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Agenda: Wijkplatform Malburgen West 
Datum: Dinsdag 3 december 2019 
Locatie: MFC De Spil, Lupinestraat 12 
Aanvang: 19.30 uur (bewoners) en 20.00 uur opening vergadering 
Status: Concept 

De bewonersleden van het Wijkplatform willen om 19.30 uur bij elkaar komen om de 
bijeenkomst voor te bereiden. De officiële opening  is dan voor genodigden en 
beroepskrachten om 20.00 uur. 
 
Agenda 
 

1. Opening, vaststellen agenda en afmeldingen 
2. Kennismaking met en toelichting van Mariken Goris (directeur Burgemeester De 

Monchy school) 
3. Veiligheid terugkomend bespreekpunt/mededelingen 

4. Verslag, afspraken, aanwezigheidslijst Wijkplatform West 17 sept 2019 – bijlage 1,2,3 
5. Wijkbudget 2019 

• Ter info: Overzicht Wijkbudget 2019 – bijlage 4 

• Besluiten aanvragen 2020 met schriftelijke toelichting:  
• RB 01 – Ome Joop’s tour bijlage 5,6 

6. Ontwikkelingen Herstructurering Malburgen West 
− Mededelingen Nieuwbouw Nijmeegseweg 
− Mededelingen WW3 

7. Ontwikkelingen Meinerswijk/Stadsblokken/uiterwaarden 
- Bespreken overzicht besluitvormingsproces SB MW en besluit nemen mbt 

onderzoek/analyse waterpeilen Stadsblokken Meinerswijk bijlage 7,8 
8.  Stand van zaken werkgroep verkeer 
9. Schema bijeenkomsten 2020 en voorstel startbijeenkomst/com 2020 bijlage 9 
10.  Communicatie extern/intern 
11. Voorzitterschap en DB wijkplatform 
12. Mededelingen en rondvraag 

• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Wijkonderhoud 

• Team Leefomgeving 
• Organisaties 
• Deelnemers 
• Dagelijks Bestuur 

 

13. Sluiting 
 
Afmelden voor de vergadering bij: 
Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl of 06-55187559 
 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Concept verslag  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 17/09/19          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezigen: 17, zie aanwezigheidslijst voor aan - en afwezigen (niet online beschikbaar)   
      

Kernpunten vergadering: 3:. Verkeersveiligheid 4:. Beweegtuin 7:. Bouwontwikkelingen   
 

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 20:03 uur en heet alle aanwezigen welkom. Alle aanwezigen hebben de 
stukken ontvangen. De volgende leden hebben zich afgemeld: Esther Hoogendoorn, Roelie van der Weide, Stella, 
Arjan, Dennis en Nick. Op verzoek wordt er een kort voorstelrondje gedaan. Mirjam heeft zich vanuit de 
Bewonerscommissie Dijkflats Gelderse Rooslaan aangemeld als nieuw lid voor het Wijkplatform West. Voor alle aan- 
en afwezigen, zie de aanwezigheidslijst (niet online).  
Volgorde van de agenda wordt op enkele punten gewijzigd, agenda aangenomen 
 

2:. Veiligheid & leefbaarheid in de wijk 
Bas Wijnen is de nieuwe wijkagent in Malburgen West, hij volgt sinds juli 2019 Sabrina Puijn op en heeft het zelfde 
werkgebied bestaande uit Malburgen West inclusief Stadsblokken en Meinerswijk. Voorheen heeft Bas gewerkt in 
Rijkerswoerd en heeft daarvoor ook al ervaring als politieagent met Malburgen. Hij werkt veel met andere 
partners/organisaties in de wijk samen, heeft o.a. goed contact met jongerenwerker Clarence Schipper. Bas vindt het 
belangrijk om goed contact met wijkbewoners te onderhouden. Dat doe je ook door veel zichtbaar te zijn in de wijk. 
Bas heeft wat nieuwe ideeën hierover en zal daar tijdens een opvolgende vergadering meer over toelichten. 
Belangrijk om aan te geven dat er een verschil is tussen een onveiligheidsgevoel en onveiligheid. Cijfers m.b.t. 
bijvoorbeeld woninginbraak zijn landelijk dalende, zware georganiseerde criminaliteit is stijgende.  
In de wijk Malburgen is vooral ook verkeersveiligheid een hot item. Daarnaast blijft de inzet op handel in verdovende 
middelen hoog op de agenda staan. Een aanwezige geeft aan dat er wordt gedeald in West. Bas wil heel graag weten 
waar en wanneer dat is, foto’s beschrijvingen van personen en locaties ontvangt hij graag. Is via mail en Whatsapp 
goed bereikbaar. Gegevens van Bas staan op de pagina’s van politie en op de website inmalburgen.nl. 
 

3:. Verkeersveiligheid 
Hanspaul geeft aan dat er een verkeerswerkgroep in de maak is. De eerste keer zal er onderling met de 
deelnemende bewoners worden gekeken wat de verwachtingen zijn van deze werkgroep, daarna een overleg met 
afgevaardigden vanuit gemeente. Voorzitter geeft aan dat er al een verkeerswerkgroep was samengesteld, Hanspaul 
was hier niet van op de hoogte omdat hij toen nog niet werkzaam was in de wijk. Na overleg met Nick vindt 
Hanspaul het een goed idee om de verkeerswerkgroep opnieuw samen te stellen en op te starten, hij heeft een klein 
lijstje met namen hiervoor.   
Voorzitter stelt voor om dan opnieuw een nieuwe oproep hiervoor in de wijkmedia te doen. Michel zal het 
meenemen. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Hanspaul. Michel zal de verkeersdeskundige die zich eerder 
heeft aangemeld als geïnteresseerde voor een verkeerswerkgroep opnieuw benaderen en contactgegevens van 
Hanspaul doorgeven.  
 

