
Concept verslag  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 26/03/19          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezigen: 24, zie aanwezigheidslijst voor aan- en afwezigen (niet online beschikbaar)   
      

Kernpunten vergadering: 2:. Toelichting aanvragen 6:. Besluiten financiële aanvragen 7:. Wijkontwikkeling 8:. Rondvraag 
 

Vooroverleg bewoners 
Voordat de reguliere vergadering begint hebben bewoners eerst een ‘bewoners halfuurtje’ gehad dat om 19:30 uur 
begon, dit is niet genotuleerd. 
 

1:. Opening vaststelling agenda en korte mededelingen voorzitter en aanwezigen  
Voorzitter Marieke opent de vergadering om 20:00 uur en heet alle aanwezigen welkom.  Alle aanwezigen hebben 
de stukken ontvangen. Bewonersondersteuner Wim Petersen deelt nog enkele stukken uit die later zullen worden 
toegelicht. Agenda aangenomen. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan.  
 

2:. Toelichtingen aanvragen 
Aanvraag Sikko Cleveringa (Teamleider Jeugdlab.) Sikko is aanwezig namens de Jeugdwijkraad. Sikko is alleen er is 
geen jeugd meegekomen, de tijd van de vergadering is de reden. Sikko wil een korte toelichting geven over de 
Jeugdwijkraad, het Jeugddebat, en een kort filmpje (jeugdjournaal) laten zien over het Jeugddebat dat is gehouden.  
Er zijn tijdens het Jeugddebat 3 thema’s naar boven gekomen: ouder betrokkenheid, aantrekkelijkere jongeren-
centra en meer aandacht voor culturele diversiteit. Het debat was een groot succes, naast ouders was er ook politiek 
aanwezig en was het Jeugdjournaal uitgenodigd om er verslag van te komen doen. Een geslaagde en bijzondere 
middag geeft Sikko aan. Er is naar aanleiding van het Jeugddebat het besluit genomen om door te gaan met de 
ideeën die voort zijn  gekomen uit de genoemde 3 thema’s. Een van die ideeën is om jongerencentrum Fresh een 
opfrisbeurt te geven vandaar de aanvraag. Het plan wat in de aanvraag is omschreven is niet alleen goed voor de 
jongeren en ouders in West maar ook voor een stukje beeldvorming. In het projectplan worden ook 3 te organiseren 
weekenden omschreven, de activiteiten tijdens het laatste weekend worden samen met Ruimtekoers uitgevoerd als 
een soort finale met grote publieke belangstelling, gepland op 6 juli. 
Sikko toont een filmpje waar de opfrisbeurt van Fresh in wordt omschreven door een aantal kinderen. De kinderen 
geven in het filmpje aan dat ze meer activiteiten willen, meer een eigen plek creëren, maar ook buitenactiviteiten.     
Deze ideeën zijn verder uitgewerkt met een aantal aspirant jongerenwerkers die tijdens 3 weekenden zullen 
plaatsvinden. De 3 weekenden ervoor zullen er door kinderen plannen worden gemaakt om de weekenden in te 
vullen. Er wordt ook gekeken naar ouderbetrokkenheid om deze bij activiteiten in Fresh te betrekken. Daarnaast zijn 
kinderen zelf met de wens gekomen om meer met zwerfvuil te gaan doen. Ook om allerlei leuke dingen te maken 
met verzameld zwerfvuil. Dit zal ook tijdens 10 weekenden worden georganiseerd, een zwerfvuilactie. 
Stella wil graag weten waar de continuïteit in zit. Er zal intensief worden samengewerkt met Rijnstad (reguliere 
taken) in Fresh en dat Rijnstad de activiteiten verder voort kan zetten in de toekomst nadat het project is afgelopen.  
Stella vraagt of de extra uren die de jongerenwerker vanuit Rijnstad werkzaam is in Fresh dan ook betaald wordt en 
door wie? Volgens Sikko is daar nog overeenstemming over nodig met Team Leefomgeving Malburgen en Rijnstad. 
Het komt niet op het budget van het Wijkplatform. Voorzitter ziet ook zeker een kans voor de ouders van de 
kinderen om zich in te zetten voor de wensen van de kinderen. Kinderen hebben in hun wensen zelf ook aangegeven 
meer hun ouders bij de activiteiten te willen zien.   
Nick vindt het bedrag van 8000,- Euro aan uren voor professionals wel erg hoog. Dit staat niet in verhouding tot de 
kosten van materiaal in de aanvraag/projectplan, 3000,- Euro. Er wordt volgens Sikko niet geïnvesteerd in de opknap 
van het gebouw zelf, alleen in de activiteiten. Sikko geeft aan dat je deze aanvraag ook vooral moet zien als een 
transitie om ouders en kinderen te activeren en te motiveren. Een impuls om in 3 maanden tijd  de Fresh en 
gelinieerde activiteiten in en om Fresh een boost te geven tot aan de vakantie.  
Nick mist een stuk van vertrouwen als hij zoekt naar informatie op internet over de betrokken organisaties. Hij 
vraagt of m.b.t. de veiligheid van begeleiding van deelnemende kinderen dit goed is afgedekt. Alle medewerkers 
hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) geeft Sikko aan.  
Voorzitter bedankt Sikko voor zijn uitgebreide uitleg.  
Empowering Nisa, aanvraag Vrouwenfeest en BHV cursus: Bouchra geeft een toelichting op het te organiseren 
vrouwenfeest in restaurant Geniet. Empowering Nisa is al een aantal jaren actief in Malburgen met verschillende 
activiteiten waarmee ze zo’n 70 meisjes/ jonge vrouwen in Malburgen, Immerloo en Het Duifje mee bereiken. Naast 
reguliere activiteiten organiseren ze ook eenmalige of jaarlijkse activiteiten. Een hiervan is het Vrouwenfeest. 
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2:. Toelichtingen aanvragen (vervolg) 
Het is een feest alleen voor vrouwen, dus zonder mannen en jonge kinderen. Vanaf 14 jaar zijn alle vrouwen uit heel 
Malburgen welkom. Aanvraag geldt voor oost en west. Nick geeft als tip mee om eens te kijken naar een goedkopere 
locatie zoals bijv. de Hobbit. Er is volgens Bouchra bewust restaurant Geniet gekozen omdat het goede 
voorzieningen biedt naast  dat het een restaurant is wat mensen in dienst heeft met afstand tot de arbeidsmarkt.  
Alle vrouwelijke leden van het Wijkplatform worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het vrouwen-
feest op 19 april.  
Aanvraag BHV cursus: Er worden volgens Bouchra veel activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de 
wijken. Het is belangrijk dat vrijwilligers aanwezig zijn op locatie die afweten van hulpverlening, vandaar deze 
aanvraag. Minimaal 1 persoon aanwezig bij activiteiten per locatie die een BHV cursus heeft gevolgd is de 
doelstelling.   
Aanvraag Rijnstad & Sportbedrijf Arnhem, vakantie activiteiten: Frank en Manuela geeft een toelichting. Er worden 
vakantie activiteiten georganiseerd voor de 3 aankomende vakanties. Voorjaars- zomer en herfstvakantie. Bedoeling 
is zo’n breed mogelijk activiteitenaanbod te maken voor verschillende leeftijden en doelgroepen op verschillende 
locaties. Niet alleen in de wijk, maar ook een keer erbuiten met een uitstapje. Rode draad die door de activiteiten 
heen loopt is gezonde leefstijl, veel aandacht voor beweging en ouderbetrokkenheid. Ouders zijn bij veel activiteiten 
welkom en kunnen zich aansluiten zowel bij organiseren als meedoen. Er wordt gebruik gemaakt van stagiaires en 
vrijwilligers.  
Stella wil aan de aanwezige politiek meegeven dat ze het gênant vindt dat Rijnstad/Sportbedrijf een aanvraag moet 
indienen  bij het Wijkplatform voor voldoende budget om vakantie activiteiten te organiseren.   
Toelichting Ruimtekoersfestival: er is nog geen aanvraag ingediend bij het wijkplatform. Programmaproducenten 
Marlies en Martha willen een toelichting geven op het festival wat deze zomer zal worden gaan gehouden in 
Malburgen. Het programma wordt nu samengesteld met partners. Het is een Stadsfestival, breed en voor iedereen 
leuk. Van kunst en exposities, tot lezingen en theater. Ook bewoners krijgen veel ruimte voor allerlei soorten 
inbreng. Dit jaar gaat het in de middenberm van de Nijmeegseweg worden gehouden. Een unieke locatie voor zo’n 
soort festival. Planning woensdag 3 juli, tot en met zondag 7 juli. Naast de middenberm van de Nijmeegseweg wordt 
er ook op een naastgelegen veld activiteiten georganiseerd. Nick ziet graag dat de veiligheid m.b.t. oversteken goed 
geregeld wordt. De Nijmeegseweg is een gevaarlijke weg. Er zal door de gemeente gekeken worden naar een 
tijdelijke snelheidsaanpassing op de Nijmeegseweg. Iedereen wordt uitgenodigd.  
 

