
 -Concept verslag  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 27/11/19          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezigen: 18, zie aanwezigheidslijst voor aan- en afwezigen (niet online beschikbaar)    
      

Kernpunten vergadering: 2:. Nijmeegseweg 7:. Financiële aanvragen 10:. Inhuur onderzoeksbureau waterveiligheidsonderzoek 
 

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 20:01 uur en heet alle aanwezigen welkom. Alle aanwezigen hebben de 
stukken ontvangen. De volgende leden hebben zich afgemeld: Stella, Nick. Berrie, Nevien, Dennis komt later, Karima 
heeft aangegeven te stoppen met deelname i.v.m. met haar werkzaamheden voor een politieke partij. Wijkagent 
afwezig. Op verzoek wordt er een kort voorstelrondje gedaan. Volgorde van de agenda wordt op enkele punten 
gewijzigd, agenda aangenomen.  
 

2:. Ontwikkelingsplan Nijmeegseweg & overige wijkontwikkelingen 
Arjan en Michel geven een korte toelichting. Er is namens beide Wijkplatforms een brief opgesteld gericht aan de 
gemeenteraadsleden. Hierin werd het ongenoegen geuit over de bewonersparticipatie m.b.t. ontwikkelingen 
Nijmeegseweg. Een kerngroepje gevormd uit bewoners van beide wijkplatforms heeft op korte termijn een overleg 
met de verantwoordelijk wethouder en de projectmanager van de gemeente. Onderwerp van gesprek zal zijn om de 
bewonersparticipatie inhoudelijk weer onderdeel uit te laten maken van het ontwikkelingsplan. De insteek is om 
eerst de ergernissen met elkaar uit te spreken naar aanleiding van de kritische inhoud brief, en een andere manier 
van betrokkenheid dan tijdens de eerste twee bijeenkomsten. Mattijs geeft aan dat de bedoeling van de brief bij de 
raad maar ook bij de wethouder en de projectleider goed is overgekomen. De projectleider snapt ook de inhoud van 
de brief, en wil het gesprek aangaan. 
Voorzitter hoopt dat het gesprek en de uitkomst ervan een succes zal zijn, niet alleen m.b.t. de Nijmeegseweg maar 
ook andere projecten in de Malburgen. Ook bijvoorbeeld kijkend naar WW3 blijkt dat het belangrijk is om een brede 
afvaardiging van bewoners te hebben in betrokkenheid bij projecten. Belangrijk dat het Wijkplatform een 
continuering heeft in deelname allerlei belangengroepen.  
   

3:. Kennismaken met de Monchyschool – Mariken Goris 
Mariken is zowel uit persoonlijke interesse aanwezig bij de vergadering als om ook te kijken hoe de school kan 
aansluiten bij de wijk, en de wijk mogelijk meer bij de school. Als directeur zet Mariken zich naast het leiding geven 
aan het team ook in op in te zetten op drie pijlers: resultaten te verhogen, de cultuur evenals het schoolgedrag te 
verbeteren. Er wordt vooral ingezet op de kern, het lesgeven. Daarnaast wordt er gekeken dat kinderen buiten 
schooltijd cursussen of school gerelateerde activiteiten kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld zwerfafval opruimen en 
bewust te maken van hun omgeving en milieu. Daarnaast wordt er ingezet op kansrijk opgroeien, met name gericht 
op muziek. Twee keer per week krijgen alle kinderen muziekles. Met alle partners is er een regiegroep in de Spil, 
Hierin worden ervaringen gedeeld op basis van lesgeven en aanverwante zoals opvoeden. Mariken ziet een 
combinatie mogelijk om met wijkbewoners, ouders en (school)kinderen een creatieve club op te richten of een koor 
bijvoorbeeld. 
Voorzitter geeft aan dat Mariken een duidelijk visie heeft. Voorzitter ziet zelf ook in dat de relatie tussen de school 
(MFC) en de wijk moet verbeteren. Hanspaul wil graag weten hoe Mariken de verbinding tussen de wijk (middels 
wijkorganisaties) en de school ziet, kunnen wijkorganisaties zich aanmelden? Goede initiatieven zijn altijd welkom. 
Voorzitter ziet graag een artikel in de wijkkrant waarin Mariken en haar ideeën worden voorgesteld aan de wijk. 
Michel zal het meenemen naar het redactie overleg van de wijkkrant. Voorzitter bedankt Mariken voor haar 
toelichting, waarna Mariken de vergadering verlaat.  
     

