
 

 

 

Jaarplan in hoofdlijnen Wijkplatform Hoogenhof  2013 - 2014.doc 1 van 4 

 

Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 

Jaarplan in hoofdlijnen 2013-2014 
 

Inleiding 

In de loop van het najaar 2012 werd duidelijk dat de gemeente de subsidiering van de wijkplatforms en 

dorpsraden wilde veranderen, omdat er slechts enkele wijkplatforms en dorpsraden redelijk tot goed 

draaiden. Van de 7 wijken/dorpen bestond in 3 helemaal geen wijkplatform of dorpsraad meer. 

Hierdoor bleef er elk jaar veel niet bestede subsidie over. Deze vloeide weer terug naar de gemeente. 

Om meer organisaties die zich met het welzijn en de fysieke leefomgeving in de gemeente bezig 

houden te betrekken bij het ‘wijkgericht werken’, heeft de gemeente besloten om de subsidie voor 

wijkgericht werken niet meer te verdelen over de wijken en dorpen, zodat zij zelf min of meer kunnen 

bepalen wat er uitgevoerd gaat worden. Nu wordt per wijk of dorp € 2000,- beschikbaar gesteld om de 

organisatie draaiende te houden (voor KvK-inschrijving, SENA, druk- en portokosten, vergaderkosten, 

etc.). Voor de rest van de activiteiten kunnen de platforms, raden en een beperkt aantal andere 

organisaties projectsubsidie aanvragen. Daarvoor moest een goed onderbouwd projectvoorstel worden 

ingediend. Ook de benodigde inzet van de gemeente moest in het voorstel worden uitgewerkt. De 

gemeente heeft criteria opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen, en zal in de loop van april 

besluiten welke projecten subsidie krijgen. In deze subsidiepot zit € 75000,-.  

Naast deze subsidie is het ook mogelijk om voor kleine zelf uit te voeren projecten die de leefbaarheid 

bevorderen een kleine subsidie van maximaal €500,- per project aan te vragen. In deze zgn. vonkjespot 

is € 10000,- beschikbaar. Als extra kunnen de platforms, raden en andere organisaties meedingen met 

een voorstel in een prijsvraag. De details daarvan zijn nog niet bekend. 

Verder wil de gemeente nog steeds de burger meer betrekken bij het netjes houden van de wijk en het 

oplossen van problemen in de wijk. De burger zal ook meer verantwoordelijkheid moeten krijgen en 

nemen voor de eigen leefomgeving. Met een mooi woord burgerparticipatie genoemd.  

 

De projecten waarvoor in 2013 subsidie is aangevraagd 

De in de commissies actieve mensen van Wijkplatform Hoogenhof hebben eind december een 

prioritering voor 2013 gemaakt van alle ‘problemen’ en wensen die bij het wijkplatform bekend waren. 

Deze problemen en wensen kwamen nog voort uit het wijkbezoek van 2011, de wijkenquête of zijn in de 

loop van 2012 geformuleerd. We hebben subsidie aangevraagd voor de volgende zaken: 

1. Straatverlichting vanuit het perspectief van de voetganger. Op een aantal plaatsen in de wijk is 

de straatverlichting voor de voetganger onder de maat. Dit bleek uit de enquête en tijdens de 

inventarisatie van de problemen van ’t Grind. Bij ons bekende plaatsen zijn het achterpad van ’t 
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Grind aan de Basaltkant, het begin van de Boterdijk net voorbij het Rode Kruis gebouw, het 

fietspad Verlengde Boterdijk en het trottoir aan de oostkant van de Zwerfkei. We stellen voor om 

na een uitgebreide wijkinventarisatie op een aantal plekken extra straatverlichting te plaatsen. 

