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Agenda: Wijkplatform Malburgen West 
Datum: Dinsdag 28 januari 2020 
Locatie: MFC De Spil, Lupinestraat 12 
Aanvang: 19.30 uur (bewoners) en 20.30 uur (genodigden en 

beroepskrachten) 
Status: Definitief 
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 20.30 uur. 
 
Agenda 
 
1. Opening, vaststellen agenda en afmeldingen 
2. Werkwijze wijkplatform: oa besluit nemen nieuwe voorzitter en DB leden.  

Samenwerking opbouwwerk. 
 
20.30 uur: Gedeelte met genodigden en beroepskrachten. 
3. Veiligheid terugkomend bespreekpunt/mededelingen 
4. Verslag, afspraken, aanwezigheidslijst Wijkplatform West 3 december 2019 – bijlage1 
5. Financiële aanvragen 

• RB02 Empowering Nisa ¼ West en ¾ Oost Bijlage 2 
• RB03 biljartclub De Spil Bijlage 3 
• RB04 Stichting Heel Arnhem Schoon ¼ West ¾ Oost Bijlage 4 

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

7. Ontwikkelingen Meinerswijk/Stadsblokken/uiterwaarden 
8.  Stand van zaken werkgroep verkeer  
9. Mededelingen en rondvraag 

• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Wijkonderhoud 
• Team Leefomgeving 
• Organisaties 
• Deelnemers 
• Dagelijks Bestuur 

10. Sluiting 22.00 uur 
 
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: 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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Verslag Wijkplatform               3 december 2019 

Malburgen West 
 

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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Malburgen West 
 

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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Wijkplatform Malburgen West Afsprakenlijst 2019-2020 

 

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  



 

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

 
Het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
stimuleert bewoners om actief te zijn in de wijk. Om dat mede  
mogelijk te kunnen maken is er geld beschikbaar voor  
activiteiten en/of voorzieningen in de wijk. Kost dit geld dan  
kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van  
het Wijkplatform of de Wijkbeheergroepen. 
Uitgangspunten *) 
•  Er moet een kwalitatief goede schriftelijke aanvraag zijn, die voldoet aan de spelregels. 
•  Na uitvoering van activiteit of voorziening dient binnen 3 maanden na uitvoering schriftelijk een inhoudelijke en financiële verantwoording te 

worden afgelegd. 
•  Indien geen verantwoording afgelegd wordt, kan geen nieuwe aanvraag van dezelfde persoon, groep of organisatie in behandeling worden 

genomen. 
Spelregels  
•  Personen, groepen en/of organisaties uit de wijk kunnen een aanvraag indienen. 
•  Personen, groepen en/of organisaties van buiten de wijk kunnen een aanvraag indienen indien de activiteit zich nadrukkelijke richt op de 

bewoners van de wijk. 
•  Beroepsmatige organisaties worden niet gehonoreerd, tenzij aangetoond kan worden dat de activiteit niet zonder beroepsmatige ondersteuning 

mogelijk is. 
•  De aanvraag versterkt de leefbaarheid in de wijk, b.v. samenleven, veiligheid, spelen en groen, onderwijs en jeugd. 
•  Geen financiële bijdrage voor uitsluitend eten en drinken, behalve in bescheiden mate bij een activiteit. 
•  Ontmoetingsactiviteiten kunnen tot maximaal € 4,00 per deelnemer gehonoreerd worden. 
•  De activiteit of bijeenkomst moet openbaar en vrij toegankelijk zijn. 
•  De aanvraag moet compleet worden ingediend, inclusief een begroting met kosten activiteit of voorziening, eigen bijdragen en bijdragen 

organisaties of fondsen. 
• H Het idee moet draagvlak in de wijk hebben doordat meerdere bewoners een aanvraag ondersteunen. 
•  Bewoners moeten bereid zijn (voor zover mogelijk mee te helpen bij uitvoering activiteit, aanleg of beheer. 
•  Een aanvraag voor een voorziening in de openbare ruimte moet getoetst worden door gemeente of corporatie. Dit kan extra tijd kosten. 
• D De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam: Empowering Nisa 

t.a.v. Bouchra El Haddad & Ouafae Nasri 
Adres: Groningensingel 1191 

Postcode: 6835 HZ Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 0621911592 / 0639098180 E mail: info@empoweringnisa.nl  
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Groepscoaching, voetbal & caching, vrijwilligersvergoeding en het vrouwenfeest.  

Wat is het doel? Het creëren van een programma die voorziet in de behoefte van de doelgroep doormiddel van pedagogische 
en maatschappelijke activiteiten die een preventief karakter hebben.  

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen, Immerloo, ’t Duifje  

Wie zijn de deelnemers? Meiden in de leeftijdscategorie acht tot en met vierentwintig jaar. 
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

50 vaste meiden 
25 incidenteel 
100 aanwezig bij grote activiteiten 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

Groepsactiviteiten op maandag in het Huis van de Wijk, dinsdag in JC de Fresh, woensdag in Akkerwinde.  
Het vrouwenfeest in april. Het zaalvoetbaltoernooi in maart en in oktober.  

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 
Social media, mond tot mond en flyers. 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: €9294,50 
Bijdragen deelnemers: Enkel voor het vrouwenfeest vragen we €10,- voor een entreekaartje (totaal 100 

kaartjes=€1.000,-) 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Twee meidenwerkers worden gesubsidieerd door Team Leefomgeving. Dit betreft 42 uur 

inzet per week.  
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? Vrijwilligersbudget   

7 tot 12 meiden gedurende het jaar als vrijwilligers inzetten 
Vrijwilligersvergoeding €2,75 per uur 
 

Heeft u een 
leuk idee om 
de 
leefbaarheid 
in de wijk te 
verbeteren? 

H.Maarseveen
Ingevoegde tekst
WEST: euro 2320,50 OOST: euro 6974

H.Maarseveen
Notitie
.

H.Maarseveen
Notitie

H.Maarseveen
Notitie



Totaal: €3.019,50 
 
 
Activiteitenbudget 
Wekelijkse inloop  
Evenementen  
 
Verzorgingsproducten 
Culturele uitjes 
Busvervoer 
Knutselgerei  
Gastdocenten 
Gezamenlijke spellen 
Totaal: € 1410,- 
 
Iedere woensdag wordt er twee uur huiswerkbegeleiding gegeven in de Akker. 
Huren bedraagt €20,- per uur.  
46x per jaar 
Totaal: €1840,- 
 
Twee keer per jaar wordt er een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd.  
Huren bedraagt €50,- per uur. Per keer wordt deze 6 uur gereserveerd. In totaal dus 12 
uur. 
2x per jaar  
Totaal: € 600,- 
  
Totaal: € 3.850,- 
 
 
Vrouwenfeest 
Uitgaven 
Bestemming Specificatie Kosten 
Ruimte voor het feest waar 100 
vrouwen in kunnen en er een optie is 
voor eigen catering. 