4:. Beweegtuin Malburgen West – toelichting Larissa Brinkhoff en Willem Brouwers 
Larissa is initiatiefnemer van de wandelroutes in wijkdeel West en de Beweegtuin en geeft een toelichting. Er wordt 
in samenwerking met diverse partijen gekeken naar de financiering, aanleg en programmering van de Beweegtuin. 
Nu staat het ontwerp en realisering op de agenda. Vooral dan ook de locatie waar de Beweegtuin moet komen in 
park Malburgen West. Landschapsarchitect Willem geeft een toelichting en presentatie waaronder een 
schetsontwerp van het park en de uitgangspunten die destijds zijn gemaakt en de mogelijke locatie en invulling 
Beweegtuin. Belangrijk dat de Beweegtuin past binnen dit ontwerp. Het idee nu is om Beweegtuin te situeren aan de 
wandelroute, schuin tegenover de speeltuin. Zodat er een combinatie ontstaat van spelen voor de kinderen en 
bewegen voor de volwassenen. De voorgestelde locatie is ook deels de locatie van de jeu de boules baan en de 
barbecue. Verschillende leden geven aan dat zowel jeu de boules baan als de barbecue niet (meer) worden gebruikt. 
Het bankje wel. Er word gekeken om het passend te maken en in dezelfde kleurstelling van onderdelen en 
ondergronden. Er kan worden gekozen voor één grote open opstelling of opgedeeld in vakken. 
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4:. Beweegtuin Malburgen West – toelichting Larissa Brinkhoff en Willem Brouwers 
Larissa geeft aan dat er al in West wordt ingezet op bewegen, o.a. door het Sportbedrijf en er is het 
beweegprogramma GO – Gezond Op weg.  De beweegtuin is specifiek gericht op volwassenen en ouderen. Er komt 
wel een apart toestel voor jongeren in de Beweegtuin. Verschillende leden geven aan dat dit deel van het park erg 
donker is, goede verlichting en het zo inrichten dat het geen hangplek kan worden is belangrijk. Het is beweegruimte 
voor iedereen, maar de Beweegtuin is specifiek gericht op volwassenen.  
Alle aanwezige leden gaan akkoord met de verwijdering van de jeu de boules baan en de barbecue ten behoeve van 
de Beweegtuin.  
Voorzitter wil graag voorstellen om het voetbalveld in het park een kwartslag te draaien. Zodat er een kleiner 
speelveld komt dat voor jonge kinderen met twee doelen makkelijker speelt. Voorzitter geeft een aantal wensen aan 
van kinderen die eerder naar voren zijn gekomen, waaronder een pannaveldje en een pumptrack, voorzitter is het 
de pumptrack zelf al bezig geweest om deze te realiseren. Mogelijk dat er nog een tafeltennistafel kan komen voor 
kinderen. Berrie geeft aan dat in het verleden aan Jiska Brouwer (voormalig stadsdeelmanager Stadsbeheer) al was 
aangegeven dat er liefst twee kleinere veldjes zouden komen met 4 doelen, zodat zowel jongere als oudere kinderen 
tegelijk en apart kunnen voetballen. Het verzoek zal worden doorgegeven aan Esther Hoogendoorn.  
Larissa geeft aan dat nu verder wordt gegaan met het ontwerp en om de financiering voor Beweegtuin rond te 
krijgen.   
 

5:. Verslaglegging en afsprakenlijst vergadering 23 mei 2019 
Verslag aangenomen, geen wijzigingen.  
Afsprakenlijst: 
Het voetpad aan einde Gelderse Rooslaan is na heel veel jaren wachten gerealiseerd. Het loop nu geheel door tot 
aan de bocht achter het gemaal. Complimenten aan het TLO voor doorzet realisatie     
Filmproject Clarence: Hanspaul geeft toelichting. Er zijn nu drie portretten gedaan van de zes. Eind oktober 
mogelijke afronding en daarna een presentatie ervan.  
Aantal deelnemers uit West aan de Kindervakantie activiteiten Vanuit Stichting Kindervakantiekampen (Rein Turk) 
zijn er 10.   
Naar aanleiding van de bouwplannen Nijmeegseweg is er een Klankbordgroep gevormd, er komen dit jaar drie 
sessies waarin drie varianten worden besproken. De eerste sessie is op donderdagavond 10 oktober in MFC de 
Malburcht.  Na de sessies en keuzes zal er eind 2020 en besluit over worden genomen.  
Bewoner John wil het Westival organiseren, maar graag zelf de organisatie in handen houden. I.v.m. budgetreser-
vering blijft de afspraak staan. 
 

6:. Wijkbudget & financiële aanvragen 
Hanspaul geeft een korte toelichting. In kas is beschikbaar ongeveer €30.000,- Euro 
Aanvraag RB27: Bewoner John doet een aanvraag voor voetbal voor kinderen vanaf 2.5 jaar. Er is in het vooroverleg 
(niet genotuleerd) uitgebreid gehad over de aanvraag van John. Leden hebben op één na allemaal tegen gestemd. 
Voorzitter geeft aan dat John de doelgroep beter moet formuleren, dat het gaat om bewegen en niet specifiek om 
voetbal. Voetbal (sport) wordt niet financieel ondersteunt vanuit het Wijkplatform, spel & ontwikkeling wel. Aan 
John zal worden meegedeeld dat hij de formulering anders moet doen en een nieuwe aanvraag in kan dienen.  
Aanvraag RB28:wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering, aanvragers stellen een andere aanvraag op. 
  
