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Jaarverslag 2014 

 

Inleiding 
 

In 2014 zijn door het WPH diverse initiatieven ontplooid.  

Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2014 heeft ingezet voor het WPH en de wijk!.  

Om dit verslag kort en leesbaar te houden is het over het algemeen beperkt tot een overzicht van de 

activiteiten.  

Veel van de activiteiten in 2014 zijn projectmatig uitgevoerd. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten 

ondernomen. 

 

De projecten in 2014 
 

1. Zwerfkei – Licht door de bomen 
De Zwerfkei is momenteel nog de slechts verlichte straat in de Hoogenhof. In het kader van het 

project ‘In het donker: zien waar je loopt’ Straatverlichting in de Hoogenhof vanuit het perspectief 

van de wandelaar,  is de straatverlichting in de Hoogenhof in 2013 verbeterd, behalve in de Zwerfkei. 

Zwerfkei hebben we op onze laatste ALV gekozen als een van de projecten. Hiervoor hebben we in 

overleg met de gemeente subsidie aangevraagd uit het initiatievenbudget.  

De situatie in de Zwerfkei is lastiger dan elders in de wijk, omdat er ook rekening gehouden moet 

worden met de grote bomen. De bomen belemmeren de lichtval van de lantaarns, die ook nog verder 

uiteen staan dan wenselijk is voor een goede verlichting van trottoirs en rijbaan. Op sommige plaatsen 

reiken de takken van de bomen ondertussen bijna van gevel tot gevel. Zonder rigoureus snoeien zou dat 

in 2013 al het geval zijn geweest. Verder moet de gemeente steeds vaker in actie komen om het 

trottoir verbeteren omdat de boomwortels steeds sneller de trottoirtegels omhoog drukken. 

Grote vragen bij dit project waren: ‘Is het genoeg om alleen de verlichting aan te pakken of moeten de 

bomen ook aangepakt worden?’ en ‘Wat willen de Zwerfkei bewoners en gebruikers met de verlichting 

en de bomen?’ 

Er is subsidie aangevraagd voor: 

1. Het doen van een enquête met vragen over verlichting en bomen 

2. Het houden van een informatie avond over resultaten van enquête, de verlichting en de bomen. 

En het liefst ook om een beslissing over de aanpak van de verlichting en de bomen te nemen. 
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3. Aanpak van de verlichting 

De enquête is eind augustus / begin september gehouden. Huis-aan-huis verspreid in de Zwerfkei, en 

verder gemaild naar leden wijkplatform en oproep in Regiodiek. Ook de Gelderlander besteedde 

aandacht aan ons onderzoek. Meer dan 2/3 van de huishoudens in de Zwerfkei reageerde. Meest 

belangrijke uitkomst: ‘Men wilde de bomen behouden!.’ De mening over de wenselijkheid om de 

verlichting aan te pakken was veel minder unaniem. 

Op de informatieavond bleek weer een erg grote eensgezindheid over 

de bomen: behouden! De gemeente heeft uitgelegd hoe de bomen verder 

zullen groeien en wat voor gevolgen dan kan hebben voor de straat en de 

huizen. De aanwezigen gaven aan deze eventuele overlast in de toekomst 

te aanvaarden. Flink terug snoeien indien nodig, de wortels regelmatig in 

toom houden, de trottoirtegels recht leggen en nog wat maatregelen om 

vooral de bomen niet te hoeven kappen waren de wensen van de 

aanwezige Zwerfkeibewoners. 

Over de gewenste aanpak van de verlichting was minder eensgezindheid. 

Allerlei opties kwamen ter sprake, zoals meer lantaarns, ook lantaarns 

aan overkant, lagere lantaarns en ander soort verlichting. Uiteindelijk is 

ervoor gekozen eerst een test te doen met ander soort lampen in een 

deel van de lantaarns van de Zwerfkei, omdat dezelfde soort lampen 

niet meer te krijgen was. De nieuwe lampen zijn iets witter van kleur en 

hebben een iets andere lichtopbrengst. Vier Zwerfkeibewoners en vier 

gebruikers hebben hierover hun mening gegeven. De meningen hierover 

waren sterk verdeeld. Zes gaven hun mening over de verlichting, zowel 

positief, negatief als neutraal. Vier gaven ongevraagd hun mening over 

het rigoureuze snoeiwerk in december. Ook hier weer, zowel prima 

gedaan, als veel te rigoureus. Verder opmerking over opruimen van 

snoeiafval. 

Het project wordt verder in 2015 afgerond. De gemeente heeft in 

november 2014 besloten om de aanpak van de verlichting niet uit het 

initiatievenbudget te bekostigen, maar zelf ruim € 9.500,- te 

investeren in het verbeteren van de straatverlichting in de Zwerfkei, 

het herstraten en het huren van een hoogwerker.  