3:. Mededelingen van/voor wijkagent 
Wijkagent Sabrina geeft een toelichting op waar de politie mee bezig is in Malburgen. Er zijn een aantal incidenten 
waar de politie best druk mee is geweest. In Malburgen Oost – Akekr71 is een spreekkamer gecreëerd die voor 
iedereen toegankelijk is. Het is een soort van huiskamer waar bewoners uit Malburgen in een gemoedelijke sfeer en 
ongedwongen met wijkagenten kunnen praten. Tweemaal per week op de maandag en donderdag en als de 
rolluiken omhoog zijn. Sabrina is daarnaast aan het kijken voor het inrichten van een spreekkamer in Fresh. Zal vanaf 
April actief zijn. Woninginbraken in de wijk zijn laag op dit moment.  
Astrid geeft aan dat de palen uit het fietspad zijn gehaald i.v.m. een brand naast haar in het appartementen gebouw.  
Auto’s maken nu gebruik van het fietspad aan het Speenkruidpad. Sabrina zal het doorgeven aan de BOA’s van 
gemeente.  
Aanwezige geeft aan dat aan de Violierlaan crossmotoren vaak worden uitgeprobeerd laat in de avond door de 
straat racen. Daarnaast wordt er veel op de stoep geparkeerd. Deze auto’s (nummerborden) kunnen worden 
doorgegeven aan Sabrina.  
Aanwezige geeft aan dat ze erg geschrokken is van de schietpartij in de wijk. De verhalen die de ronde gaan over 
diegene die geschoten heeft en de relatie met de voetbalclub MASV die deze persoon heeft is ronduit eng. Er klopt 
niets aan de hele situatie bij MASV. Er wordt aan gewerkt geeft Sabrina aan, ze zal de opmerkingen terugkoppelen 
aan de leiding. 
Mattijs geeft aan dat het om criminaliteit gaat, voor de politiek is het lastig om vragen erover te stellen als er een 
lopend onderzoek is. Voorzitter wil graag een duidelijk antwoord vanuit de politiek. Mattijs geeft aan dat dit een 
losstaand incident is, wel ernstig maar als politiek, zeker tijdens een onderzoek weinig aan te doen   
Sabrina staat open voor signalen vanuit bewoners over dit schietincident, kan altijd door worden gegeven.    
Nick wil weten of er al weer meer duidelijkheid is over de autobrandstichter. Deze is er nog niet geeft Sabrina aan.  
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4:. Nieuw lid Wijkplatform West en oprichting huurdersvereniging woontorens dijk West 
Nieuw lid Karin Wijkplatform West geeft een toelichting op haar aanwezigheid en stelt zich kort voor. Voordat 
Marijke in de nieuwe appartementencomplex trok woonde zij al in wijkdeel West. Er zijn eigenlijk twee 
afgevaardigden vanuit de nieuwe woontorens aan de dijk in Malburgen West. Henk Sprokkelhorst kon deze 
vergadering niet aanwezig zijn i.v.m. vakantie. Er is een huurdersvereniging opgestart voor het algemeen belang van 
de huurders maar ook om nog wat zaken gedaan te krijgen. Het bestuur bestaat uit vijf bewoners ongeveer 70% van 
de bewoners heeft de huurdersvereniging contact mee.  
Wim geeft aan dat er nog iemand zich heeft aangemeld om deel te nemen in het Wijkplatform Malburgen West, er 
zal in het DB worden gekeken of deze persoon lid kan worden.   
 