Geniet in het Bruishuis (drankjes 
inbegrepen) 
 

€1260,- 

Avondmaaltijd 
 
 

Diner 
 
Toetje uit de winkel 

€900,- 
 
€ 85,- 

Muziek Band is vanaf 17:00 uur tot 23:30 
uur aanwezig met minimaal 4 leden 

Tussen  
€ 600,- en 
€ 800,- 

Decoratie Flowerwall; om de zaal op te maken 
en als foto achtergrond 

€150,-  

Media Flyer; om het feest te promoten 
 
Polaroid foto papier; om de 
bezoekers een leuke aandenker van 
het feest mee te kunnen geven.  

€50,- 
 
 
 
 
€80 

Boodschappen Nootjes, een koekje en drinken als 
het niet in het geniet zal 
plaatsvinden 
 
Cadeaubonnen voor een win actie. 
Mooiste geklede vrouw en 
sfeermaker kan in een wedstrijd 
winnen.  

€50,- 
 
 
 
 
 
 
€50,- 

Onvoorziene kosten  €50 
Totale kosten Uitgaand van locatie het Bruishuis € 3425,- 

 
Inkomsten 

Bestemming Specificatie Kosten 
Entreekaartjes Entreekaart kost €10,- 

p.p. 
€ 1000,- 

Wijkplatform Hiermee worden overige kosten 
gedekt 

€ 2425,-  
 

 
Totaal: €2425,- 
 



Ondertekening 
Datum: 20-01-2020 Handtekening: Bouchra El Haddad & Ouafae Nasri 
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Wim Petersen: 06 – 21 29 71 06 of w.petersen@rijnstad.nl ,p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Mail: aanvragen@malburgen.nl  
Adres: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje, p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 6832 HG Arnhem 
 
*) Voor meer informatie over uitgangspunten, spelregels, procedure en voorbeeld evaluatie zie www.malburgen.nl  

 
 



Aan:		 	 Het	Wijkplatform	Malburgen	West	Stadsblokken	Meinerswijk	
	 	 Het	Wijkplatform	Malburgen	Oost,	Immerloo	en	’t	Duifje	
	
Betreft:	 Aanvraag	financiële	bijdrage	meidenproject	
	
Arnhem:	 20-01-2020	
	
	
Geachte	leden	van	het	wijkplatform,		
	
Empowering	Nisa	zet	zich	een	aantal	jaar	in	voor	het	meidenwerk.	Om	het	aanbod	in	het	
werken	met	meiden	te	versterken	is	er	een	investering	nodig	op	het	gebied	van	
professionalisering	en	anderzijds	meer	aandacht	aan	de	positie	van	deze	meiden	te	
besteden.	Wij	willen	graag	op	langer	termijn	van	betekenis	zijn	en	ingeworteld	zijn	in	het	
welzijnswerk	in	de	regio	Arnhem.	Daarom	dienen	wij	deze	aanvraag	in	op	advies	van	
Team	Leefomgeving.	Vier	onderdelen	van	de	begroting	(vrijwilligersvergoeding,		
activiteitenbudget,	voetbal	&	coaching	en	het	vrouwenfeest)	worden	hieronder	
toegelicht.	Wij	hopen	dat	het	Wijkplatform	dit	bedrag	zal	honoreren.	
	
Vrijwilligersvergoeding;		
Het	vrijwilligersbudget	wordt	ingezet	om	andere	meiden	te	stimuleren,	betrokken	te	raken	bij	
het	organiseren	van	activiteiten	die	bijdragen	aan	het	participeren	van	de	Arnhemse	
gemeenschap.	De	vergoeding	is	een	stimulans	en	kan	meiden	die	het	financieel	niet	breed	
hebben	motiveren.	De	vergoeding	voor	deze	vrijwilligers	verschilt	per	persoon,	rekening	
houdend	met	de	leeftijd	en	werkzaamheden.	De	vergoeding	zal	€2,75	euro	per	uur	zijn.	De	
meiden	kunnen	structureel	ingezet	worden	of	eenmalig	voor	een	groot	evenement.	Op	deze	
manier	zijn	meer	meiden	actief	betrokken	bij	de	uitvoering	van	projecten.	
	
Activiteitenbudget;	
Voor	de	uitvoering	van	het	meidenwerk	is	een	activiteitenbudget	nodig.	Deze	is	ingedeeld	in	
twee	categorieën,	namelijk;	wekelijkse	inloop	en	evenementen.	
De	meidenwerkers	zorgen	ervoor	dat	verschillende	groepen	meiden	tijdens	inloopdagen	
gebruik	kunnen	maken	van	het	materiaal.	Tijdens	deze	inloopdagen	kunnen	ook	gastdocenten	of	
andere	professionals	uitgenodigd	worden	die	een	les	komen	verzorgen.		
Bij	grote	evenementen	werken	de	meidenwerkers	samen	met	andere	organisaties	zoals	
Rijnstad.	De	meidenwerkers	zetten	andere	partijen	in	die	ook	belang	hebben	bij	het	organiseren	
van	de	genoemde	activiteiten	zodat	het	financiële	plaatje	ook	gedeeld	kan	worden.	Deze	
evenementen	zijn	toegankelijk	voor	een	groter	publiek.	
	
Voetbal	&	Coaching	
Het	is	belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	meiden	in	de	stad	toegang	hebben	tot	
sportvoorzieningen.	Door	de	inzet	van	zaalvoetbaltoernooien	enkel	voor	meiden,	zorgt	
Empowering	Nisa	ervoor	dat	meiden	de	bewegingsvrijheid	hebben	die	zij	elders	niet	ervaren.	
Het	toernooi	is	een	middel	om	de	meiden	te	bereiken	en	te	motiveren.	Meiden	worden	in	en	
buiten	de	sportzaal	op	hun	gedrag	gecoacht	en	leren	vaardigheden	die	ook	buiten	de	sport	
behulpzaam	zijn.		
	
Vrouwenfeest	
Jaarlijks	houdt	Empowering	Nisa	een	vrouwenfeest	voor	honderd	vrouwen.	Vrouwen	komen	bij	
elkaar	door	de	ontmoeting	en	gaan	samen	het	gesprek	aan.	Vrouwen	(jong	en	oud)	kijken	uit	
naar	dit	terugkomend	event.	Er	zal	muziek,	lekker	eten	en	verschillende	acts	voor	het	
entertainment	zijn.		