7a:. Bouwontwikkelingen West - WW3 en Nijmeegseweg – toelichting Mattijs Loor (zie bijlage 5) 
Mattijs Loor geeft een toelichting. Een afvaardiging van drie bewoners uit West heeft n.a.v. een agenderingsverzoek 
van D66 een bespreking gevoerd tijdens de Politieke Avond in de gemeenteraad op 4 september. Samen met 
afgevaardigden vanuit Volkshuisvesting, gemeente (wethouder) en de gemeenteraad. De drie bewoners hebben hier 
een pleidooi gehouden om nogmaals goed te kijken naar de huidige plannen voor woningbouw en deze plannen bij 
te stellen voor met name WW3. Kern van de bespreking was wat waren de uitgangspunten ooit en waren dit destijds 
harde afspraken of niet. Wat zijn de problemen die de buurt nu ervaart met alle ontwikkelingen. Daarnaast was de 
procesvoering vanuit Volkshuisvesting ook een onderwerp van discussie. Je gaat graag als omwonenden/bewoners 
om tafel zitten als er een plan ligt en erbij betrokken wordt. Er waren ook nog en hoop losse eindjes in de discussie. 
Mede ook doordat de gemeente de locatie voor de toekomstige Mandela Toren heeft aangewezen als mogelijke top 
locatie. Daar kun je geen midden-huur omheen plaatsen, dat past niet in de afspraken voor deze locatie.  
Daarnaast blijkt uit statistische gegevens van Malburgen West m.b.t. de bouwontwikkelingen in Malburgen dat de 
doelstellingen van het ontwikkelingsplan gehaald zijn. Wijkdeel West zit onder de 50% sociale huur. 
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7a:. Bouwontwikkelingen West - WW3 en Nijmeegseweg – toelichting Mattijs Loor (zie bijlage 5) 
De discussie speelt nu over sociale woningbouw. Hier komt een aparte nota over met betrekking tot een 
woningbehoefte onderzoek, mogelijk dat dit ook nog een coalitieonderhandelingspunt gaat worden. 
Volkshuisvesting wacht op de uitspraak. Drie fracties; CDA, VVD en D66 hebben aangegeven af te wachten op de 
aanvullende informatie die is toegezegd, o.a. over de toplocatie (Nelson Mandelatoren.) Hoe hard zijn hier de 
afspraken/kaders over. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe ermee verder gegaan wordt, het is nog afwachten. 
Mattijs verwacht eind van het jaar uitsluitsel hierover. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat ook al zou je het 
oorspronkelijke woningprogramma willen uitvoeren wat de bedoeling was voor dit gebied, dit vanwege de huidige 
marktsituatie niet mogelijk is. Het segment woningen en de verhouding tussen bouwkosten/opbrengsten, dat kan 
niet meer volgens onafhankelijk deskundigen – zou niet meer realiseerbaar zijn, te hoge bouwkosten. 100% 
koopwoningen zou dus niet op die manier realiseerbaar zijn. Je zal wel kunnen kijken naar alternatieve plannen. 
Belangrijk om eerst helder te krijgen wat zijn nu de uitgangspunten/harde afspraken, wat willen we daar als politiek 
mee. Op de tweede plaats wat is het vervolgproces en hoe kan je dit het beste samen met bewoners doen. Hiervoor 
zal ook worden gekeken hoe de Klankbordgroep functioneert m.b.t. Nijmeegseweg en hoe bewonersleden hier 
tevreden over zijn aldus Mattijs. 
Marjolein vraagt zich af hoe dit proces loopt in relatie tot het tijdspad, hoe denkt Volkshuisvesting hierover? 
Volkshuisvesting wacht totdat er meer duidelijkheid is geeft Mattijs aan. Dit jaar is er nog geen duidelijkheid 
verwacht Mattijs. Niemand heeft het er meer over dat het binnen bepaalde klaar moet zijn. Dennis en Nick zijn niet 
aanwezig, volgende vergadering zal er zeker op terug worden gekomen geeft de voorzitter aan.   
7b:. Bouwontwikkelingen Meinerswijk & Stadsblokken   
Voorzitter geeft een toelichting op de locatie van de microwoningen in Meinerswijk. Nick heeft aangegeven dat een 
deel van deze locatie voorzien is van een afzetting en er wordt de indruk gewekt dat het niet meer publiekelijk 
toegankelijk is. Hanspaul geeft aan dat er niet echt een afrastering is, er is deels een afscheiding met een klaphek. Er 
wordt een beeld opgeroepen dat je er niet in zou mogen. Dit is wel de eis geven verschillende aanwezigen aan. Het 
gebied hoort openbaar toegankelijk te zijn waar de microwoningen staan. Voorzitter geeft aan dat als je ziet hoe 
KWP soms te werk gaat m.b.t. de plannen, dan is het mogelijk de bedoeling van KWP om met deze afscheiding c.q. 
afsluiting te kijken hoe hier op gereageerd wordt. Het kan mogelijk een precedent scheppen in relatie tot de 
woningbouwplannen van KWP en de openbare toegankelijkheid van dit stuk gebied. Hanspaul stelt voor dat 
iemand/groepje vanuit het Wijkplatform gewoon eens contact opneemt met de bewoners wat de reden er van is, ga 
open het gesprek aan. Voorzitter zal het met Nick en Wouter bespreken, mogelijk dat ook Volkshuisvesting hierover 
wordt benaderd. 
Joel van der Loo is bekend met een van de bewoners die hij regelmatig spreekt, hij wil wel eens contact opnemen 
met haar wat de reden is van aanbrengen van een afscheiding en een klaphek.  
In relatie tot de toekomstige plannen geeft Mattijs aan dat in het ontwerpbestemmingsplan staat dat de gronden 
waar woningen gebouwd mogen worden geen erf hebben in de wettelijke definitie, en er is vastgesteld dat er geen 
hek/afscheiding geplaatst mag worden. Wel belangrijk om dit ook in de overeenkomst met de ontwikkelaar goed te 
borgen.   
7c:. Onderzoek & analyse waterveiligheid 
Voorzitter geeft een toelichting. Er moet nog onpartijdig aanvullende informatie komen over waterpeilen en 
waterveiligheid en vanuit onder andere het Wijkplatform extra expertise worden ingehuurd samen met andere 
bewonersorganisaties voor een onderzoek hiernaar. Bepaalde punten zijn volgens de voorzitter niet meegenomen in 
de onderzoeken, er missen gegevens van watermassa’s. Voor dit extra onderzoek is een groot bedrag nodig. Hier is 
de afgelopen vergadering in mei over gesproken. Voorzitter kan zich niet met zekerheid herinneren of er nu ook een 
daadwerkelijk besluit over is genomen tijdens die vergadering. *Michel zal het naluisteren.  
Marjolein Mulder vraagt wat er is gebeurd met de vragen die zijn gesteld aan diegene die de onderzoeken heeft 
uitgevoerd. Voorzitter is bij de toelichting hierop bij Rijkswaterstaat geweest. De rekenmodellen gaan maar tot 
16.000m³ en er moet een maatstaf van 18.000m³ worden gehanteerd in de modellen om er zeker van te zijn dat het 
droog blijft. De toekomstige verbreding van de Rijnkade is ook niet meegenomen in de berekeningen. 
Rijkswaterstaat toetst alleen de huidige situatie niet de toekomstige situatie aldus de voorzitter. Marjolein weet uit 
ervaring dat Rijkswaterstaat enorm veel toetst en zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Het is dan ook niet 
begrijpelijk voor Marjolein waarom je nog een extern bureau gaat inhuren om een heel duur onderzoek uit te laten 
voeren. Daarnaast is het ook zo dat de uitkomsten van een extern onderzoek mogelijk helemaal niet gaan worden 
meegenomen door de vergunningverlener.        
Wijkplatform Malburgen West 17 september 2019         Blad 3>     



