijst te tekenen. Er zijn geen extra 

agendapunten. 

Elk jaar blijken er weer een aantal mailadressen niet meer te kloppen. Men wordt 

vriendelijk verzocht om het nieuwe mailadres aan ons door te geven. 

 

1. Verslag ledenvergadering 10 april 2012 

Geen punten n.a.v. dit verslag. 

Verslag goedgekeurd. 

 

2. Jaarverslag 2012 Wijkplatform Hoogenhof  

De activiteiten van het wijkplatform worden in het jaarverslag uitgebreid 

behandeld. Er zijn veel concrete dingen bereikt in 2012.  

Het jaarverslag wordt goedgekeurd en Marijke wordt bedankt voor samenstellen 

van het jaarverslag na overleg met de commissies. 

Het wijkplatform bestond afgelopen november 5 jaar. Dit hebben we in kleine 

kring gevierd met de wijkbewoners die in een van onze commissies actief zijn 

(geweest). We hebben teruggekeken naar de afgelopen 5 jaar, en kunnen 

concluderen dat we veel gedaan hebben. 

 

 

 

 

Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 
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3. Financieel verslag 2012 

Reservering doorschuiven van 2011 naar 2012 lukte niet. Het geld dat in 2011 

overbleef is teruggestort naar de gemeente. 

Niets toe te voegen. Goedgekeurd. 

 

4. Kascommissie 

Kascommissie: Robbert Zweegman en Natasja Mom – hebben nog geen controle 

uitgevoerd, omdat het niet lukte om de kascommissie bijeen te roepen. 

Bart stelt voor om het verslag meteen na controle rond te sturen en het bestuur 

volgend jaar te dechargeren. De kascommissie is nog in april bijeen geweest, 

heeft een steekproefsgewijze controle uitgevoerd en heeft een verklaring van 

goedkeuring ondertekend. 

Nieuwe kascommissie: Natasja Mom en Henk Jacobs 

Reserve: Erica de Ruiter 

 

5. Afscheid van bestuurslid: Valentijn Stronks 

Een jaar geleden waren we erg blij dat Pieter en Valentijn ons bestuur kwamen 

versterken. Beiden hebben kinderen op de basisschool en veel ervaring in het 

organiseren van allerlei activiteiten. Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen 

van Valentijn. Het lukte hem niet meer zijn drukke baan en zijn opleiding te 

combineren met wijkplatformzaken. Valentijn heeft goed meegedraaid in het 

bestuur en veel inbreng gehad in de activiteitencommissie. We wensen Valentijn 

veel succes! 

 

6. Benoeming nieuw bestuurslid: ???. 

Bij de benoeming van een nieuw bestuurslid is een vraagteken blijven staan. Toen 

Valentijn aangaf zich terug te trekken, heeft hij geregeld dat Dirk Linders zijn 

taak in de Activiteitencommissie gaat overnemen. Dirk heeft ook overwogen om 

tot het bestuur toe te treden, maar helaas besloten om dit niet te. We hebben 

daarom geen opvolger voor Valentijn gevonden. 

 

We zoeken een nieuw bestuurslid! 

Meldt u aan! Geef suggesties voor een nieuw bestuurslid aan ons door! Gezien de 

leeftijdsopbouw van de wijk zijn vooral jongere mensen welkom! 

 

7. Jaarplan 2013/2014 in hoofdlijnen (bijgesloten) 

Voor 2013 zijn vooral de concrete projecten van belang door de gewijzigde 

financiële ondersteuning door de gemeente. 

Verder werken we uiteraard ook aan de doelen van het wijkplatform. Projecten 

waar we de gemeente niet voor nodig hebben en waarvoor niet teveel extra geld 

nodig is kunnen we gewoon uitvoeren.  

Als we echter extra financiën of hulp nodig hebben dan kunnen we niet meer bij 

de gemeente aankloppen en moeten we die hulp elders zoeken. 

Het jaarplan wordt goedgekeurd. 
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8. Gemeentelijk subsidie en andere financieringsbronnen 

Zo’n 5 jaar geleden zijn een aantal wijkplatforms opgericht met een zeer ruime 

subsidiering (€ 10000) per jaar. De subsidie is daarna nagenoeg elk jaar 

verminderd. In 5 jaar tijd was er nog net iets meer dan de helft van het 

aanvankelijke bedrag over.  

Voor 2013 krijgen we alleen een basissubsidie van € 2000 voor organisatiekosten. 

Voor projecten moet apart subsidie worden aangevraagd. De gemeente maakt 

onderscheid in verschillende soorten projecten.  

Voor projecten waarbij zowel inzet van de gemeente als financiën nodig zijn, kan 

een projectvoorstel met een begroting worden ingediend. Behalve de 

wijkplatforms kunnen ook een aantal andere organisaties meedingen naar geld uit 

deze subsidiepot van in totaal € 100.000.  

Daarnaast is voor 2013 € 10.000 beschikbaar voor vonkjes of kleine projectjes 

die door de organisaties zelf uitgevoerd worden, waarbij geen inzet van de 

gemeente nodig is. Per vonkje is maximaal voor € 500 beschikbaar. 

Een aantal criteria om voor subsidie in aanmerking te komen is: spreiding over 

wijken; niet strijdig met beleid van de gemeente; impuls/vernieuwend; 

leefbaarheid van gemeente bevorderen; duurzaamheid. 

Ook wordt er nog een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld middels een 

prijsvraag. De organisaties kunnen een projectvoorstel indienen en het ‘beste’ 

project krijgt de subsidie. 