Om	het	feest	te	kunnen	waarmaken	worden	verschillende	partijen	en	vrouwen	uit	de	wijk	
betrokken.	Het	feest	is	van	en	voor	iedereen.	Het	is	dus	ook	de	bedoeling	dat	vooral	mensen	uit	
de	wijk	iets	bijdragen.	Vanuit	Empowering	Nisa	werken	acht	meiden	mee	aan	de	organisatie	van	
dit	feest;	een	aantal	als	vrijwilliger	en	een	aantal	die	stage	lopen.	Met	deze	aanvraag	wil	
Empowering	Nisa	het	wijkplatform	om	een	bijdrage	vragen	zodat	dit	feest	weer	kan	
plaatsvinden.	Hieronder	worden	de	eerste	algemene	gegevens	van	het	feest	gepresenteerd	en	
kunt	u	alvast	een	blik	werpen	op	de	financiële	kosten.		
	
	
Voor	meer	informatie	over	ons	aanbod	en	werkwijze	is	het	productenboek	van	Empowering	
Nisa	in	de	bijlage	te	vinden.	
	
Wij	zien	uw	antwoord	met	belangstelling	tegemoet.	

Met	vriendelijke	groet,	

Bouchra	El	Haddad	&	
Ouafae	Nasri	
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Inleiding	
	
Voor	u	ligt	het	productplan	van	Empowering	Nisa.		
Empowering	Nisa	zet	zich	in	voor	meiden	in	Arnhem.	Het	meidenwerk	richt	zich	
voornamelijk	op	de	identiteitsontwikkeling,	vrijetijdsbesteding	en	op	preventie	bij	
problemen	waar	meiden	met	alle	nationaliteiten	mee	te	maken	krijgen.	Dit	wordt	
gedaan	door	aandacht	te	hebben	voor	maatschappelijke	thema´s,	het	versterken	van	de	
zelfbeeld	van	de	meiden	en	ze	in	hun	eigen	kracht	zetten.	Op	deze	manier	wordt	zowel	
op	groepsniveau	als	op	individueel	niveau	in	kaart	gebracht	wat	er	onder	de	meiden	
leeft.	Hier	wordt	vervolgens	op	professionele	wijze	op	ingespeeld	om	ervoor	te	zorgen	
dat	zij	zich	onderdeel	voelen	van	de	samenleving.		
	
In	het	eerste	hoofdstuk	‘Meidenwerk’	wordt	getracht	de	definitie	van	Empowering	Nisa	
toe	te	lichten.	Verder	worden	beoogde	doelen	van	de	organisatie	uiteengezet.	
	
Vervolgens	staat	in	het	tweede	hoofdstuk	‘Visie	en	Missie’	beschreven	wat	de	inspiratie	
en	motivatie	is	voor	de	verantwoordelijke	meidenwerkers.		
	
In	het	laatste	hoofdstuk	‘Aanpak’	wordt	de	werkwijze	van	Empowering	Nisa	uiteengezet	
met	de	randvoorwaarden	die	van	belang	zijn.	Tevens	komen	de	samenwerkingspartners	
aan	bod.	
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1.	Meidenwerk	
In	dit	eerste	hoofdstuk	wordt	de	aard	van	de	organisatie	Empowering	Nisa	beschreven.		

1.1	Probleemcontext 
Binnen	het	veelal	door	jongens	overheersende	sociale	domein	is	er	vaak	minder	
aandacht	voor	meiden.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	het	jongerenwerk	voornamelijk	jongens	
bereikt	en	weinig	meiden.	Dit	terwijl	zij	net	zo	goed	belang	hebben	bij	ontwikkeling	van	
hun	talenten	en	ongeveer	net	zoveel	meisjes	als	jongens	tot	de	kwetsbare	groepen	
gerekend	kunnen	worden.	Hoewel	er	weinig	bekend	is	over	het	sekse	specifiek	werken	
binnen	het	jongerenwerk,	is	aandacht	voor	het	werken	met	meiden	desalniettemin	
noodzakelijk.	Uit	ervaring	blijkt	dat	meiden	lastiger	te	bereiken	zijn	omdat	ze	niet	op	de	
gewoonlijke	vindplaatsen	samenkomen.	De	praktijk	wijst	duidelijk	uit	dat	meiden	
voldoende	behoefte	(draagvlak)	hebben	om	deel	te	nemen	aan	de	sociale	gemeenschap	
omdat	zij	weinig	tot	geen	aansluiting	kunnen	vinden	in	het	huidige	aanbod	van	
jongerenactiviteiten.	Zij	willen	samenkomen	voor	gezelligheid,	een	plek	hebben	om	
zichzelf	te	kunnen	uiten,	praten	over	belangrijke	zaken	rondom	hun	leefwereld	en	
hebben	tegelijkertijd	de	wil	om	bij	te	dragen	aan	de	samenleving.	Bovendien	biedt	het	
meidenwerk	meiden	een	kans	zich	te	ontwikkelen.	Om	talenten	en	krachten	naar	boven	
te	halen	die	door	ouders	of	leerkrachten	onopgemerkt	blijven.	Door	oog	te	hebben	voor	
de	behoeften	en	positie	van	deze	meiden,	kan	het	meidenwerk	hen	meer	in	beeld	
krijgen.		
	

1.2	Empowering	Nisa	
Empowering	Nisa	richt	zich	op	ontmoeting,	ontplooiing,	opvoeding	en	signalering.	De	
inzet	richt	zich	op	meiden	maar	ook	op	hun	omgeving.	Hierbij	is	er	specifiek	aandacht	
voor	meiden	die	uitgevallen	zijn	of	dreigen	uit	te	vallen	van	school	en/of	werk	en	
waarbij	het	thuis	niet	goed	gaat.	Deze	problemen	beperken	zich	vrijwel	nooit	tot	één	
leefgebied	maar	hebben	invloed	op	het	algehele	welzijn	van	deze	jonge	meiden.	Een	
integrale	aanpak	is	noodzakelijk	om	in	beeld	te	krijgen	wat	speelt	op	school,	in	het	gezin	
en	elders	waar	deze	meiden	komen.	De	inzet	van	Empowering	Nisa	is	een	aanvulling	op	
het	lokale,	reguliere	jongerenwerk.	
Naast	de	structurele	inzet,	is	Empowering	Nisa	in	staat	om	flexibel	te	werken	wanneer	
de	situatie	daar	om	vraagt.		
	
Binnen	Empowering	Nisa	worden	meidencoaches	ingezet	die	als	vertrouwenspersonen	
en	als	rolmodellen	fungeren	voor	de	jonge	meiden.	De	meidencoaches	zijn	
laagdrempelig	en	sluiten	gemakkelijk	aan	bij	de	belevingswereld	van	de	doelgroep.		
Meidencoaches	zijn	in	staat	om	een	belangrijke	bijdrage	te	leveren	aan	de	
identiteitsontwikkeling	van	deze	kwetsbare	doelgroep	omdat	jonge	meiden	zich	met	
hen	kunnen	identificeren.	
	
