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Inleiding 

Het wijkplatform krijgt, net als andere wijken of dorpen in Heumen, ook in 2015 € 2000,- subsidie van 

de gemeente om de organisatie draaiende te houden (voor KvK-inschrijving, SENA, druk- en 

portokosten, vergaderkosten, etc.). hieruit kunnen ook bijdragen voor beperkte activiteiten 

gefinancierd worden   

Voor de rest van de activiteiten kunnen we net als de andere platforms, dorpsraden en andere 

organisaties een projectsubsidie aanvragen.  

Ook is het  mogelijk om voor kleine zelf uit te voeren projecten die de leefbaarheid bevorderen een 

Vonkje (een kleine subsidie) van maximaal €500,- per project aan te vragen.  

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 uit 2014 die doorlopen in 2015 en mogelijk 2016 

1. Verkeerssituatie op de Broeksingel, vooral bij de kruising met de Zwerfkei 

2. Digitaal dorpsplein 

3. Verlichting Zwerfkei 

 

 

Nieuwe activiteiten en projecten voor 2015 

Er zijn in de loop van 2014 een aantal nieuwe initiatieven aangedragen. Verder putten we bij dit 

voorstel van projecten voor 2015 nog steeds uit de wensen die voortkwamen uit het wijkbezoek van 

2011, de wijkenquête of die in de loop van 2012-2013 zijn geformuleerd. Voor sommige projecten zullen 

we subsidie al dan niet met gemeentelijke ondersteuning of een zogenaamd Vonkje aanvragen, voor 

andere niet.  

1. Analyse en bestrijding van geluidsbelasting 

2. Alternatieven voor het gebruik van energie in onze wijk 
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3. Verkeersknelpunten 

4. Up-to-date maken van de website, zowel technisch als inhoudelijk 

5. Rommelmarkt  

6. Viswedstrijd i.s.m. de hengelsportvereniging 

7. Eindejaarsactiviteit  

 

Of een project daadwerkelijk zal worden uitgevoerd hangt mede af van het aantal wijkbewoners dat 

kan en wil meewerken! 

 

 

 

Malden, april 2015 

 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof 