5:. Verslaglegging vergadering 29 januari 2019 & afsprakenlijst 
Arjan geeft aan dat er zich nieuwe leden/bewoners kunnen aanmelden voor de denktank m.b.t. verkeerssituaties in 
West (m.n. Dovenetellaan/Gelderse Rooslaan.)  
Esther geeft aan dat er in het verslag staat dat er in samenspraak met bewoners op een hoger niveau kan worden 
schoongemaakt, dit is niet zo. Er kan wel in samenspraak met bewoners opruimacties gefaciliteerd worden, maar 
niveauverbetering (zwerfvuil) is niet ter sprake.  
Het voetpad einde Gelderse Rooslaan is nog niet in een uitvoeringsplan opgenomen geeft Mirjam aan – er is geen 
budget aan gekoppeld, Michel zal dit beter opnemen in de afspraak. 
Roelie heeft contact opgenomen met verhuurder appartementencomplex aan de dijk en gemeente m.b.t. afspraken 
parkeren, parkeerruimte en parkeerplaats verhuur. Een en ander is nog niet helemaal duidelijk. Er is van te voren 
afgesproken dat er ruimte zou zijn voor bezoekers, inpandig. Roelie gaat het nog een keer proberen met de 
eigenaar/verhuurder om de gemaakte afspraken na te laten komen. Voorzitter geeft aan dat het probleem niet 
alleen is voor de bezoekers maar zeker ook voor de omwonenden van het complex. In het plan is het opgenomen 
dat er bezoekers in het gebouw moeten kunnen parkeren geeft Roelie aan. Roelie zal het verder uitzoeken.  
Esther heeft een kaart bij zich, hierop kunnen de leden aangeven waar zich problemen voordoen met veel vervuiling 
(vlekkenkaart) en welke bakken moeten worden voorzien van een klep t.b.v. vogels. Volgende vergadering krijgt 
Esther de kaart terug.    
 