Eenieder	vindt	dat	jonge	meiden	kansen	moeten	krijgen	om	zich	te	ontwikkelen	en	te	
ontplooien.	De	overdracht	van	kennis,	besef	en	vaardigheden	om	het	eigen	gedrag	goed	
af	te	stemmen	op	de	omgeving	is	een	belangrijke	pijler	voor	Empowering	Nisa.	De	
activiteiten	en	de	omgangswijze	hierin	zijn	ingericht	om	op	pedagogische	wijze	tot	deze	
gedragsverandering	te	komen.		
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‘Meidenwerkers	van	Empowering	Nisa	verbinden	meiden	aan	elkaar,	stimuleren	
oplossingsgericht	gedrag,	herkennen	problemen	en	springen	daarop	in	met	maatwerk.’	

1.3 Doelgroep 
Empowering	Nisa	richt	zich	op	meiden	die	behoren	tot	de	Arnhemse	gemeenschap	in	de	
leeftijdscategorie	acht	t/m	drieëntwintig	jaar,	met	hier	en	daar	uitschieters.	

1.4 Doelstellingen 
 Programma	creëren	die	voorziet	in	de	behoefte	van	de	doelgroep	door	middel	
van	pedagogische	en	maatschappelijke	activiteiten	die	een	preventief	karakter	
hebben;	
 Meiden	ondersteunen	bij	het	volwaardig	participeren	in	de	wijk;	
 Kansen	op	maatschappelijke	participatie	pakken	en	benutten;	
 (Kwetsbare)	meiden	een	onderdeel	maken	van	en	een	bijdrage	leveren	aan	de	
samenleving;	
 Het	versterken	van	persoonlijke	zelfbeeld,	zelfvertrouwen	en	het	stimuleren	van	
talentontwikkeling	en	zelfontwikkeling	binnen	de	kaders	van	de	maatschappij;	
 Het	vergroten	van	weerbaarheid	bij	meiden	met	een	preventief	karakter;	
 Het	bespreekbaar	maken	van	knelpunten	waar	meiden	tegenaan	kunnen	lopen	
en	opzoek	gaan	naar	oplossingen;	
 Het	tegengaan	van	polarisatie	met	alle	middelen	die	de	lokale	ketenpartners	
bieden.		
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2.	Visie	en	Missie	
In	dit	hoofdstuk	staat	beschreven	wat	de	meidenwerkers	inspireert	en	motiveert	om	
met	Empowering	Nisa	bij	te	dragen	aan	een	maatschappelijk	doel.		
	
2.1 Missie	
Wij	zijn	jonge	Arnhemmers	die	zich	vanuit	verschillende	organisaties	jarenlang	vrijwillig	
hebben	ingezet	voor	de	Arnhemse	gemeenschap.	Sinds	januari	2017	hebben	wij,	na	het	
behalen	van	onze	hbo-diploma	hier	ons	werk	van	gemaakt,	die	wij	tot	heden	met	passie	
uitvoeren.		
	
Met	onze	aanbod	van	groepsactiviteiten	en	individuele	begeleiding	zetten	wij	meiden	in	
hun	eigen	kracht	en	zorgen	wij	ervoor	dat	meiden	participeren	in	de	samenleving	en	
hier	ook	onderdeel	van	zijn.		
Wij	onderscheiden	ons	van	andere	omdat	wij	‘er	van	zijn’.	Wij	behoren	tot	deze	
Arnhemse	gemeenschap	en	zijn	als	rolmodellen	present	voor	veel	jonge	meiden	die	
worstelen	met	het	vinden	van	de	juiste	plek.	
	
Wij	maken	gebruik	van	onze	geleerde	kennis	en	vaardigheden	en	zetten	deze	in.	Het	
verschil	maken	wij	door	bij	te	dragen	aan	deze	multiculturele	samenleving	met	een	
zuivere	intentie.	Wij	hopen	dat	met	onze	inzet	steeds	meer	meiden	op	hun	eigen	kracht	
de	juiste	weg	vinden,	zij	een	onderdeel	worden	van	de	samenleving	en	anderen	meiden	
inspireren	dit	ook	te	doen.	
	
Gebruik	je	eigen	kracht	om	krachtig	te	worden!	
	
2.2	Visie	
Vanuit	de	overtuiging	dat	iedere	jonge	vrouw	recht	heeft	op	een	eerlijke	kans	in	onze	
maatschappij,	zet	Empowering	Nisa	zich	in	deze	kansen	zichtbaar	te	maken	door	deze	
jonge	vrouwen	in	hun	kracht	te	zetten.	Door	gebruik	te	maken	van	professionele	sociale	
werkers	slaan	wij	bruggen	en	komen	wij	verder	dan	geijkte	hulpverlening.	Wij	proberen	
jeugdigen	handvatten	te	bieden	om	voor	een	duurzame	zelfontwikkeling	te	zorgen.	
	
Kenmerkend	voor	Empowering	Nisa	is	dat	wij	ontwikkelingsgericht	werken,	ook	
wanneer	er	problemen	zijn.	Empowering	Nisa	richt	zich	op	meiden	die	bezig	zijn	
stappen	te	zetten	van	kind	naar	volwassenheid.	Hoe	beter	meiden	zich	in	deze	periode	
weten	te	ontwikkelen,	des	te	minder	zij	later	als	volwassenen	een	beroep	hoeven	te	
doen	op	professionele	steunstructuren.	Daarom	is	het	meidenwerk	een	belangrijke	
voorziening	om	deze	meiden	te	helpen	hun	talenten	en	mogelijkheden	te	ontdekken,	hen	
te	begeleiden	bij	maatschappelijke	participatie,	preventie	en	hulp	bij	problemen.	Hierbij	
er	ook	bijzondere	aandacht	voor	het	versterken	van	zelfbeeld,	weerbaarheid	en	het	
tegengaan	van	polarisatie.		
	
‘Als	experts	op	het	gebied	van	jonge	vrouwen	zijn	wij	er,	doen	wat	we	kunnen	en	niet	
alleen	wat	nodig	is.’	
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3.	Aanpak	
In	dit	hoofdstuk	staat	de	werkwijze	van	Empowering	Nisa	uiteengezet	met	de	
randvoorwaarden	die	van	belang	zijn.	Tevens	zullen	samenwerkingspartners	hierin	
worden	benoemd.	
	