Ons werk zit erop. Uiteindelijk hebben we de bewoners geraadpleegd 

over verlichting en bomen, hebben we een informatieavond georganiseerd en hebben we de mening van 

de bewoners over nieuwe lampen gepeild. 
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2. Digitaal dorpsplein 
Een ruilwebsite voor de wijk waar wijkbewoners spullen kunnen 

ruilen, diensten en hulp kunnen aanbieden en vragen, in contact 

kunnen komen met elkaar en elkaar kunnen ontmoeten, was de 

wens van Lettie. Lettie opperde dit idee voor de Grote Vonk van 

eind 2013. We hebben uitgezocht hoe zo iets gerealiseerd zou 

kunnen worden. De website van het wijkplatform gebruiken, een 

nieuwe website beginnen, of aansluiten bij een vergelijkbaar 

initiatief waren opties die toen zijn bekeken.  

Aansluiten bij de mijnbuurtje.nl websites lag voor de hand. Draait dichtbij in de wijken van Nijmegen, 

is professioneel opgezet, draait met zgn. buurtverbinders, en is gericht op het leggen van contacten. 

Ontstaan uit een wijkkrant en uitgegroeid tot een volwaardige wijkwebsite. Aansluiten bij 

mijnbuurtje.nl is niet gratis, naast aansluitkosten en opleidingskosten van buurtverbinders zijn er ook 

nog maandelijkse kosten. Daarvoor moest financiering gezocht worden. 

Op de ALV is besloten om dit project aan te pakken en er subsidie voor aan te vragen uit het 

initiatievenbudget van de gemeente. Nog onduidelijk was toen of er een website moest komen voor 

alleen de Hoogenhof, voor Malden of voor de gehele gemeente. Alleen de Hoogenhof leek wat minder 

geschikt, omdat er waarschijnlijk te weinig transacties zouden plaatsvinden om een levendige website 

te worden. De schaal is in de aanvraag opgelaten. 

Al snel bleek dat de gemeente het initiatief zou steunen, maar de uiteindelijke beslissing over wat er 

wel en wat niet gefinancierd zou worden liet lang op zich wachten. Verder was al snel duidelijk dat de 

gemeente vond dat de site na een eventuele aanloopperiode met een beperkte site voor Malden, op den 

duur voor de gehele gemeente moest worden opgezet. Wel heeft de gemeente een ambtenaar 

aangewezen om ons te helpen met het initiatief. 

Wat we verder in 2014 nog hebben gedaan: 

 In juni een informatieavond georganiseerd, waar de initiatiefnemers van mijnbuurtje.nl uiteen 

hebben gezet wat het concept inhoudt.  

 Cofinanciering gezocht en gekregen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. 

 Versterking van onze initiatiefgroep met mensen buiten de Hoogenhof en buurtverbinders 

gezocht. 

 Voor de maandelijkse kosten een beroep gedaan op de partners van de werkconferentie op het 

gebied van Welzijn, Zorg en Wonen. 

 Uitzoeken welke rechtspersoon gewenst is. 

Duidelijk op dit moment is dat de startfinanciering rond is, maar dat de maandelijkse kosten nog niet 

gedekt zijn.  

Het project loopt door in 2015. 
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3. Tovercirkel ontmoetingstuin 
De Tovercirkel heeft het initiatief genomen om  een natuureducatieve speel- en ontmoetingstuin op het 

terrein van de Tovercirkel te realiseren.  In een werkgroep ‘Speel- en ontmoetingstuin De Tovercirkel’  

hebben twee leraren van de Tovercirkel zitting genomen, een landschapsarchitect (tevens ouder) en 

participeerde een subsidioloog als adviseur. Het WPH was door twee bestuursleden in deze werkgroep 

vertegenwoordigd.  

Deze ontmoetingstuin moet toegankelijk zijn voor 

kinderen van de Tovercirkel en uit de wijk. Ook 

volwassenen (oud en jong) uit de wijk mogen van deze tuin 

gebruik maken. In de ontmoetingstuin is een amfitheater 

- waar bijeenkomsten kunnen plaatsvinden voor de school 

en voor de wijk – aangelegd en een natuurlijke speeltuin 

met een speelheuvel, grasbodem, keien, een klimboom, 

schommel en een duikelrek.  Verder is er een aantal 

moestuinvakken aangelegd en is beplanting aangebracht 

die vlinders aantrekt. Er zijn enkele bankjes geplaatst 

waar kinderen en wijkbewoners kunnen genieten van de 

tuin en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Een breed pad 

wordt aangelegd als halfverharding  dat  ook te gebruiken 

is om daar jeu de boules te spelen. 