4:. Veiligheid & Leefbaarheid 
Wijkagent is niet aanwezig, maar de voorzitter geeft een korte toelichting op de rol van de wijkagent. Wijkagent Bas 
had aangegeven dat hij zou vragen om op te schalen in Malburgen West. Is er nu meer politie actief in West? 
Verschillende leden geven aan iets meer politie te zien. Er is nog veel overlast van veel te hard rijdend verkeer, over 
de Bandijk rijden motoren, Gelderse Rooslaan, Dovenetellaan zijn de bekende wegen voor te hard rijden. Aanrijtijd is 
vaak te lang wordt aangegeven. Voorzitter geeft aan dat er helaas nauwelijks meer politie zichtbaar is in de wijk 
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5:. Verslag en afsprakenlijst vergadering 17 september 2019 
Verslag aangenomen, geen wijzigingen. 
Afsprakenlijst: 
19.020: Hanspaul heeft John een mail gestuurd met de vraag over de organisatie van het Westival, hierop heeft 
Hanspaul nog geen antwoord op gekregen. 
19.039: Doeltjes zijn verplaatst, maar staan nog steeds te ver van elkaar af geven verschillende aanwezigen aan. 
Vragen naar herstel van gras op het veldje en samen kijken met iemand van Sportbedrijf voor ideale afstand volgens 
de jeugd.  
 

6:. Financieel overzicht 
Financieel overzicht aangenomen. Een vrijwilliger door Hanspaul ingehuurd maakt met het financiële overzicht. Zij 
zal kijken om de volgende beter af te drukken is. Voorzitter zal graag eens met de vrijwilligster willen overleggen 
over data en data-analyse. Overzicht zal online komen.  
 

7:. Financiële aanvragen 
Aanvraag Ome Joops Tour: Voorzitter geeft een korte toelichting over Ome Joops Tour. Er zijn geen echte 
jeugdwijkteams meer, er wordt nu meer verdeeld om groepen uit verschillende delen van de stad zo leuk mogelijk 
samen te stellen. De aanvraag is zowel met als zonder wielershirts. Er wordt voorgesteld om te kijken of de 
organisatie nog de shirts heeft van een shirtsponsering door het Wijkplatform West van een aantal jaren geleden.  
Aanvraag unaniem aangenomen, met de opmerking om navraag te doen bij de organisatie of shirts van vorige 
shirtsponsor actie er nog aanwezig zijn, zo niet dan aanvraag met nieuwe shirts. Hanspaul vraagt na.    
 

8:. Toelichting WW3 – Dennis & Roelie van der Weide 
Er is op 14 september ingesproken in de raad door bewoners over de ontwikkelingen WW3, bewoners hebben hier 
hun mening gegeven over de bouw van sociale huurwoningen binnen het project WW3. Het gaat dan om de 30% 
sociale huur binnen alle nieuwbouwprojecten in Arnhem. In het overleg met Volkshuisvesting kwam naar voren dat 
Volkshuisvesting zelf graag deze 30% wil realiseren in WW3. Over de invulling van de rand van het WW3 project zijn 
bewoners ook nog niet tevreden over. Daar zal opnieuw naar worden gekeken om dit meer marktconform te gaan 
inrichten en samen met bewoners een schetssessie in te zetten met onderliggend het stedenbouwkundigplan. Daar 
komt over enkele weken antwoord op. Dennis wil namens de betrokken bewoners de stedenbouwkundige van de 
gemeente Arnhem nog danken voor zijn ondersteuning hierin.  
Qua verkeersdruk en verkeersstromen zijn er ook zorgen. Roelie geeft aan dat er is afgesproken om met een 
verkeersdeskundige om tafel te gaan zitten, om de argumenten nog eens goed te bespreken. Er liggen daarnaast een 
aantal zienswijzen van bewoners aan de Zonnedauwweg daar wordt nog op teruggekomen.  
Voorzitter vraagt in hoeverre het staat met de luchtverontreiniging en luchtkwaliteit, is dit goed meegenomen in de 
plannen? Roelie geeft aan dat er door gemeente getoetst wordt en als dit niet voldoet, dan wordt er geen 
toestemming gegeven om te bouwen. 
 