Verslag Wijkplatform                         17 September 2019 

Malburgen West 
 

7c:. Onderzoek & analyse waterveiligheid (vervolg) 
Voorzitter geeft aan dat er een zienswijze is ingediend, er wordt informatie gemist om wel of niet duidelijk te 
hebben of het veilig is, daar is het extra onderzoek voor nodig. Er is nog geen reactie op de zienswijze gekomen. 
Mattijs geeft aan dat losstaande of je een extra onderzoek moet laten uitvoeren dat veel geld kost, is het ook nog 
eens de vraag of je moet uitgaan van één offerte voor dit onderzoek. Alle berekeningen m.b.t waterveiligheid 
worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat geeft Marjolein aan, voor alle gemeentes. Er wordt zeker ook rekening 
gehouden met de toekomstverwachtingen door Rijkswaterstaat in hun rekenmodellen. Waarom Rijkswaterstaat 
uitgaat van 16.000m³ m.b.t. dit onderzoek en in andere gemeentes op basis van 18.000m³ zal een goede reden voor 
zijn. 
Mattijs geeft aan dat de toetsing en uiteindelijk besluit over de watervergunning ligt bij het ministerie, niet bij de 
gemeente Arnhem - dit kan ook voor het belang zijn voor de ingediende zienswijze.   
Hanspaul wil graag weten wanneer er antwoord op de zienswijze komt. Wanneer is niet bekend. Zolang er geen 
reacties zijn op de zienswijzen, kan er geen besluit worden genomen door de raad. Marieke wil graag helder hebben 
hoe de processen en procedures gaan, zou mooi zijn als hier eens een duidelijke toelichting van is in begrijpelijke taal 
voor bewoners.       
Voorzitter geeft aan het besluit over een extra onderzoek door te willen schuiven naar een extra vergadering op 
korte termijn, alle leden als Nick, Dennis en Wouter ook aanwezig kunnen zijn. Zij zijn goed inhoudelijk op de hoogte 
van de materie. Belangrijk om dan wel voldoende expertise aan tafel te hebben zodat er geen verkeerde besluiten 
worden genomen geeft Hanspaul aan.  
*Er is tijdens de vergadering op 21 mei 2019 niet gestemd over het wel-niet inhuren bureau ten behoeve van extra 
onderzoek waterveiligheid.  
 

8:. Voorzitterschap en dagelijks bestuur Wijkplatform 
In verband met de privé situatie kan Marieke haar voorzitterschap niet meer goed uitvoeren, het kost haar teveel 
tijd. Daarnaast speelt er een akkefietje mee op de achtergrond, dit samen heeft haar doen besluiten om op een nog 
aan te kondigen moment te stoppen. Marieke blijft lid van het Wijkplatform.  
Er is een keuze voor een technisch voorzitter, er kan ook worden gekeken naar een gedeeld voorzitterschap met een 
taakverdeling. Het dagelijks bestuur heeft ook zeker uitbreiding nodig. De voorzitter ziet het liefst 4 leden in het 
dagelijks bestuur. Hanspaul wil dat er een sterk DB moet komen. Er wordt een toelichting aan alle leden gestuurd 
met de vraag om hierin deel te nemen en komt terug op agenda.  
 