6:. Besluiten financiële aanvragen 
RB6 - Stichting Vakantiekampen Malburgen: Stella ziet graag dat dit soort wijk-brede aanvragers een 
terugkoppeling doen in de vorm van een kort verslagje, maar ook hoeveel bewoners er uit West aan mee doen.  
Wim zal het terugkoppelen aan initiatiefnemer Rein Turk. Nick ziet ook graag een betere onderbouwing. Wim geeft 
aan dat er door Rein altijd achteraf een uitgebreide verantwoording gegeven. Deze liggen bij Wim ter inzage. Wim 
zal nog aan Rein navragen hoeveel leden er uit West mee hebben gedaan. Met meerderheid aangenomen voor het 
volledige bedrag. 
RB13, RB14 – Empowering Nisa: meerderheid is voor het vrouwenfeest. BHV cursus is unaniem aangenomen voor 
het volledige bedrag.  
RB16 –Sportbedrijf & Rijnstad: unaniem aangenomen voor het volledige bedrag . 
RB 19 – Sportel: fietscursus en aanschaf fietsen: De aanvraag wordt niet toegekend. Reden is dat de wijze van 
aanvraag en de terugkoppelingen niet voldoen. Wim zal aan de aanvraagster nogmaals doorgeven dat ze een 
duidelijkere aanvraag moet indienen voor de 21ste mei.  
RB 20: Sportel – sporten dames 55+ en aanschaf steps: De aanvraag wordt niet toegekend. Reden is dat de wijze 
van aanvraag en de terugkoppelingen niet voldoen. Wim zal aan de aanvraagster nogmaals doorgeven dat ze een 
duidelijkere aanvraag moet indienen voor de 21ste mei.  
RB 21: Sikko Cleveringa –Jeugdwijkraad opfrisbeurt Fresh: omdat er in verband met de aard van de aanvraag geen 
kinderen aanwezig waren tijdens de vergadering van 26 maart is er een extra vergadering ingelast op 8 april om 
Sikko samen met landschapsarchitect Willem Jacobs en enkele jongeren vanuit de Jeugdwijkraad een extra 
toelichting te kunnen laten geven op de aanvraag.  
Aanvraag deels unaniem aangenomen voor een gedeelte van het totale aangevraagde bedrag t.h.v. 4660,- Euro,  
de bijdrage voor het deel materieel en publiciteit.  De volgende opmerkingen worden hierbij teruggekoppeld: goede 
terugkoppeling van het aantal deelnemende kinderen, de kosten terugkoppelen (facturen) Alle kinderen (dus niet 
alleen van de scholen) betrekken bij de activiteiten, continuïteit waarborgen (in samenwerking met andere 
organisaties zoals Rijnstad.)   
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7:. Wijkontwikkelingen – Nieuwe A, Nijmeegseweg en Stadsblokken Meinerswijk  
Roelie geeft een toelichting m.b.t. Nieuwe A. Er is een terugkoppeling gekomen n.a.v. het overleg op 29 januari 2019 
met bewoners, afgevaardigden Volkshuisvesting Arnhem, gemeente  waaronder wijkwethouder Ronald Paping. 
Arjan was bij het overleg aanwezig en geeft een korte toelichting. N.a.v. een brief vanuit bewoners is er aangegeven 
om geen sociale huurwoningen te bouwen in het ontwikkelgebied van Malburgen West. De wijkwethouder heeft 
aangegeven vast te willen houden aan de 30% sociale huur. De eis van 100% koop/dure huur is niet mogelijk geeft 
Arjan aan. Dennis was niet aanwezig bij de terugkoppelingsbijeenkomst maar is wel mondeling op de hoogte 
gebracht hierover. Dennis is er teleurgesteld over. Er zijn goede suggesties gedaan door bewoners c.q. omwonenden 
daar is niets mee gedaan. Voorzitter vindt het jammer om dit van Dennis te horen de andere bewonersleden denken 
er ook zo over. Daarnaast is er door een aantal bewoners veel tijd erin gestoken om zich in te zetten en een reactie 
te schrijven. Dat niet alle bewoners blij zijn met deze schriftelijke reactie zoals deze is opgesteld is begrijpelijk geeft 
Dennis aan, maar help dan mee en neem actief deel. Het zijn meestal dezelfde bewonersleden die zich inzetten om 
te reageren op voorstellen, plannen of beleid vanuit gemeente en ontwikkelaars.  
Het gaat voor bewoners om belangrijke aspecten in de wijk, zoals leefbaarheid en een gezonde wijksamenstelling. 
Gezien de uitblijvende reacties vanuit diverse partijen en hoe er met de suggesties vanuit de bewoners van de wijk 
wordt omgegaan vindt Dennis het een goed idee om deze discussie op te schalen. Niet in het Wijkplatform maar in 
een ander overleg.  
Wim ziet graag weer een nieuwe overleggroep komen zoals deze er ook lange tijd was. Volkshuisvesting en 
gemeente moet weer eens goed gaan nadenken over dat procesmatige ondersteuning noodzakelijk is. Volgens 