9:. Ontwikkelingen KWP & Stadsblokken Meinerswijk 
Voorzitter geeft een korte toelichting. Er zijn een aantal zienswijzen ingediend m.b.t. plannen KWP. Daarnaast speelt 
stikstof een belangrijke rol in de voortgang. Matthijs Loor geeft aan dat het college ook nog geen besluit heeft 
genomen. 
  

10:. Inhuur onderzoeksbureau t.b.v. waterveiligheidsonderzoek 
Voorzitter geeft een toelichting. Voorzitter wil graag met de bewonersleden een apart overleg houden om tot een 
besluit te komen over de offerte van een onderzoeksbureau t.b.v. een waterveiligheidsonderzoek. Dit in relatie tot 
de plannen van KWP. Belangrijk ook om die bewoner om tafel te hebben die in de overleggroep met KWP zit. 
Michel vraagt of er maar één offerte is aangevraagd? Er is één offerte aangevraagd geeft de voorzitter aan. 
Hanspaul vraagt of er bewonersleden zijn die vragen hebben over het voorgestelde onderzoek en/of de offerte? 
Bewoner geeft aan dat ze via een kennis heeft begrepen dat de resultaten en metingen van het onderzoek 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat betrouwbaar zijn. Het gaat daarnaast om heel veel geld. Dennis geeft aan dat er 
verschillende doorstroomhoeveelheden worden gehanteerd, Rijkswaterstaat gaat van een lager aantal kub uit in 
haar onderzoeken. Voorzitter is samen met Nick bij een bijeenkomst van Rijkswaterstaat geweest. Rijkswaterstaat 
neemt de piekbelasting van de rivier niet mee in haar onderzoek, daarom moet er volgens de voorzitter van 18.000 
kub worden uitgegaan en niet de 16.000 kub dat door Rijkswaterstaat gehanteerd wordt.   
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10:. Inhuur onderzoeksbureau t.b.v. waterveiligheidsonderzoek (vervolg) 
Verschillende leden geven aan dat het een groot bedrag is. Het Wijkplatform wil meer antwoorden geeft de 
voorzitter aan, veiligheid is onbetaalbaar.  
Mattijs geeft aan dat als het wordt aangenomen; het bedrag van 22.000,- Euro is heel hoog en het is nog maar de 
vraag of de gemeente ermee instemt, gezien de hoogte/inkoopbeleid gemeente Arnhem, ook omdat er maar één 
offerte wordt gehanteerd voor uitvoering onderzoek. 
Marjolein Mulder vindt het gezien de hoogte van het bedrag zonde om zo’n groot deel van het bewonersbudget te 
gebruiken voor een onderzoek. Je handelt ook namens alle wijkbewoners in West, 22.000,- Euro is een hoog bedrag. 
Marjolein stelt voor om tenminste verbreding te zoeken in Arnhem Zuid, bij andere wijkorganisaties voor draagvlak. 
Voorzitter geeft aan dat zij ook de bedoeling heeft om een bijeenkomst te houden stadsdeel breed, het gaat om het 
belang voor een groot deel van Zuid. Bij zo’n bijeenkomst is het dan ook van belang om de resultaten van 
Rijkswaterstaat ook kenbaar te maken.  
Hanspaul geeft aan dat er meer draagvlak moet worden gezocht, en hoe ga je dat doen? Voorzitter wil dit graag  
bespreken met een kerngroep van bewoners hoe dit te gaan organiseren. Ook met meer onderzoeksbureaus 
betrokken erbij, zodat er meer offertes liggen. Marjolein wil eerst weten hoe het gaat met het aanbestedingsbeleid 
voor zulke hoge bedragen vanuit het Wijkplatform. Marjolein kan niet aangeven hoe snel hier duidelijkheid over kan 
worden gegeven. Het wordt nader besproken door de kerngroep  
 