9:. Rondvraag & sluiting 
Het infobord aan de Brunelsingel is gemaakt. Berrie en Stella hebben de sleutel hiervan. Carien geeft aan dat in de 
toegangsruimte van de dijkflats nu ook mededelingenborden hangen. 
Voorzitter geeft kort aan wat Roelie van der Weide (volkshuisvesting) heeft doorgegeven. Woningen aan de 
Hazelaarstraat zullen worden gerenoveerd, krijgen energielabel B.    
De plaquette die hing aan het in de jaren ’60 afgebroken De Monchy monument krijgt een nieuwe plek in de muur 
van Hotel Zuid. Officiële onthulling hiervan is op woensdag 18 september. Het project Museumwoningen van 
Volkshuisvesting (met o.a. gemaal en woning in Hazelaarstraat) is genomineerd voor de Gouden Gelderse Roos, 
allemaal erop stemmen: https://erfgoedgelderland.nl/gouden-gelderse-roos-2019/ 
Ontwikkelingen WW3, Volkshuisvesting wacht het standpunt van de gemeente af m.b.t. 30% sociale woningbouw.   
Esther laat weten dat de afsluitkleppen voor de afvalbakken nog niet zijn besteld i.v.m. de besluitvorming over 
omgekeerd inzamelen. Mogelijk dat dit betekent dat er een andere smallere klep komt op alle afvalbakken in de 
wijken. Kleppen die het ook lastiger maken voor kraaien om afval eruit te pikken. Esther stelt voor om af te wachten, 
alle aanwezige leden akkoord. Voorzitter wil graag weten of de afvalbakken die op de tekening wel staan vermeld 
maar niet meer aanwezig zijn, of die nog worden geplaatst. De houten bloembakken voor Jan Linders mogen worden 
weggehaald. Alle aanwezige leden akkoord.    
Mirjam vraagt of het mogelijk is dat de directrice van De Monchyschool ook aanwezig is de Wijkplatvormvergaderin-
gen, alle aanwezige leden vinden het goed als afvaardiging scholen zich ook aansluiten bij het Wijkplatform. 
De wijkagent vond het een enerverende vergadering, anders dan hij gewend was van bewonersoverleggen in 
Rijkerswoerd. Hij zal wanneer mogelijk proberen aan te sluiten.  
 

Voorzitter sluit de vergadering om 22:24 uur en bedankt allen voor hun aanwezigheid. 
 

Volgende vergadering Wijkplatform West op 27 november, om 19:30 uur bewoners en vanaf 20:00 uur overige leden in MFC de Spil. 
Voor alle vergaderdata Wijkbeheer Malburgen zie: http://inmalburgen.nl/wijkagenda-malburgen/  
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18.031 271118 Afspraak aangepast: Film project is in de maak, 
mogelijk medio oktober afronding. Hanspaul 
wordt op hoogte gehouden.  

Clarence Schippers Medio oktober 
2019 

19.001 290119 Update 170919: wordt opnieuw Verkeerswerk-
groep West geformeerd. Nick zal namen eerdere 
deelnemers doorgeven aan Hanspaul, Michel zal 
nieuwe oproep doen in wijkmedia. 

Nick, Hanspaul, Michel  

19.011 290119 Update 210519: Presentatie integraal plan 
Beweegtuin West komt terug op een 
aankomende Wijkplatform vergadering. Hanspaul 
neemt contact op met Larisa.   

Hanspaul, Larisa Brinkhoff 25 september 

19.012 260319 Update 210519: Leden geven aan op de 
zogenaamde vlekkenkaart van Esther m.b.t. 
locaties waar veel zwerfvuil ligt door Stadsbeheer 
zelf in kaart moet worden gebracht. . 

Leden Wijkplatform West   

19.020 210519 Update 170919: Bewoner John wil het Westival 
organiseren en zal later meer bekend over 
maken.  

John - 

19.022 210519 Update 170919: Eindejaars etentje Wijkplatform. 
Hanspaul kies datum en locatie en zal tijdens 
volgende vergadering voorstel doen  

Hanspaul  27 november 
2019 

19.024 210519 Update 170919: Andre zal tijdens vergadering 
van 27 november worden uitgenodigd om 
afscheid te komen nemen van het Wijkplatform.  

Andre, DB  

19.026 210519 Nick en Michel kijken of ze het lijst met personen 
die aan schouw/verkeersoverleggen hebben 
deelgenomen nog hebben, en koppelen deze 
terug aan Hanspaul.  Dit ivm vervolg overleggen 
afspraken afd. verkeer/ Marjolein Renne.  

Nick, Michel 27 november 
2019 

19.029 210519 Update 170919: Wat is verwachting van het 
Wijkplatform West m.b.t. Van Wijken Weten, wat 
verwachten en willen bewoners van 
gemeentelijke diensten in brede zin. Onderwerp 
voor een aankomende vergadering en hiervoor 
uitnodigen burgemeester en/of wethouder.  

DB, Hanspaul Een 
aankomende 
vergadering 

19.033 210519 Stella en Michel zullen gaan kijken naar 
aanschaf beamer in overleg met voorzitter 

Stella en Michel - 

19.036 210519 Update 170919: Bewonersleden Wijkplatform 
West gaan op papier zetten wat te 
verwachten m.b.t. inhoud en procesvoering 
vanuit TLO/gemeente. Bewonersleden 

DB, Hanspaul, 
bewonersleden, TLO naar 
een volgende agenda  

- 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 



houden rekening m.b.t. toonzetting en de 
vorm hoe er wordt overlegt. Daarna in open 
overleg met TLO  

19.037 170919 Verkeerswerkgroep zal opnieuw worden 
opgestart. Hanspaul zal dit in overleg doen 
met o.a. Nick en TLO. Michel zal kijken naar 
gegevens deelnemers, waaronder een 
verkeersdeskundige die zich eerder had 
aangemeld als belangstellende. Michel zal 
ook opnieuw oproep doen in de wijkmedia. 