3.1 Werkwijze 
Meidencoaches	van	Empowering	Nisa	zetten	meiden	vanuit	de	presentiebenadering	in	
hun	eigen	kracht,	weten	ze	te	motiveren	richting	participatie,	richting	werk,	werken	aan	
talenten	en	oplossingen	voor	problemen.		
Empowering	Nisa	kent	een	sociaal	agogische	werkwijze.	Kenmerkend	voor	een	sociaal	
agogische	werkwijze	is	dat	er	een	open	benaderingswijze	gehanteerd	wordt.	
Meidencoaches	volgen	geen	vaststaand	stappenplan.	In	plaats	daarvan	onderscheiden	
zich	negen	methodische	principes	om	bij	te	dragen	aan	de	genoemde	doelen:	
	

1. Veiligheid	
Om	het	meidenwerk	te	kunnen	realiseren	is	het	nodig	dat	meiden	een	eigen	plek	hebben	
waar	zij	de	veiligheid	ervaren	om	te	kunnen	werken	aan	hun	eigen	ontwikkeling	en	
weerbaarheid.	Vanwege	culturele	en	religieuze	redenen	is	het	waarborgen	van	deze	
veiligheid	een	belangrijk	element.	Dit	ontstaat	op	het	moment	dat	er	vrouwelijke	
meidencoaches	zijn	die	als	rolmodellen	fungeren	en	jongens	zich	niet	in	dezelfde	ruimte	
bevinden	als	de	meiden.	Aangenomen	wordt	dat	de	leefwereld	van	meiden	kleiner	is	dan	
die	van	hun	mannelijke	leeftijdsgenoten.	Meiden	worden	vaak	beperkt	op	verschillende	
gebieden	omdat	zij	teveel	worden	beschermd	of	ouders	niet	op	hoogte	zijn	van	de	
maatschappelijke	mogelijkheden	en	kansen.	Veelal	ervaren	minder	bewegingsvrijheid	
als	gevolg	van	een	controlerende	en	bepalende	sociale	omgeving	
	
Indien	er	geen	veiligheid	wordt	geboden,	betekent	dit	dat	de	meiden	zich	niet	veilig	
genoeg	voelen	zichzelf	te	zijn	en	daardoor	niet	kunnen	werken	aan	hun	persoonlijke	
ontwikkeling.	Dit	aandachtspunt	wordt	met	collega’s	besproken	alvorens	er	een	locatie	
wordt	gekozen.		
	

2. Kennen	
Bij	kennen	gaat	het	erom	dat	de	meidencoaches	weten	in	welke	leefomgevingen	
specifieke	meiden	zich	bevinden.	Het	gaat	erom	dat	meidencoaches	weten	welke	
kwaliteiten,	onzekerheden,	dromen	en	karakter	een	meisje	heeft.	Dit	ontstaat	door	
belangstelling	te	tonen,	te	kijken,	te	praten	en	oplettendheid	zijn.	Het	gaat	erom	dat	het	
meisje	oprecht	voelt	dat	de	meidencoach	geïnteresseerd	is.	Ook	in	groepsgesprekken	
kan	een	meidencoach	veel	te	weten	komen	over	meiden	en	hun	karakter.		
	

3. Betekenisrelatie	
Empowering	Nisa	investeert	in	een	duurzame	relatie	met	meiden.	Die	weten	dat	ze,	als	
ze	ergens	mee	zitten	of	hulp	willen	hebben,	altijd	terecht	kunnen	bij	de	meidencoaches.	
Waar	nodig	wordt	er	direct	tijd	vrij	gemaakt.	Maar	zo’n	aanpak	kost	tijd	en	geduld.	
Allereerst	wordt	de	relatie	op	een	aandachtige	en	toegewijde	wijze	aangegaan.	Dan	pas	
(of	daardoor)	kan	blijken	om	welke	verlangen	of	om	welke	nood	het	zal	gaan	en	wat	
voor	zorg	nodig	is.	Relatie	staat	daarmee	voorop.	Het	hebben	van	een	betekenisrelatie	
met	meiden	versnelt	de	ontwikkeling	en	zorgt	ervoor	dat	er	betere	begeleiding	
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plaatsvindt.	Door	het	opbouwen	van	een	relatie	van	betekenis	durft	een	meisje	zich	
meer	te	laten	zien	en	staat	meer	open	voor	de	inbreng	van	de	meidencoach.	Door	de	
betekenisrelatie	zien	meiden,	meidencoaches	als	een	serieuze	gesprekspartner,	
waardoor	een	meidencoach	gerichter	kan	ondersteunen	bij	de	ontwikkeling.	De	manier	
waarop	dit	echter	tot	stand	komt,	zal	verschillend	zijn.		
	

4. Praten	
Waar	jongens	liever	niet	praten	en	veel	in	hun	gedrag	laten	zijn,	kun	je	door	te	praten	al	
veel	met	meiden	bereiken.	Praten	kan	zowel	tijdens	groepsactiviteiten	als	individuele	
momenten	in	gang	worden	gebracht.	In	een	gesprek	is	het	van	belang	dat	de	
meidencoach	mee	doet	en	zich	bloot	geeft.	Hiermee	worden	meiden	geholpen	hun	eigen	
mening	te	vormen	en	ontdekken	dat	iedereen	eigen	keuzes	mag	maken.		
	

5. Vergroten	van	de	leefwereld	
Een	van	de	belangrijkste	methodische	principe	voor	Empowering	Nisa	is	het	vergroten	
van	hun	leefwereld	door	het	bieden	van	kansen	en	het	aanbieden	van	diverse	
activiteiten.	Meiden	komen	in	aanrakingen	met	nieuwe	mensen,	plekken	waar	ze	nooit	
eerder	zijn	geweest	en	bespreken	nieuwe	thema’s.	Door	het	jaarlijkse	aanbod	komen	
meiden	vaker	in	aanraking	met	nieuwe	dingen	en	daarmee	verbreden	zij	hun	leefwereld.		
	

6. Grenzen	
Om	bij	te	dragen	aan	de	vorming	van	meiden	laten	de	meidencoaches	zien	wat	het	goede	
voorbeeld	is.	Binnen	de	groepsactiviteiten	wordt	er	van	meiden	verwacht	dat	zij	zich	
houden	aan	de	gewenste	omgangsvormen.	Door	de	relatie	en	de	interesse	die	de	
meidencoaches	hebben,	is	er	duidelijk	zicht	op	hoe	de	meiden	zich	binnen	de	
groepsactiviteiten	gedragen	maar	ook	hoe	deze	meiden	zich	in	andere	situaties	doen.	
Meiden	worden	aangesproken	op	hun	gedrag	en	negatief	gedrag	wordt	doormiddel	van	
een	positieve	benadering	gecorrigeerd.		
	

7. Aansluiten	bij	de	behoefte	
Binnen	Empowering	Nisa	worden	de	activiteiten	aangeboden	op	de	vraag	van	meiden.	
Meidencoaches	zijn	de	juiste	persoon	de	meiden	kunnen	ondersteunen	bij	het	
achterhalen	van	hun	behoefte	omdat	zij	veel	signaleren.	Meiden	hebben	namelijk	ook	
onbewuste	behoeften.	Empowering	Nisa	zorgt	ervoor	dat	meiden	activiteiten	
aangeboden	krijgen	die	binnen	deze	onbewuste	behoefte	passen,	zodat	meiden	komen	
tot	ontwikkeling.	Deze		behoefte	worden	inzichtelijk	gemaakt	en	er	wordt	gefaciliteerd	
zodat	meiden	de	participerende	rol	kunnen	vervullen.		
	