 

Door de gemeente is aan het WPH een subsidie verstrekt 

die gebruikt is voor het aanleggen van de jeu de boules 

baan en de bankjes, de aanschaf van gereedschap voor 

onderhoud van de ontmoetingstuin, het stimuleren van de 

betrokkenheid van volwassen (oudere) wijkbewoners via voorlichtingsbijeenkomst en voor  festiviteiten 

bij de opening.   

Op 7 mei 2014 is de tuin door de wethouder geopend.  

 

4. Nabuurschap 
Een werkgroepje van het WPH heeft zich in 2013 en 2014 bezig gehouden met een verkenning van 

aanwezigheid van nabuurschap en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in de wijk Hoogenhof.  

In dat kader zijn diverse publicaties (rapporten, krantenartikelen) bekeken. Er zijn contacten gelegd 

met actoren in wijk, gemeente en buiten de gemeente. Ook zijn er zijn gesprekken gevoerd met 

medewerkers van de gemeente Heumen en met de gemeente Nijmegen. 

Zij stelde zich drie vragen, die hieronder besproken worden.  
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1. Wat is nabuurschap? 

Nabuurschap heeft betrekking op de structuur en cultuur van een sociaal verband om de leefbaarheid 

van dat verband voor de leden te verhogen. In dit project is dat een straat, buurt of wijk. 

De structuur betreft de netwerken en faciliteiten (geld, informatie) die burgers kunnen gebruiken om 

ideeën te concretiseren die naar hun idee bijdragen aan hun leefbaarheid. Om hun problemen te 

reduceren en hun wensen te realiseren. Bij nabuurschap zijn het vooral de informele netwerken (maar 

waarschijnlijk in combinatie met formele netwerken ).  

De cultuur verwijst naar de opvattingen van de burgers over het elkaar ondersteunen. Niet alleen 

hulpverlenen, maar ook vragen en accepteren van hulp. In het sociale verband is het min of meer 

vanzelfsprekend  dat leden vragen om hulp en hulp verlenen.  

2. Wat is er aan nabuurschap aanwezig?  

In onze wijk, dorp  en gemeente worden al zeer veel initiatieven en activiteiten ondernomen om burgers 

te ondersteunen. Daarbij wordt niet expliciet verwezen naar nabuurschap, maar ze bieden wel 

aanknopingspunten om nabuurschap te ontwikkelen. Dit zijn zowel initiatieven op wijkniveau, dus in en 

rondom Hoogenhof (en andere wijken), als op dorps- of gemeentelijk niveau.  

De vraag is vaak: hoe bereik je mensen (in wijk, buurt en straat) die willen participeren en/of met 

problemen kampen? 

Verder zijn er ook nog een aantal regionale, provinciale en landelijke instanties die nabuurschap in de 

praktijk brengen. 

3. Verder ontwikkelen van nabuurschap in de wijk Hoogenhof 

De structurele en culturele aspecten van nabuurschap worden ontwikkeld door activiteiten met elkaar 

te ontwikkelen. Deze hoeven niet expliciet op nabuurschap gericht te worden. Problemen waarvoor 

nabuurschap belangrijk is, zijn vaak niet manifest. Burgers maken in onderzoek (vragenlijsten, enquêtes) 

hun ‘echte’ problemen en behoeften aan ondersteuning nauwelijks kenbaar. Materiële problemen 

waarschijnlijk eerder dan sociale en persoonlijke problemen. In WPH-inbreng zouden we speciale 

aandacht moeten schenken aan het versterken van het nabuurschap (netwerken en opvattingen) in de 

straat, buurt en wijk. In die volgorde: in kleinere sociale verbanden. De wijkbewoners bouwen zelf een 

persoonlijk netwerk op en ervaren dat het vragen en verlenen van hulp zinvol, bevredigend en haalbaar 

is. 

In regionale en plaatselijke activiteiten een Hoogenhof-accent en nabuurschap-accenten aanbrengen. 

Er zijn al veel instanties die activiteiten ondernemen, maar die kampen met probleem om 

bewoners/doelgroep te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk, jongerenwerk, eenzame 

ouderen. In die activiteiten zou ‘een Hoogenhof accent’ aangebracht kunnen worden en zou nadrukkelijk 

gelet kunnen worden op het ontwikkelen van nabuurschap.  Participatie van professionele/betaalde 

krachten vergroot kans op succesvol project (zie ook ervaringen met projecten als ‘t Grint, 
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straatverlichting, ontmoetingstuin). Denk ook aan wijkcoach, gemeentelijke medewerkers die in project 

kunnen participeren.  

 

5. Rommelmarkt en viswedstrijd 
 

Nadat de muziekinstallatie was opgebouwd waren de eerste vroege vogels om 09.45 uur er al om hun 

plekje te veroveren: een mooie stek aan het rode fietspad. Om 11.00 uur zag het er heel gezellig uit. 