Hanspaul, Michel - 

19.038 170919 Alle aanwezige leden akkoord met de 
verwijdering/dan wel verplaatsing van de jeu 
de boulesbaan en de barbecue t.b.v. de 
locatie/inrichting Beweegtuin. 

Leden Wijkplatform - 

19.039 170919 Het eerdere verzoek gedaan aan Jiska 
Brouwer m.b.t. het kwartslag draaien van 
het voetbalveld (doeltjes) om hierdoor een 
kleiner speelveld te krijgen in het park 
nogmaals doen bij Esther Hoogendoorn  

Esther Hoogendoorn - 

19.040 170919 Bewoner John wordt gevraagd om zijn 
peutervoetbalproject anders te formuleren 
en de aanvraag dan nogmaals anders in te 
dienen. Doelstelling project voor financiële 
ondersteuning moet zijn spel & ontwikkeling, 
niet voetbal. Hanspaul koppelt terug 

John, Hanspaul - 

19.041 170919 Ontwikkelingen WW3 en terugkoppeling uit 
de  klankbordgroep op agenda volgende 
vergadering  

Hanspaul, DB 27 november 
2019 

19.042 170919 Voorzitter zal met Nick en Wouter bespreken 
hoe bew. microwoningen te benaderen 
m.b.t. afscheiding/toegankelijkheid terrein. 
Joel van der Loo doet navraag bij één van de 
bew. die hij goed kent. 

Voorzitter, Joel van der Loo - 

19.043 170919 Extra vergadering leden Wijkplatform (plus 
expertise) om te bespreken over het 
wel/niet inhuren van een bureau voor extra 
onderzoek naar de waterveiligheid i.v.m. 
ontwikkelingen KWP. 

Hanspaul, voorzitter, 
bewonersleden  

- 

19.044 170919 Nieuwe voorzitter/gespreksleider/technisch 
voorzitter en goed en sterk DB (uitbreiding) 
op de agenda van aankomende vergadering 

DB - 

19.045 170919 Alle aanwezige leden akkoord om aanschaf 
andere kleppen afvalbakken uit te stellen 
i.v.m. ontwikkelingen omgekeerd inzamelen. 

Esther Hoogendoorn - 



Aanwezigheidslijst Wijkplatform West 
   

 
 

VERGADERDATA 2019 29 
januari 

26  
maart 

21 
mei 

17 
sept. 

27 
Nov. 

NAAM FUNCTIE & ORG. 
GENODIGD  

TOEHOORDER  LID 
 

Marieke v/d heuvel voorzitter Wijkplatform West lid ja ja ja ja    

Willem Brouwers Landschapsarchitect  genodigd    ja    

Larissa Brinkhoff Initiatiefnemer Beweegtuin West genodigd ja   ja    

Mirjam van Hezewijk TLO gem. Arnhem lid ja ja nee ja    

Marjolein Mulder TLO gem. Arnhem lid ja nee ja ja    

Mirjam Vosselman Bewoner afgevaardigde dijkflats lid    ja    

Myra Hasselbach bewoner lid ja nee nee nee    

Kariem Maher bewoner lid   ja ja    

Carien Knol bewoner afgevaardigde dijkflats lid ja ja nee ja    

Arjan Diepstraten bewoner lid ja ja ja nee    

Bas Wijnen wijkagent lid    ja    

Nick Ebbers bewoner lid ja ja ja nee    

Joel van der Loo raadslid Groenlinks lid ja ja ja ja    

Ria de Vries raadslid PvdA lid nee ja nee ja    

Mattijs Loor raadslid D66 lid nee ja nee ja    

Esther Hoogendoorn stadsdeel manager Stadsbeheer lid ja ja nee nee    

Astrid van Brenk bewoner lid ja ja ja ja    

Stella Schimmel bewoner lid ja ja ja nee    

Dennis Martens bewoner lid ja ja ja nee    

Joost Viejou bewoner lid ja ja nee ja    

Roelie van der Weide Volkshuisvesting lid ja ja nee nee    

Berrie Oosterveld bewoner lid nee nee ja ja    

Hanspaul Maarseveen opbouwwerker Rijnstad lid   ja ja    

Michel Lammerse verslaglegging  lid ja ja ja ja    
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 Wijkplatform Malburgen Oost en West 

 T.a.v. de heer Hans-Paul Maarseveen 

 p/a Zwanebloemlaan 2a 

 6832 HG  Arnhem 

 

Onderwerp:  70e editie van de Ome Joop’s Tour 
  
  
Geachte heer Maarseveen,  

Na een onvergetelijke Ome Joop’s Tour in 2019 zijn de voorbereidingen voor het jubileumjaar van de 

Ome Joops Tour 2020 in volle gang. Deze 70e editie van de Ome Joop’s Tour zal plaatsvinden van 

zondag 26 juli t/m woensdag 5 augustus 2020. 

 

In onze loods op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) zijn vrijwilligers al de voorbereidingen aan het 

treffen voor deze jubileumtour. Ook zijn we bezig met de conceptroute waarmee wij de kinderen die 

weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben opnieuw een fantastische fietsvakantie aan kunnen 

bieden. Voor de totstandkoming van de Ome Joop’s Tour zijn wij afhankelijk van vrijwilligers maar ook 

van u als sponsor.  

 

Met uw organisatie heeft u vorig jaar een wielerploeg gesponsord en daarmee waren wij natuurlijk 

ontzettend blij! Zonder uw (financiële) steun kunnen wij Ome Joop’s Tour niet draaien. Ook dit jaar doen 

wij dan ook weer heel graag een beroep op uw bijdrage om de jeugdronde te realiseren en zeker in ons 

jubileumjaar iets extra's te organiseren, onderweg en/of bij de locaties waar wij overnachten.  