 

9. Begroting 2013 en 2014 

Tot nu toe steeds begroting voor komend jaar vastgesteld. Nu is de financiering 

(door de gemeente in het laatste kwartaal van 2012 besloten) zodanig veranderd 

dat we hebben besloten om opnieuw de begroting voor 2013 aan de orde te 

stellen. Het enige wat op dit moment zeker is dat we € 2000 subsidie voor 

organisatiekosten krijgen. Dit is in de begroting als zekere inkomsten opgevoerd. 

Voor de projecten is de financiering en dus de uitvoering niet zeker en dit is 

aangegeven in de begroting. Eind april krijgen we uitsluitsel van de gemeente. 

N.a.v. vragen de opmerking: Het kan niet anders! 

 

De begroting 2013 wordt vastgesteld. En op deze manier verstuurd naar de 

gemeente. 

We hopen elders subsidie te kunnen aanvragen voor onze activiteiten en 

projecten. Als iemand daarvoor nog suggesties heeft: Deze zijn zeer welkom! 

 

Een begroting voor 2014 stellen we niet aan de orde, omdat het op dit moment 

niet duidelijk is hoe de gemeente de subsidieverlening voor 2014 denkt uit te 

voeren. 

 

 

Pauze 
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Nu volgt een bespreking/discussie over de initiatieven waarvoor subsidie is aangevraagd. 

 

Initiatieven 

 

A. Straatverlichting voor de voetganger 

Bekende slecht verlichte voet- en fietspaden zijn: achterpad ’t Grind aan 

Basaltkant, trottoir Zwerfkei aan oostkant, tussen rotonde en Boterdijk, 

Verlengde Boterdijk van vijver tot Oosterkanaaldijk. Vaak zijn de lantarens te 

ver uit elkaar geplaatst of zit de lantaren in de kruin van een boom. Op plekken 

waar vandalisme verwacht wordt moeten de lampen moet niet laag geplaatst 

worden. Hoge lantaarnpalen gaan minder vaak kapot. (voorbeeld: langs de 

Oosterkanaaldijk aan weerzijden van het viaduct van de Jan Ludenlaan) 

 

B. Speel- en ontmoetingstuin van de Tovercirkel 

Aanleggen jeu de boules baan, bankjes, tuingereedschap en openingsfestiviteit  

subsidie aangevraagd. Men vraagt zich af of er wel een extra jeu de boules baan 

in de wijk nodig is. Er zijn nu banen op ’t Grind en aan de Grote Loef. De indruk 

bestaat dat de baan aan de Grote Loef niet zo vaak gebruikt wordt. Direct 

omwonenden willen de baan in ieder geval behouden. 

 

 

In verband met sociale cohesie willen we graag de activiteiten die we de afgelopen jaren 

hebben georganiseerd continueren. 2 activiteiten in de pen voor dit jaar. 

C. Voetbaltoernooi 

Eind september 

 

D. Eindejaarsactiviteit 

Eind december, weer lampionnenoptocht en gezellig samenzijn. 

 

Andere bronnen van subsidie Oranjefonds, eigen bijdrage (donatie en entreegeld) of 

andere bronnen.  

 

Voor schaatsfestijn wordt niet apart subsidie aangevraagd. Werd afgelopen jaren 

gesponsord door de Plus, via een donatiepot en met een bijdrage van het wijkplatform. 

 

 

Vonkjes tot maximaal 500 euro 

 

A. Nabuurschap  

250 euro – om te onderzoeken of er behoefte is aan hulp, etc. Samen met Kern 

met Pit. Ergens naar toe of wat mensen uitnodigen om iets te vertellen over 

geslaagde projecten. 

Kennis maken met buren is in een deel van het land heel gewoon. Hier in Malden is 

dit in veel straten/buurten niet zo gewoon. 
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B. Communicatieplan 

Een van de aanwezigen waarschuwde om niet te veel te verwachten van een 

communicatieplan. 

 

10. Rondvraag 

 

Corinne Spanhoff – Is er al bekend of de gemeentelijke subsidie voor 2014 op 

dezelfde manier gaat verlopen als voor 2013? Nee! We denken dat dit pas in het 

najaar duidelijk zal worden. In 2013 konden behalve de wijkplatforms en 

dorpsraden ook een beperkt aantal andere organisaties een beroep aanvraag 

doen. Waarschijnlijk kunnen in 2014 ook individuele bewonersgroepen subsidie uit 

deze pot aanvragen. 

 

Eelkje  Wie is verantwoordelijk voor puinhoop van persleiding van vijver bij 

Tovercirkel naar WADI? Hans Baake is daarvoor verantwoordelijk. Het 

wijkplatform heeft net bericht gehad dat de afwerking van het een en ander 

grote vertraging heeft opgelopen door het weer. De komende weken zal dit gaan 

plaatsvinden en zal alles opgeruimd worden. Ook de fiets/voetpaadjes van 

Proefsteen naar fietspad Verlengde Boterdijk worden opnieuw betegeld. 

 

Ad  huis met mindervaliden aan Grote Loef bestaat 5 jaar en wil bij de viering 

daarvan de wijk betrekken. 

 

Jan  project Waaks van gemeente 

Alle hondenbelastingbetalende hondenbezitters hebben een verzoek van de 

gemeente gehad om mee te werken aan het project Waaks om op te letten in de 

wijk en zaken die niet pluis zijn te melden. Binnenkort krijgen ook onze leden zo’n 

verzoek.  

In de Kiezel kwam echter onlangs een beveiligingsbedrijf huis-aan-huis om te 

adviseren over de inbraakbeveiliging van de woningen. Er werd verwezen naar de 

gemeente en het project Waaks, maar de gemeente heeft helemaal geen 

beveiligingsbedrijven ingeschakeld in het kader van dit project. 

 

 