Roelie is er geen noodzaak voor ondersteuning, de bewoners die betrokken zijn ihkv deze plannen kunnen zich 
uitstekend redden.  Wim ziet een zelfde ontwikkeling ontstaan bij de toekomstige ontwikkelingen Nijmeegseweg. 
Bewoners worden in eerste instantie toegezegd vanaf het begin inspraak en betrokkenheid te hebben bij de 
plannen, maar de gemeente houdt zich niet aan haar beloftes. Voorzitter geeft aan dat hier de komende tijd nog op 
teruggekomen zal worden.  
Roelie geeft aan dat er tijdens het overleg de 29ste de vraag is gesteld waar over mee gespraat kan worden door 
bewoners. Op 9 april zullen de leden van de overleggroep worden uitgenodigd om 19:30 uur in de Spil. Van te voren 
zal er een kaderstuk aan de leden worden gestuurd waarin wordt aangegeven waar de bewoners over kunnen 
meedenken om de plannen beter te maken. Dennis geeft aan dat er geen valse verwachtingen moeten worden 
gewekt waar bewoners inspraak in denken te hebben. 
Nijmeegseweg: Mirjam van Hezewijk geeft een korte toelichting op de inloopavond Ontwikkelingen Nijmeegseweg 
die op 2 april wordt georganiseerd door de gemeente Arnhem. Mirjam deelt een uitnodiging uit tijdens de 
vergadering. Tijdens deze avond (17:00 – 20:00 uur) worden de eerste ruimtelijke hoofdlijnen van de ontwikkelingen 
kenbaar gemaakt. Bewoners kunnen tijdens de avond aangeven wat ze willen of niet willen. Deze uitgangspunten 
vormen de basis voor de ruimtelijke hoofdlijnen op basis hiervan opent de gemeente de grondexploitatie in het 
najaar. Daarna zal er een overleggroep (klankbordgroep) over de plannen mee kunnen denken.    
Wim geeft aan dat Mariëlle Knaapen tijdens het Centraal Overleg Malburgen heeft toegezegd de bewoners vanaf 
het begin mee mogen denken in een nieuw op te richten overleggroep. Er zouden met deze nieuwe groep een aantal 
scenario’s worden besproken, dit is ook door de wijkwethouder aangegeven. Er is ondanks toezeggingen nooit een 
antwoord van Mariëlle Knaapen gekomen m.b.t. vragen over het op de hoogte houden en betrokkenheid bewoners 
middels een overleggroep. Nu is er al een bijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente m.b.t. plannen 
Nijmeegseweg  zonder dat daar bewoners in een overleggroep eerst van op de hoogte zouden worden gebracht.  
Mirjam geeft aan dat bewoners middels een nog op te richten klankbordgroep betrokken kunnen raken bij de 
ontwikkelingen Nijmeegseweg. Dat is niet volgens de gemaakte afspraken geeft Wim aan.    
Mattijs Loor geeft als raadslid aan dat de raad ook niet blij is met deze gang van zaken. De raad heeft het nieuws 
m.b.t. de eerste plannen Nijmeegseweg via een persbericht uit een krant moeten vernemen en is niet van te voren 
ingelicht. Het plaatje wat in deze krant staat geeft aan wat de ruimtelijke uitgangspunten zijn. Mirjam wil graag 
weten wat zij terug kan koppelen aan Mariëlle? De voorzitter wil dat Mariëlle Knaapen haar afspraken nakomt, 
namelijk de bewoners middels een overleggroep vanaf het allereerste begin betrekken bij de planvorming 
ontwikkeling Nijmeegseweg. Wim voegt toe dat bewoners 3 scenario’s zouden worden voorgelegd die ten grondslag 
liggen aan de grondexploitatie, dit lijkt nu niet het geval. Dit is door de wijkwethouder toegezegd evenals Mariëlle..  
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Nijmeegseweg (vervolg): Wim stelt daarom het volgende voor: een bewonersbijeenkomst, tijdens deze bijeenkomst 
bewoners vragen mee te denken, daarna pas naar B&W voor een Raadsvoorstel. Alle aanwezige bewonersleden 
kunnen zich hierin vinden. Er zal een mail gericht aan de raad & B&W donderdag de deur uitgaan namens het 
Wijkplatform.      
Ontwikkelingen Meinerswijk Stadsblokken:  Voorzitter geeft een korte toelichting, er is een zienswijze ingediend 
namens de Werkgroep/Wijkplatform. Verschillende bewonersleden geven aan dat het een uitstekende en duidelijke 
zienswijze is en bedanken de werkgroep voor hun inzet.  
Het concept beheervisie Zuidelijke Rijnoever zal door de gemeente worden gepresenteerd en besproken op 8 april in 
MFC de Spil. Alle leden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. De beheervisie staat grotendeels in het teken van 
Stadsblokken/Meinerswijk.     
 