Door de drukte op het fietspad moesten voorbijgangers van hun fiets stappen en werden zo verleid tot 

een aankoop. Terwijl de zon uitbundig scheen werd er druk gehandeld, vooral door de kinderen. Een 

moeder zuchtte: "Ik kom met meer spullen thuis dan dat ik kwijtraak." Het wijkplatform koos bewust 

voor niet al te veel publiciteit buiten Malden. Daardoor was het niet heel erg druk. Mocht er een 

vervolg komen dan zal de organisatie daar zeker meer werk van maken. Het was alles behalve een straf 

om in het heerlijke weer op het veld te zitten en een kletspraatje te maken met andere mensen uit de 

wijk. Zo zie je elkaar weer eens op een andere manier dan enkel in het voorbij gaan. 

De vijver werd onder toeziend oog van leden van hengelsportvereniging De Vriendenkring tijdelijk 

overbevist. Naast goed materiaal bleek de juiste stek wel degelijk een onderdeel te zijn van een 

succesvolle vangst: op de juiste stek haalde het winnende team maar liefst 18 vissen uit het water 

binnen een uur en een kwartier, terwijl dat op andere stekken varieerde van 1 tot 3! Stekken waren per 

loting toebedeeld, dus dat was gewoon geluk hebben. De winnaars namen hun vis-trofee trots in 

ontvangst, en natuurlijk de beloofde emmer snoep. Een geslaagde dag! 
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Andere activiteiten  
Dit jaar zijn, naast de mensen in de projecten  en het bestuur, vooral de ‘activiteitencommissie’ en de 

commissie ‘zorg en welzijn’ actief geweest.  

 

Activiteiten commissie 
Door de activiteitencommissie zijn de rommelmarkt en viswedstrijd – samen met de 

hengelsportvereniging De Vriendenkring – georganiseerd. De plannen voor een eindejaarsactiviteit 

konden niet gerealiseerd worden omdat er te weinig wijkbewoners gevonden konden worden om een 

steentje  bij te dragen. 

 

Commissie Zorg en welzijn 
Deze commissie is twee keer bij elkaar geweest. 

Het accent van haar activiteiten is in de loop der tijd veranderd. De commissie streeft niet, tenzij er 

een duidelijke aanleiding voor is, naar het uitvoeren van eigen activiteiten of projecten. De focus is 

verplaatst naar deelname aan algemene commissie overstijgende wijkprojecten. Per actie vanuit het 

Wijkplatform bepalen leden of ze een aandeel willen leveren. Op die manier worden de krachten 

gebundeld en kan men flexibel, afhankelijk van belangstelling en beschikbaarheid, actief zijn. 

In het verleden is meegewerkt aan  de herinrichting van het Grind en  het  verlichtingsproject.  

In  2014 participeerden 2 leden in het grote gemeentelijk project Digitaal Dorpsplein, dat 

oorspronkelijk vanuit het wijkplatform is gestart. (Zie het verslag elders) De andere leden lieten zich 

informeren en gaven feedback op doel, werkwijze en mogelijkheden/onmogelijkheden. Een enkel lid 

overwoog buurtverbinder te worden.   

In de vergaderingen was ruimte om misstanden te signaleren, te bespreken en adequate oplossingen te 

verkennen. Een voorbeeld. Belterreur bij huizen rondom de vijver bij de Tovercirkel. Een aantal 

bewoners ondervonden daarvan grote hinder. De Tovercirkel is daarbij betrokken, leerkrachten hebben 

de betrokken leerlingen er op aangesproken, de vinger aan de pols gehouden. De overlast is gestopt. 

Langlopende problemen rondom verkeersknooppunten zijn besproken. Suggesties ter verbetering zijn 

bij de juiste personen neergelegd. 

De hier genoemde inhoud en werkwijze werd door alle commissieleden als positief beoordeeld.  Er is 

afgesproken per vergaderdatum tevoren te inventariseren of er bespreekpunten zijn. Afhankelijk 

hiervan gaat de vergadering door of wordt naar een later tijdstip verplaatst. Resultaat, de commissie 

blijft alert, men houdt contact, komt indien nodig in actie. 
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Commissie Verkeer & Veiligheid 
Vanuit de commissie Verkeer is geparticipeerd aan het overleg over de verkeersituatie bij de kruising 

van Broeksingel en Zwerfkei, maar dat heeft nog niet geleid tot een definitieve oplossing. Wel is 

onderstaand voorstel met een rood vlak en stopstrepen en stopborden besproken. 

 

                  

                  

 

Malden, april 2015 

Bestuur van Wijkplatform Hoogenhof  
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