8. Positieve	motivatie		
Meidencoaches	kennen	meiden	en	weten	wat	hun	kwaliteiten	en	onzekerheden	zijn.	Zij	
kunnen	daarop	inspelen	door	hun	uitdagingen	te	geven	die	de	meiden	een	stap	verder	
helpen	en	daarmee	hun	zelfvertrouwen	kunnen	vergroten.	Medecoaches	zijn	de	juiste	
stimulans.	Zij	benoemen	de	kwaliteiten	van	de	meiden	en	weten	waar	hun	kracht	ligt.	
Met	deze	kennis	geven	meidencoaches	meiden	vertrouwen	om	te	onderzoeken	en	
nieuwe	dingen	uit	te	proberen.		
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9. Werken	met	de	omgeving.		
Meidencoaches	van	Empowering	Nisa	beschikken	over	een	netwerk	zodat	personen,	
organisaties	en	voorzieningen	worden	ingeschakeld	als	dat	nodig	is.	Meidencoaches	zijn	
dan	een	schakel,	waarin	zij	de	rol	op	zich	nemen	van	signaleren	en	doorverwijzen.	Ook	
het	contact	met	ouders	kan	helpen.	Als	deze	vertrouwen	hebben	in	het	meidenwerk,	zijn	
meiden	eerder	op	hun	gemak	en	staan	dan	open	voor	de	bijdrage	van	het	meidenwerk.	
Naast	het	contact	met	ouders,	kan	contact	met	de	peergroep	ook	een	grote	invloed	
hebben.	Zij	kunnen	namelijk	op	een	ongedwongen	manier	een	schakel	zijn	tussen	een	
meidenwerker	en	een	meisje.		
	
Empowering	Nisa	is	het	overkoepelende	van	het	geheel	van	de	verschillende	producten;	
	
Groepscoaching	
Empowering	Nisa	organiseert	structureel	wekelijkse	activiteiten.	Deze	vinden	plaats	op	
verschillende	locaties	in	wijken	in	Arnhem.	Activiteiten	zijn	gericht	op	het	in	beweging	
krijgen	van	meiden,	zowel	fysiek	als	mentaal.	Passend	bij	onze	visie	en	werkwijze	is	het	
aanleren	van	sociale	vaardigheden	verweven	in	deze	activiteiten.	Activiteiten	worden	in	
samenspraak	met	de	meiden	bedacht	en	uitgevoerd.	Hierdoor	sluiten	de	activiteiten	aan	
bij	de	meiden	en	wordt	er	continuïteit	gewaarborgd.	Ze	doen	graag	mee	aan	deze	
activiteiten	én	ze	vinden	het	leuk.	Daardoor	komen	ze	letterlijk	in	beweging,	en	wordt	er	
meteen	een	beroep	gedaan	op	het	zelf	leveren	van	ideeën.	Dit	wordt	vaak	gecombineerd	
met	het	geven	van	een	taak	in	de	uitvoering.	Op	deze	wijze	worden	de	meiden	zelf	
verantwoordelijk	gemaakt	voor	activiteiten.	De	activiteiten	dragen	bij	aan	de	
persoonlijke	ontwikkelingen,	maar	ook	aan	de	participatie.	Er	worden	activiteiten	
georganiseerd	waarbij	meiden	actief	een	rol	spelen	in	de	wijk	en	daarmee	in	de	
samenleving.	De	kunst	is	om	door	kleine	acties,	grote	gevolgen	tot	stand	te	brengen.	
Grote	gevolgen	in	de	beleving	van	het	meisje	en	haar	netwerk	en	uiteindelijk	ook	voor	
de	sociale	cohesie	en	de	sfeer	in	de	wijk.			
	
Het	vergroten	van	de	leefwereld	van	meiden	is	zowel	een	doel	van	het	meidenwerk	als	
een	methodische	principe.	Doordat	de	leefwereld	van	de	meiden	wordt	vergroot,	zien	zij	
meer	van	hun	eigen	omgeving.	Dit	wordt	gedaan	door	meiden	ervaringen	te	laten	
opdoen	wat	ervoor	zorgt	dat	persoonlijke	talenten	ontdekt	en	gestimuleerd	worden	
maar	wat	hen	ook	bewust	maakt	van	de	maatschappelijke	mogelijkheden.		
	
Belangrijke	doelen	op	het	niveau	van	groepscoaching:	

 Het	bieden	van	gerichte	activiteiten	voor	meiden;	
 stimuleren	en	ondersteunen	om	een	bijdrage	te	leveren	aan	de	maatschappij;	
 het	vergroten	van	de	leefwereld;	
 versterken	van	de	eigen	identiteit;	
 ontplooiing	van	talent;	
 versterking	van	de	maatschappelijke	positie;	
 leefgebieden	van	de	meiden	worden	met	elkaar	verbonden	door	een	sterk	
netwerk	(sport,	school,	wijk,	thuis).	
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Bereik:	

 25	meiden	(8	t/m	12	jr.)		
 20	meiden	(10		t/m	12	jr.)		
 15	meiden	(16	+	jr.)	
 180	meiden/vrouwen	(Evenementen)	

	
	
Individuele	empowerment	
Aangezien	meiden	niet	makkelijk	binnenlopen	bij	de	hulpverlening	hebben	zij	meer	baat	
bij	een	individuele	en	outreachende	benadering.		De	meidencoaches	van	Empowering	
Nisa	zijn	hulpverleners	waar	de	meiden	zich	mee	kunnen	identificeren.	Dit	zorgt	ervoor	
dat	het	laagdrempelig	voor	meiden	is	om	contact	te	leggen.	Contactlegging	loopt	meer	
via	informele	contacten,	via	andere	meiden	en	sociale	media.	Nadat	de	meidencoach	
contact	heeft	gelegd	en	vertrouwen	heeft	gewonnen,	wordt	een	individueel	
begeleidingstraject	opgezet.	Individuele	begeleiding	wordt	bij	het	meidenwerk	gebruikt	
als	methode	om	vanuit	een	betekenisrelatie	meiden	individueel	te	stimuleren	tot	
positieve	gedragsverandering,	hun	kwaliteiten	en	talenten	te	versterken	en	op	een	
praktische	manier	oplossingen	aan	te	dragen.		
	