Als wielerploegsponsor van het afgelopen jaar stellen wij u graag als eerste in de gelegenheid om zich 
weer aan te melden als ploegsponsor voor 2020. Mocht u nog vragen of wellicht andere ideeën hebben 
om invulling te geven aan uw sponsoring dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons via 
sponsoring@omejoopstour.nl. 
 
Wij hopen dat u positief zult reageren op ons verzoek en zien uw antwoord graag vóór 1 december 

2019 met belangstelling tegemoet.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Marcel Legerstee 
Voorzitter 
 
 
 

 
 

mailto:secretariaat@omejoopstour.nl
http://www.omejoopstour.nl/
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Wielerploegsponsor OJT 2020 
 
 
Naam : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Contactpersoon : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Adres : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Postcode/Plaats : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Telefoon : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Mobiel : ………………………………… ……………………………………………. 
 
E-mailadres : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Website : ………………………………… ……………………………………………. 
 
 

Wat kunt u  van ons verwachten als wielerploegsponsor? 
Er worden wielerploegen geformeerd van zes kinderen en een volwassen ploegleider. Zij zijn te herkennen aan de 
wielershirts, met bedrijfslogo of naam. Tijdens de fietsvakantie vertegenwoordigen zij uw bedrijf of organisatie. Net 
als in de Tour de France kunnen de deelnemers fel begeerde truien behalen, waaronder de ‘gele Trui’. Dat kan door 
een tijdrit, grasbaanrace of een sprint te winnen. Ook door sportiviteit, onderling positief gedrag, spontaniteit, oog 
voor milieu en goede verkeersdiscipline, zijn veel punten te verdienen. Tevens wordt uw bedrijf of organisatie duidelijk 
in ons programmaboek en op onze website gepresenteerd. Daarnaast zal op Facebook aandacht aan uw 
bedrijf/organisatie worden geschonken. Ook wordt uw bedrijf of organisatie regelmatig tijdens de hele Tour als 
ploegsponsor genoemd. 
 
De wielershirts van …………… ploeg moeten nog gecontroleerd worden of ze nog wel representatief zijn en komen 
daar eventueel nog op terug. Mogelijk wenst u dat er nieuwe wielershirts gemaakt moeten worden, omdat 
bijvoorbeeld uw logo veranderd is. Hier zijn wel kosten mee gemoeid. 
 

❑ Sponsoring Wielerploeg exclusief wielershirts  €  1.300,00    
 

❑ Sponsoring Wielerploeg inclusief wielershirts   €  1.600,00 
 

 
Wij verzoeken u om deze overeenkomst getekend te retourneren naar Stichting Ome Joop’s Tour   
t.a.v. Werkgroep Sponsoring, Postbus 711, 6800 AS te Arnhem of te mailen naar het secretariaat, 
secretariaat@omejoopstour.nl. U ontvangt van ons een bevestiging en/of een factuur van de gemaakte afspraken. 
Wij zullen er samen weer een mooie tour van maken. 

 

Overige sponsorafspraken: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 O 1 jaar    O 3 jaar    O 5 jaar 

 

 

Plaats:……………………………………………….            Datum:………………………………… 

 

Handtekening sponsor       Stichting Ome Joop’s Tour 

mailto:secretariaat@omejoopstour.nl






Hallo marjolein, 

  

Zoals gisteren besproken nog even een beschrijving van het proces tot dusverre in het project 

Stadsblokken Meinerswijk. 

  

In december 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan (Eilanden 3.0) vastgesteld. Dit masterplan 

is vertaald in een bestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft, gezamenlijk met de 

Watervergunning van Rijkswaterstaat en de vergunning en ontheffing Natuurbeschermingswet, ter 

inzage gelegen in de periode februari - maart 2019. Dit is gebeurd op basis van de 

coördinatieregeling, waarbij indieners van zienswijzen of - later - beroepschriften, niet tegen alle 

voorgenomen besluiten een zienswijze hoeven in te dienen, maar dat slechts eenmalig hoeven te 

doen.  

  

Tijdens deze terinzagelegging zijn ca. 130 zienswijzen binnengekomen over het bestemmingsplan, de 

vergunningen en de ontheffing. Gezamenlijk met RWS en de provincie zijn deze zienswijzen voorzien 

van een reactie. Al deze zienswijzen en reacties zijn gebundeld in de Nota van Beantwoording. 

  

Op basis van de planning zou het bestemmingsplan, inclusief Nota van Beantwoording, nog voor de 

zomer aan de raad worden aangeboden ter vaststelling. Gezien de discussie over de PAS (stikstof), 

hebben we besloten te wachten met de besluitvorming. Immers, Raad van State zou het 

bestemmingsplan vernietigd hebben. Concreet betekent dat, dat de indieners van de zienswijzen nog 

niet weten of en zo ja, op welke wijze, hun zienswijze is verwerkt.  

  

Wij hopen dat er binnenkort een oplossing komt voor de stikstofproblematiek. Op dat moment zullen 

wij het bestemmingsplan, met Nota van Beantwoording, aanbieden aan de raad ter vaststelling. 

Daarna zullen provincie en RWS ook hun vergunning definitief maken. Belanghebbenden kunnen dan 

beroep instellen, binnen zes weken na vaststelling bestemmingsplan. Op basis van de eerder 

genoemde coördinatieprocedure gelden deze beroepschriften dan ook tegen de overige 

vergunningen en ontheffing. Deze beroepschriften worden vervolgens behandeld bij de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van Raad van State (ABRS). De uitspraak van ABRS is vervolgens bindend: als zij 

het bestemmingsplan goedkeuren, is het onherroepelijk. Er is dan geen verdere mogelijkheid voor 

bezwaar / beroep. 