11:. Werkgroep Verkeer  
Frans geeft een toelichting. De werkgroep is de eerste keer bij elkaar gekomen. Naast twee andere bewoners, 
waaronder een verkeersdeskundige die woonachtig is aan de Gelderserooslaan was ook Hanspaul aanwezig.  
23 januari 2020 is de volgende vergadering. Michel vraagt of er nog nieuws is over de aanpak kruising 
Gelderserooslaan – Dovenetellaan – Wilgenlaan. Mirjam van Hezewijk geeft aan dat er wordt gekeken om de hele 
Gelderse Rooslaan in te richten als 30 kilometerweg, die is nu ingericht als 50 kilometerweg. Er is hier een ontwerp 
voor gemaakt door de afd. Verkeer. Er moet gekeken worden of en wanneer hiervoor voldoende budget is.  
Frans geeft aan dat de busstrook die is gerealiseerd aan het begin van de Gelderserooslaan er is vanwege de 
aankomende renovatiewerkzaamheden in 2020 aan de John Frostbrug. Michel geeft aan dat de rand van de  
middenberm tussen de busbaan en rijbaan al een aantal keren is geraakt en overheen gereden, is er mogelijkheid 
om deze duidelijker te maken (witte vlakken/reflectoren). Mirjam koppelt terug. Dennis zou graag zien dat de 
Gelderserooslaan op een gemeentelijke prioriteitenlijst komt te staan om uitgevoerd te gaan worden. Mirjam geeft 
aan dat het TLO t.z.t. met Marjolein Rennen (afd. Verkeer) om tafel gaat zitten om de punten van de verkeersgroep 
uit te voeren. Hanspaul geeft aan dat bewoners nog kunnen aansluiten bij de werkgroep verkeer op 23 januari.  
 

12:. Voorzitter Wijkplatform & uitbreiding DB   
Hanspaul ziet graag een nieuwe voorzitter voor het Wijkplatform. Dennis wil zich graag aanmelden als lid van het DB, 
hij probeert het voor een jaar. Maximaal een uur vergaderen. 
Taken & verantwoordelijkheden van de voorzitter en DB zal Hanspaul delen aan de leden. Dennis wil zich wel 
inzetten als een technisch voorzitter, maar zich dan beperken tot de vergaderingen, niet als aanspreekpunt voor het 
Wijkplatform.  
Frans geeft aan dat in Wijkplatform Oost er een onafhankelijk gespreksleider is, en dit ook goed werkt. 
 

13:. Mededelingen organisaties actief in West 
VHV -  Roelie van der Weide: de energierenovatie van woningen in de Hazelaarstraat is in afronding. 
Madelievenstraat en omgeving deze woningen worden gebracht op energie label A. Er komt o.a. dakisolatie en 
vloerisolatie in. Bestemmingsplan voor de Vlierstraat wordt in december in gang gezet. Op 7 januari zal er een inloop 
zijn voor omwonenden en overige geïnteresseerden van 1700 tot 1930 uur in MFC de Spil. 
Esther Hoogendoorn – Stadsonderhoud: de boom naast de Spil moet worden vervangen en bewoners/leden die het 
leuk vinden kunnen hiervoor een keuze aandragen bij Esther. Er wordt voorgesteld om een bewoner uit te kiezen die 
het ook echt leuk vindt. Een aanwezig bewoner maar geen lid van het Wijkplatform wordt gevraagd of hij de keuze 
wil maken omdat hij veel met groen en bomen heeft. Bewoner geeft aan dit te willen doen, gegevens zullen worden 
teruggekoppeld aan Esther. 
  

14:. Rondvraag en sluiting 
Voorzitter sluit de vergadering om 21:57 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng. 
Volgende vergadering op dinsdag 28 januari 0m 20:00 uur (bewonersleden 19:30 uur) in MFC de Spil.  
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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 begin 
2020 

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  

19.012 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 - 

19.029 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 

houden rekening m.b.t. toonzetting en de 

vorm hoe er wordt overlegd. Daarna in open 

overleg met TLO  

DB, Hanspaul, 

bewonersleden, TLO naar 

een volgende agenda  

- 

19.039 170919 Afspraak aangepast: 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. Betrek ook iemand 

vanuit Sportbedrijf om goede afstand te 

bepalen. Herstel van het veld.   