Deze	begeleiding	helpt	bij	het	realiseren	van	resultaten.	Hierdoor	ontstaat	er	
vertrouwen	in	de	begeleiding.	Verwachtingen	worden	naar	elkaar	toe	uitgesproken	en	
afspraken	worden	gemaakt.	Waar	nodig	worden	er	gespecialiseerde	instellingen	
ingeschakeld.	De	meidencoach	treedt	daarbij	op	als	intermediair.	
	
Belangrijke	doelen	op	het	niveau	van	individuele	begeleiding	bij	meiden:	

 Eigenwaarde	versterken;	
 verantwoordelijkheid	leren	te	nemen	voor	eigen	gedrag;	
 praktische	en	sociale	vaardigheden	aanreiken;	
 eigen	keuzes	leren	maken.	
	

Bereik:	
 10	stagiaires		
 15	vrijwilligers		
 5	taakstraffers	
 150	individuele	hulpvragen		
	

	
Voetbal	en	Coaching	
Het	is	belangrijk	om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	meiden	in	de	stad	toegang	hebben	tot	
sportvoorzieningen.	Echter	blijkt	dat	in	de	praktijk	dit	niet	altijd	mogelijk	is	voor	
veel	meiden.	Door	de	inzet	van	zaalvoetbaluurtjes,	enkel	voor	meiden,	en	de	
activiteiten	i.s.m.	basisscholen,	zorgt	Empowering	Nisa	ervoor	dat	meiden	de	
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bewegingsvrijheid	hebben	die	zij	elders	niet	ervaren.	Er	wordt	een	veilige	
sportomgeving	gecreëerd	waardoor	een	groot	groep	meiden	kan	voetballen.	
Meiden	voetballen	graag.	De		zaalvoetbalvoetbaltraining	is	het	middel	om	de	meiden	te	
bereiken	en	te	motiveren.	Een	meidencoach	als	trainer	is	een	rolmodel	uit	de	doelgroep	
en	in	staat	een	vertrouwensrelatie	op	te	bouwen	en	hen	vervolgens	op	hun	gedrag	te	
kunnen	coachen.	De	band	die	wordt	opgebouwd,	maakt	dat	ze	blijven.	
			
De	trainer	is	de	centrale	figuur	in	een	netwerk	rond	de	meiden	waarin	ze	gekend	
worden	en	hun	gedrag	(h)erkend	wordt.	Meiden	worden	in	en	buiten	de	sportzaal	op	
hun	gedrag	gecoacht	en	leren	vaardigheden	die	ook	buiten	de	sport	behulpzaam	zijn.	
‘Positief	coachen’	en	‘consequente	aanpak’	zijn	de	kern	van	de	gebruikte	benadering.		
	
Belangrijke	doelen	op	het	niveau	van	voetbal	&	coaching:	

 De	trainer	is	de	schakel	tussen	meiden,	ouders	en	sociale	omgeving	en	
hulpverleners;	
 een	groepsmatige	aanpak	in	combinatie	met	individuele	aandacht	en	positieve	
bekrachtiging;	
 het	aanleren	van	zelfdiscipline,	zelfvertrouwen	en	vaardigheden	die	ook	buiten	
de	sport	behulpzaam	zijn;	
 het	nader	tot	elkaar	brengen	van	verschillende	meiden	
 laagdrempelig:	iedereen	mag	en	kan	meedoen.	

	
Bereik:	

 15	meiden	(16	+	jr.)	
 30	meiden	(10	t/m	12	jr.)		
 15	meiden	(10	t/m	12	jr.)	
	

	
Loopbaanbegeleiding	
Meidencoaches	organiseren	wekelijks	contactmomenten	om	leerlingen	binnen	het	
basis-	en	voortgezet	onderwijs	te	begeleiden	met	hun	huiswerk	en	diverse	school	
gerelateerde	hulpvragen.	Meiden	krijgen	een	eigen	plek	om	het	huiswerk	in	een	rustige	
omgeving	te	kunnen	maken.	De	meidencoaches	helpen	bij	het	bedenken	van	doelen	om	
het	jaar	zo	goed	mogelijk	af	te	sluiten.	Zij	krijgen	de	nodige	begeleiding	om	deze	doelen	
te	verwezenlijken	en	daarnaast	wordt	er	ingespeeld	op	de	leerstijl.	Het	bieden	van	
huiswerkbegeleiding	zorgt	ervoor	dat	meiden	zich	kunnen	concentreren,	problemen	
kunnen	oplossen	door	middel	van	specifieke	oefeningen	en	om	bepaalde	vakken	bij	te	
spijkeren.	Door	het	geven	van	huiswerkbegeleiding	wordt	er	getracht	meer	zicht	te	
krijgen	op	de	schoolresultaten	van	de	meiden	en	hen	op	dit	gebied	te	ondersteunen	en	
motiveren.	
De	meiden	leren	hierdoor	zelfstandig	te	werken	maar	ook	anderen	te	helpen.	Een	aantal	
meiden	uit	het	voortgezet	onderwijs,	waarbij	resultaat	wordt	gezien,	worden	ingezet	om	
samen	met	meidencoaches	huiswerkbegeleiding	te	geven	aan	leerlingen	uit	het	
basisonderwijs.	Op	deze	manier	ontwikkelen	meiden	zich,	doen	zij	succeservaringen	op,	
leveren	een	bijdrage	aan	de	wijk,	en	worden	zij	beloond	met	een	vrijwilligersvergoeding.	
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Ook	fungeren	meidencoaches	als	trajectcoaches	en	geven	zij	naast	huiswerkbegeleiding	
ook	advies	in	het	maken	van	opleidingskeuzes	en	informeren	over	rand	voorwaardelijke	
zaken	die	horen	bij	vervolgstudies	vanuit	het	voortgezet	onderwijs	naar	het	hoger	
onderwijs.	
Belangrijke	doelen	op	het	niveau	van	loopbaanbegeleiding:	

 Behalen	van	positief	schoolresultaten;	
 passende	opleidingskeuzes	maken;	
 schoolverzuim	tegengaan;	
 voorkomen	van	vroegtijdig	school	verlaten	

	
Bereik:	

 10	meiden	(10		t/m	16	jr.)	
 12	Meiden	(12	t/m	16	jr.)	

 

3.2 Samenwerkingspartners 
Empowering	Nisa	werkt	transparant	en	tracht	met	alle	partijen	in	de	wijken	een	
samenwerkingsrelatie	aan	te	gaan.	Deze	samenwerking	met	partners,	waaronder	het	
delen	van	informatie,	is	essentieel	voor	de	kwaliteit	van	werken.	Deze	samenwerking	
wordt	actief	opgezocht	in	formele	overlegstructuren	maar	ook	tijdens	informele	
bijeenkomsten.		
	