  

Heb je hier voldoende aan ? 

  

Groet, 

Paul van der Veen 
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Malburgen 
Oost, Immerloo 
en ’t Duifje 

Jaarplanning 
Wijkbeheer Malburgen 

2020 

 
concept – 27 november 2019 

VERGADERSCHEMA  OVERLEGGEN:  

• WIJKPLATFORM EN DAGELIJKS BESTUUR MALBURGEN WEST, STADSBLOKKEN EN MEINERSWIJK  
• WIJKPLATFORM, DAGELIJKS BESTUUR EN WIJKBEHEERGROEPEN MALBURGEN OOST NOORD, OOST ZUID, 

IMMERLOO EN ‘t DUIFJE 
• CENTRAAL OVERLEG MALBURGEN 
Uitgangspunten: 
• De bijeenkomsten zijn openbaar, behalve die bijeenkomsten waarbij aangegeven is dat deze besloten zijn. 
• De Wijkbeheergroepen leveren agendapunten aan voor het Wijkplatform. Komen minimaal 5 x per jaar bij 

elkaar. De Wijkbeheergroepen komen voor de bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur bij elkaar. 
• Het Dagelijks Bestuur maakt de agenda voor het wijkplatform mede op basis van punten uit de 

wijkbeheergroepen. 
• Het Dagelijks Bestuur komt 2 weken voor het Wijkplatform bij elkaar en 1 week erna. Totaal 10 x per jaar. 
• 3 platformvergaderingen voor de zomer en 2 platformvergaderingen na de zomer.  
• Het Centraal Overleg Malburgen (COM) komt 2 x per jaar bij elkaar. 

• De agendacommissie COM komt 2 x per jaar bij elkaar voorafgaand aan het COM. 

Doel: Een goede verbinding tussen Wijkbeheergroepen en het Wijkplatform. 

 
Overzicht Malburgen West, Stadsblokken, Meinerswijk en Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 

Platform Malburgen Oost, Immerloo, ’t Duifje Platform Malburgen West, Stadsblokken, Meinerswijk 

Dinsdag 19.30 uur De Hobbit - vergaderruimte 
 

Dinsdag 19.30 uur De Spil - Parkzaal: 
 

Dagelijks Bestuur  Malburgen Oost, Immerloo,  
’t Duifje 

Dagelijks Bestuur Malburgen West, Stadsblokken, 
Meinerswijk 

Dinsdag 20.00 uur Hobbit  Maandag 20.00 uur Hobbit   
Wijkbeheergroep Oost Zuid Centraal Overleg Malburgen (COM) 

Maandag 19.30 uur Bruishuis  MFC De Spil – woensdag 6 mei – 19.30 u 

De Hobbit – dinsdag 20 oktober 

Wijkbeheergroep Oost Noord - akkoord Agendacommissie COM 

Dinsdag 20.00 uur De Malburcht – Serre  Maandag 19.30 uur Hobbit -   
Wijkbeheergroep ’t Duifje Wijkbeheergroep Immerloo 

Maandag 19.30 uur Buurthuiskamer 
  

Dinsdag 19.30 uur Huis voor de wijk 
 

Data inleveren kopij Wijkkrant Malburgen.nl Data verschijnen Wijkkrant Malburgen.nl 

  

 
Vakanties (regio Zuid, waar Arnhem in valt) en feestdagen 2020: 

Nieuwjaarsdag: 1 januari Hemelvaartdag: 21 mei 

Kerstvakantie: 1 t/m 5 januari Ramadan 23 APRIL t/m 23 mei 

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart Pinksteren: 31 mei 

Goede vrijdag: 17 april  Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 

Pasen: 12 april Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 

Koningsdag: 27 april Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 

Meivakantie: 25 april t/m 3 mei Kerst: 25 en 26 december 

Bevrijdingsdag: 5 mei 
  

 



 

 

Jaarkalender Wijkbeheer Malburgen 2019 – definitief 
Datum Aanvang Locatie Groep 

Maandag 6 januari 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 13 januari 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 14 januari 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 20 januari 19.30 u buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 21 januari 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Dinsdag 28 januari 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 3 februari 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 4 februari  20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 18 februari 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 2 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 3 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Maandag 9 maart 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 10 maart  20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 16 maart 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 17 maart 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Maandag 23 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 24 maart 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 30 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 7 april 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 13 april 20.00 u De Hobbit Agendacommissie COM 

Dinsdag 14 april 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 21 april 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  

besloten thema bijeenkomst 

Maandag 4 mei 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Woensdag 6 mei 19.30 u De Spil Centraal Overleg Malburgen 

Dinsdag 19 mei 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 25 mei 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 26 mei 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Woensdag 27 mei 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 1 juni 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 2 juni 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Dinsdag 9 juni 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 16 juni 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  
besloten thema bijeenkomst 

Dinsdag 23 juni 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Dinsdag 30 juni 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Maandag 24 augustus 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 31 augustus 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘Duifje 

Dinsdag 1 september 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 7 september 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 8 september 19.30 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Maandag 14 september 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 15 september  19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 21 september 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 29 september 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 5 oktober 20.00 u De Hobbit Agendacommissie COM 

Dinsdag 6 oktober 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 20 oktober 19.30 u De Hobbit Centraal Overleg Malburgen 

Dinsdag 27 oktober 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  
besloten thema bijeenkomst 

Maandag 9 november 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 10 november 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 16 november 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 17 november 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Woensdag 18 november 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 24 november 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 1 december 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 7 december 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 9 december 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Dinsdag 15 december 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 
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