Esther Hoogendoorn,  

Medewerker Sportbedrijf 

- 

19.044 170919 Nieuwe voorzitter/gespreksleider/technisch 

voorzitter en goed en sterk DB (uitbreiding) 

op de agenda van aankomende vergadering 

DB - 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 

 



19.046 271119 Michel neemt contact op met Nariken Grois 

voor een artikel in de wijkmedia over haar 

ideeën om de Monchyschool meer bij de 

wijk te betrekken.  

Michel, Nariken Goris -- 

19.047 271119 Michel zal het financieel overzicht na 

ontvangst van Hanspaul online zetten in het 

archief.  

Michel, Hanspaul - 

19.048 271119 Financiële aanvragen: RB01 - Ome Joops 

Tour: unaniem aangenomen.  

Voor een bedrag van 1300,- Euro. 

Mochten shirts niet meer aanwezig zijn bij 

organisatie, dan inclusief nieuwe shirts  

Voor een bedrag van 1600,- Euro.  

Hanspaul - 

19.049 271119 Opzetten kerngroepje bewoners om meer 

draagvlak (in Zuid) te creëren voor een extra 

waterveiligheidsonderzoek door een extern 

bureau. Meerdere bureaus hiervoor 

benaderen voor offerte verzoek. 

Hanspaul, leden 

Wijkplatform West 

- 

19.050 271119 Marjolein doet navraag bij gemeente of het 

aanbestedingsbeleid de financiering van een 

bedrag t.h.v. 22.000,- toestaat vanuit een 

bewonersorganisatie met budget vanuit 

gemeente.  

Marjolein Mulder - 

19.051 271119 Leden wijkplatform kunnen nog aansluiten 

bij verkeersgroep 

Leden wijkplatform - 

19.052 271119 Dennis wil zich inzetten als uitbreiding voor 

het dagelijks bestuur en als technisch 

voorzitter de vergaderingen gaan leiden voor 

een periode van een jaar. Alle aanwezige 

leden akkoord 

Dennis Martens - 

19.053 271119 Frans zal keuze nieuwe boom maken naast 

de Spil en dit terugkoppelen aan Esther 

Hoogendoorn 

Frans van den Berg, 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 ja  

Mariken Goris Directeur Monchyschool genodigd     ja  

Frans van den Berg wijkbewoner toehoorder     ja  

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

Marjolein Mulder TLO gem. Arnhem lid ja nee ja ja ja  

Mirjam Vosselman Bewoner afgevaardigde dijkflats lid    ja ja  

Myra Hasselbach wijkbewoner lid ja nee nee nee nee  

Carien Knol bewoner afgevaardigde dijkflats lid ja ja nee ja nee  

Wil Voorend wijkbewoner Lid Ja nee nee nee ja  

Arjan Diepstraten wijkbewoner lid ja ja ja nee ja  

Bas Wijnen wijkagent lid    ja nee  

Frans Stuivenberg wijkbewoner lid   ja  ja  

Nick Ebbers wijkbewoner lid ja ja ja nee nee  

Louise Stuivenberg wijkbewoner lid   ja  ja  

Joel van der Loo raadslid Groenlinks lid ja ja ja ja nee  

Ria de Vries raadslid PvdA lid nee ja nee ja ja  

Mattijs Loor raadslid D66 lid nee ja nee ja ja  

Esther Hoogendoorn Manager Team Wijkonderhoud gem. 
Arnhem 

lid ja ja nee nee nee  

Astrid van Brenk wijkbewoner lid ja ja ja ja ja  

Stella Schimmel wijkbewoner lid ja ja ja nee nee  

Dennis Martens wijkbewoner lid ja ja ja nee ja  

Joost Viejou wijkbewoner lid ja ja nee ja ja  

Roelie van der Weide Volkshuisvesting lid ja ja nee nee ja  

Berrie Oosterveld wijkbewoner lid nee nee ja ja nee  

Hanspaul Maarseveen opbouwwerker Rijnstad lid   ja ja ja  

Michel Lammerse verslaglegging  lid ja ja ja ja ja  
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