2. Bijdrage aan de inrichting en speel- en ontmoetingstuin van de Tovercirkel aan de 

Boterdijkkant. De school heeft ondertussen een inrichtingsplan gemaakt en is bezig daarvoor 

subsidie bijeen te sprokkelen. Aanvullend op dit gebeuren heeft het wijkplatform subsidie 

aangevraagd voor wat extra zaken om het plein ook aantrekkelijk te maken voor wijkbewoners om 

de betrokkenheid van oudere en jonge wijkbewoners bij de ontwikkeling en exploitatie te 

stimuleren. Verder is subsidie aangevraagd voor feestelijke festiviteiten bij de opening van het 

plein. 

3. Het jaarlijkse voetbaltoernooi in september. De kosten van het voetbaltoernooi zoals dat de 

afgelopen jaren is georganiseerd zijn nogal hoog. Er werden voetbalvelden, tenten, banken, etc. 

gehuurd. Om het op dezelfde manier te organiseren is subsidie aangevraagd bij de gemeente. 

Naast deze subsidie wordt ook subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds voor het organiseren van 

een burendag. 

4. De sfeervolle winteravond met lampionnenoptocht. Ook voor deze eindejaarsactiviteit geldt dat 

voor de tot nu toe gekozen opzet een behoorlijk budget nodig is. Er wordt door ons naar 

mogelijkheden gekeken om ook de oudere wijkbewoners en de wijkbewoners zonder kinderen bij 

deze activiteit te betrekken. 

 

De ‘vonkjes’ van 2013 

1. Nabuurschap in de Hoogenhof. Nabuurschap is een manier om elkaar te helpen in een straat, buurt 

of wijk. Dit kan door een wijkplatform georganiseerd worden. De manier waarop we dit kunnen 

organiseren moet worden uitgezocht. Tevens wordt bekeken welke aanzetten tot nabuurschap al in 

onze wijk plaatsvinden. Er is een kleine bijdrage voor reiskosten aangevraagd om in andere steden 

en dorpen te kijken hoe zij nabuurschap hebben georganiseerd.  

2. Communicatieplan. Voor de tweede ronde van vonkjes zal een bijdrage worden gevraagd voor advies 

bij het opstellen van een communicatieplan van het wijkplatform. Momenteel werkt het informeren 

van leden en overige wijkbewoners niet optimaal, en is ook de onderlinge communicatie binnen het 

wijkplatform onder de maat.  

 

Onze doelen 

Sinds de oprichting van het Wijkplatform heeft het bestuur een aantal doelstellingen geformuleerd. 

De doelstellingen zijn ongewijzigd gebleven en blijven:  
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Doel 1 ‘Het bespreekbaar maken van ideeën zowel intern als extern over de leefbaarheid van de wijk 
op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch gebied.’ Ideeën van buurtgenoten en nieuwe 
aandachtspunten dienen hiervoor als input. 

Doel 2 ‘Het signaleren van ontwikkelingen binnen de wijk en het aandringen op structurele 
verbeteringen van de leefbaarheid bij de bevoegde instanties.’ 

Doel 3 ‘Het coördineren van ontwikkelingen die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen en het 
voorkomen van ontwikkelingen die afbreuk doen aan de leefbaarheid van de wijk Hoogenhof.’ 

Doel 4 Het fungeren als klankbord voor externe instanties over ontwikkelingen die van invloed zijn op 
de leefbaarheid van de wijk. 

Bovengenoemde doelstellingen staan al jaren centraal in het werk van het Wijkplatform en de 

bijbehorende commissies en worden gevoed door ideeën van commissieleden of buurtgenoten. 

De in het voorjaar van 2011 gehouden wijkenquête en het werkbezoek van College van Burgemeester en 

Wethouders en gemeenteraad in mei 2011 aan onze wijk hebben nieuwe initiatieven voor het 

wijkplatform opgeleverd en deze zijn ook in 2013 zeer belangrijk voor het verwezenlijken van onze 

doelstellingen.  