8:. Rondvraag en sluiting 
Roelie van der Weide: vanuit Volkshuisvesting is het idee geopperd om als een herinnering aan het Monchyplein 
monument en de klok de originele plaquette van dit monument in de muur van Hotel Zuid te plaatsen. De plaquette 
wordt geplaatst samen met 2 bordjes. Een die informatie geven over de rol van Hotel Zuid tijdens de slag om 
Arnhem en een bordje met informatie over de geschiedenis van het monument. Keuze van hotel Zuid is de meest 
logische locatie voor de terugplaatsing van de plaquette. Het is nog niet exact bekend wanneer. 
Mirjam van Hezewijk: naar aanleiding van de vraag over het geplaatste glasvezel huisje tegenover Fresh kan Mirjam 
aangeven dat de grond is gekocht door KPN. Plaatsing van het gebouwtje mag omdat het binnen de normen van 
15m2 valt er hoeft geen speciaal vergunning voor worden aangevraagd, grond waarop het staat is gekocht van de 
gemeente.   
Voorzitter vindt de gekozen plaats vreemd. Recht tegenover Fresh op een lastig punt m.b.t. overzicht verkeer 
Dovenetellaan. De aansluiting van Fresh met de erachter gelegen speeltuin (en eventuele andere toekomstige 
invulling hiervan) is nu weg. Nick geeft aan dat deze prefab gebouwtjes overal in Nederland staan en dat er weinig 
tegen gedaan kan worden omdat ze vergunningsvrij zijn.  
Voorzitter: Andre is gestopt met deelname aan het Dagelijks Bestuur (DB) i.v.m. gezondheidsredenen. Voorzitter 
doet oproep aan de bewonersleden  wie er in het DB wil deelnemen ter vervanging van Andre.  
Esther Hoogendoorn: Esther beantwoord de vraag of de beeldbepalende boom naast MFC de Spil gered kan 
worden. Esther heeft n.a.v. eerdere vragen er een boomexpert naar laten kijken. De achteruitgang van de boom kan 
hoogstens vertraagt worden. Esther stelt voor om er niets meer aan te doen en er een nieuw (in overeenstemming 
met bewoners) groter exemplaar boom dan gebruikelijk is voor terug te planten als het zover is.  
Voorzitter ziet liever dat een second opinion wordt uitgevoerd. Er heeft namens verschillende bewoners nog iemand 
naar de boom gekeken en die denkt tussen de 300 – 500 Euro nodig te hebben om de boom te kunnen redden. 
Dennis vindt het zonde als deze bijzondere boom nog gered kan worden van de ondergang, zeker als het relatief niet 
veel kost. Meerderheid van bewonersleden is voor redding boom na inzet boomexpert. Dennis zal het regelen met 
zijn contact en zorgen dat hij contact opneemt met Esther. Esther zal dan na de second opinion van de expert 
overleggen met de boom expert vanuit de gemeente wat de eventuele gevolgen zijn voor de boom. 
  
Deelname gebruikersoverleg MFC de Spil: Voorzitter ziet graag dat een bewoner-lid van het Wijkplatform deel 
neemt in het gebruikersoverleg van de Spil. Doel is om op de hoogte blijft van de activiteiten in MFC de Spil. Nick 
geeft zich op om deel te nemen in het overleg.     
Karin: Als bewoner en afgevaardigde van een van de nieuwe flats aan de Gelderse Rooslaan geeft ze aan dat er nog 
steeds wordt gewacht op de ondergrondse containers. Al 6 maanden moet restafval nu in 2 mobiele containers 
worden gedumpt. Bewoners zien graag dat de ondergrondse containers worden geplaatst voor dat het warmer weer 
wordt i.v.m. stankoverlast. Er is al overleg geweest met diverse gemeentelijk ambtenaren maar tot nu toe zonder 
resultaat. Mirjam zal het neerleggen bij de projectleider. 
Mattijs Loor: Terugkomend op WW3 geeft Mattijs aan dat hij de plannen om naar 30% sociale huur te gaan niet kent 
en dit schokkend vindt gezien de eerdere afspraken die hierover met de wijk zijn gemaakt. Er is toegezegd en 
afgesproken in de coalitie onderhandelingen om rekening te houden met de gedifferentieerdheid van wijken.  
D66 zal niet akkoord gaan met de plannen voor WW3 en ook de Nijmeegseweg als wordt vastgehouden aan die 30%.  
Je moet kijken wat in welke wijk gepast is, in Malburgen past geen 30% sociale huur. Balans van 50/50 is al moeilijk 
te halen, daar past die 30% extra m.b.t. nieuwbouwplannen niet erbij.  
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8:. Rondvraag en sluiting (vervolg) 
Dennis: Tijdens het televisieprogramma 1Vandaag zal op 27 maart een item zijn over bouwen in de uiterwaarden, 
hierin komt ook het plan van KWP aan bod en zullen diverse experts hun mening geven.  
Roelie van der Weide: vraagt of het DB voortaan goed wil kijken naar de agenda m.b.t. de lengte.   
 

9:. Voorzitter & leden – afscheid Wim Petersen.  
Uit handen van voorzitter Marieke krijgt Wim namens het Wijkplatform West een bos bloemen en bedankt ze Wim 
voor zijn jarenlange uitstekende ondersteuning. Leden geven in een dankronde aan Wim als een zeer betrokken, 
eerlijk en integer persoon te zien die altijd bereid is zich met zijn ruime kennis in te zetten als (individuele) bewoners 
of organisaties daarom vroegen en om processen goed te laten verlopen. Wim zal zeker worden gemist zowel als 
persoon als voor zijn inzet en ondersteuning. Alle aanwezigen wensen hem veel plezier met zijn pensioen. Wim 
nodigt iedereen uit om 16 mei op zijn afscheid aanwezig te zijn in wijkcentrum de Hobbit, officiële uitnodiging volgt 
nog.  
 

10:. Dankwoord en sluiting 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering om 23:32 uur.  
 
Volgende vergadering Wijkplatform West op 21 mei in MFC de Spil om 19:30 uur.  
 
Voor alle (openbare) vergaderingen van het Wijkbeheer Malburgen en om deze toe te voegen aan uw eigen 
digitale agenda, zie: 
   
http://inmalburgen.nl/wijkagenda-malburgen/ 
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