 

Signaleren en coördineren van ontwikkelingen i.v.m. leefbaarheid 

Om de doelen 2 en 3 te realiseren behoudt elke commissie zijn eigen aandachtspunten, namelijk: 

 De Activiteitencommissie organiseert ook in 2013 diverse activiteiten om de mogelijkheden om 

elkaar te ontmoeten in de wijk te bevorderen. Activiteiten waarvoor in 2013 subsidie zijn 

aangevraagd zijn het voetbaltoernooi en de sfeervolle winteravond. Of er in 2013 nog een extra 

activiteit wordt georganiseerd zal afhangen van de mogelijkheden om zoiets te financieren. 

 De Commissie Communicatie richt zich komende jaar op het verder uitbouwen en het onderhouden 

van de website, het doorgeven van activiteiten van het platform aan de pers, en het voorzien van de 

welkoms- en informatieborden van informatie over de diverse activiteiten van het platform. 

 De Commissie Grondgebiedzaken heeft zaken die te maken hebben met het grondwaterpeil, het 

onderhoud en inrichting van het openbaar groen en rest van de wijk, het milieu, en de 

geluidsoverlast van de A73, Jan Ludenlaan en Rijksweg en wat daar fysiek aan gedaan kan worden, 

opgepakt en gaat daar mee door. 

 Veel knelpunten uit de verkeersnotitie zijn in 2012 aangepakt. Een aantal zaken is niet aangepakt 

en de Commissie Verkeer & Veiligheid blijft deze punten alert evalueren. De kruisingen van de 

heringerichte Broeksingel/Broekkant blijven onze aandacht vergen. Er wordt doorgewerkt aan 

buurtpreventie, aan de gevolgen die het grote aantal jongeren in de wijk met zich meebrengt en aan 
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sociale veiligheid. Verder zal gekeken worden wat het wijkplatform in samenwerking met de 

wijkbewoners kan doen aan gladheidsbestrijding op plaatsen buiten de strooiroute van de gemeente. 

 De Commissie Zorg & Welzijn houdt zich ook in 2013/2014 bezig met uitvoering en ondersteuning 

van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), eenzaamheid en isolement, geluid en overlast 

in de wijk, jongeren (in overleg met commissie Verkeer en Veiligheid) en integratie mindervaliden in 

onze wijk. Regelmatig zal een afgevaardigde van Dichterbij aanwezig zijn bij de vergaderingen. 

Het bestuur ondersteunt de diverse activiteiten van de commissies en stemt deze eventueel op elkaar 

af. Er wordt nagegaan in hoeverre meer geïntegreerd kan worden. Daarom zal ook de komende jaren in 

elke commissie een van de bestuursleden participeren. 

 

Fungeren als klankbord voor externe instanties 

Om doel 4 te realiseren zal het wijkplatform zal het wijkplatform ook in 2012 in verschillende 

overleggen participeren en contacten onderhouden met externe instanties. Een overzicht: 

 Het wijkplatform zal ook het komend jaar participeren in door de gemeente ingestelde 

klankbordgroepen. Verder vindt er tweemaal per jaar overleg plaats met de wethouder die 

wijkgericht werken in zijn portefeuille heeft en nemen we deel aan de jaarlijkse bijeenkomst over 

wijkgericht werken. Daarnaast zal incidenteel overlegd worden met diverse geledingen van de 

gemeente over zaken die relevant zijn voor onze wijk. 

 Het wijkplatform neemt deel aan het overleg over hangjongeren in de wijk en rondom de 

Tovercirkel, praat mee over de extra beplanting tussen de Oosterkanaaldijk en de wijk, en 

probeert mee te praten over aan de WMO geassocieerde onderwerpen, zoals sociale samenhang en 

armoede. In al deze zaken is de gemeente de (of een van de) initiatiefnemers.  

 Het wijkplatform overlegt met de wijkagent over problemen in onze wijk, en met de 

ouderenadviseur van Malderburgh en de coördinator leefbaarheid van wooncombinatie Oosterpoort 

over zorg en wonen.  

 Met Dichterbij zal regelmatig overleg plaatsvinden in verband met de integratie in onze wijk van de 

door hen begeleide wijkbewoners aan de Grote Loef en Broeksingel. 

 

 

Malden, maart 2013 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof 