Partners:	
Rijnstad,	Gemeente	Arnhem,	Provincie	Gelderland,	verschillende	basisonderwijs-	en	
voortgezet	onderwijsinstellingen,	sociaal	wijkteams,	Pactum,	Team	Leefomgeving,		
hogeschool	van	Arnhem	en	Nijmegen,	Rechtbank	Arnhem,	Islamitisch	Cultureel	Centrum	
Nour	Al	Houda,	AM	supportteam,	Yes	&	You,	Jeugdwijkraad,	Update,	Rozet	en	de	Raad	
voor	de	Kinderbescherming.		
	

3.3 Verantwoording 
De	resultaten	zullen	na	elk	kwartaal	in	de	vorm	van	een	eindverslag	worden	
aangeleverd	waarin	de	voortgang	wordt	gerapporteerd.	Dit	wordt	gedaan	aan	de	hand	
van	de	PDCA	cyclus	(plan,	do,	check	en	act).	Dit	is	een	continu	proces	om	het	beleid	en	
kwaliteit	te	bewaken	en	voortdurend	te	evalueren.	De	meidencoaches	vragen	de	
doelgroep	gericht	feedback	te	geven	over	de	werkwijze	en	hoe	zij	het	meidenwerk	
ervaren.	Op	deze	manier	is	er	ook	zicht	op	hoeveel	meiden	gebruik	maken	van	het	
meidenwerk.	Ook	wordt	er	een	extern	partij	uitgenodigd	om	een	aantal	bijeenkomsten	
bij	te	wonen	die	met	een	neutrale	blik	inhoudelijk	het	werk	kan	beoordelen.	Op	basis	
van	deze	feedback	kunnen	verbetergebieden	vastgesteld	worden.		
Om	het	doel	van	het	meidenwerk	te	waarborgen	zal	er	om	het	kwartaal	een	evaluatie	
plaatsvinden	met	de	opdrachtgevers.		
	
	



 



Wij, 10 wijkbewoners hebben een Biljartclub van 10 personen waarvan er 8 nog over zijn van het 

voormalig Wijkcentrum de Zuidwester 

en wij komen op dinsdagavond bij elkaar in De Spil om te biljarten maar ook om bij te praten over de 

familie, de “wereldproblemen” en over de goeie oude tijd. 

Wij hebben nog ruimte voor maximaal 2 personen dit i.v.m met de tijd. 

Onze contributie bedraagt voor 9 maanden € 720,-- , de huur bedraagt € 1660,-- dus wij vragen een 

bijdrage van € 940,-- 

Met vriendelijke groet, 

Aad J. Koper 

 

 



 

 

Aanvrager:  

Stichting Heel Arnhem Schoon 
Hoornbladstraat 25 
6841KD Arnhem 
Tel: 06-48769750 (Rebecca Schut) of 06-53615037 (Alie Sijtsma) 
heelarnhemschoon@hotmail.com 
 
 

Omschrijving activiteit of project: 
 
Vanaf 22 november 2019 is Heel Arnhem Schoon officieel een stichting.  Hoe is dit allemaal 

begonnen?  In deze aanvraag vertellen we u graag meer over onze stichting.  

Hoe het is begonnen? 

Alie Sijtsma, herstellende van een knieoperatie, liep door de wijk en ergerde zich aan het afval op 

straat. Rebecca Schut was herstellende van een heupoperatie en ruimde tijdens het wandelen 

zwerfafval op. Bianca Smit liep iedere ochtend haar hondjes uit en pakte ook al het één en ander op.  

Na een ontmoeting heeft dit geleid dat we inmiddels een groep hebben van 30 vrijwilligers.  

De stichting heeft als primaire doelstelling het zwerfafval op te ruimen. Daarnaast wil zij de 

bewustwording vergroten, dat er zoveel afval op straat ligt. Tevens is iedereen welkom om deel te 

nemen en dit zorgt voor sociale verbondenheid.  

Als inwoners van de wijk, zijn we vooral actief in Malburgen, maar uiteindelijk willen we Heel Arnhem 

Schoon.  

 

voor wie, waar en wanneer?  
 
Heel Arnhem Schoon is toegankelijk voor iedereen die wil meehelpen om de wijk een stukje schoner 
te krijgen. Alle Arnhemmers zijn welkom. Per activiteit geven we duidelijk aan dat kinderen onder de 
12 jaar onder begeleiding van een volwassene kunnen meehelpen.  Voor 2020 ziet de planning er 
alsvolgt uit:  
 
 
 

mailto:heelarnhemschoon@hotmail.com


Kalender 2020 

 Let op. In het voorjaar en in het najaar is er ook nog Rijnjutten, georganiseerd door de gemeente. 

Hier sluiten we ook bij aan. De data zijn nog onbekend.  

 

Vergaderingen 2020 

31 januari 13.00-14.30 uur  Kantine Jan Linders 

3 april 13.00-14.30 uur Kantine Jan Linders 

19 juni 13.00-14.30 uur Kantine Jan Linders 

25 september 13.00-14.30 uur Kantine Jan Linders 

Datum Activiteit Tijd opmerkingen 

Zaterdag 4 januari Vuurwerkopruimactie 13.00-15.00 Start bij AH Drieslag en van 15.30-
17.30 uur is er een 
nieuwjaarsbijeenkomst in de SPIL 

Vrijdag 13 maart  NL doet opruimactie 13.00- 15.00 
uur  

Start Jan Linders, we maken nog 
een flyer en een activiteit aan via 
de officiële actie 

Maandag 16 maart Opening afvalestafette Nog onbekend In samenwerking met 
natuurcentrum Arnhem, 
kinderwijkteam en Jan Linders 

Zaterdag 21 maart Nationale opschoondag Nog onbekend Start Jan Linders. Dit gaat oa. In 
samenwerking met 
natuurcentrum Arnhem 

April Rina`s peuken opruimdag 13.00-15.00 
uur  

Start Jan Linders 

Mei …. Sportief evenement (plogging) Nog onbekend Start Jan Linders 

Juli  Dijk opschoonmiddag 13.00 -15.00 
uur  

Start Jan Linders en aansluitend 
BBQ voor de vaste vrijwilligers in 
het park achter de SPIL 

19 september 

 

World Clean UP day 13.00-15.00 
uur 

Start Jan Linders 

Oktober Uitje HEEL ARNHEM SCHOON 

 

Onbekend Verrassing 

7 december Nationale vrijwilligersdag 

 

 

 Dit valt op een maandag, maar 
we willen wel in die week er 
aandacht voor hebben en het jaar 
afsluiten. Misschien combineren 
met de vergadering en 
opruimactie?  



Let op: de vergaderingen zijn enkel toegankelijk voor vastte vrijwilligers.  
 
Verder gaan we 12 februari 2020 naar de inloopavond van het Ruimtekoersfestival, omdat we daar 
uiteraard bij willen zijn.  

 
Hoe worden de bewoners erbij betrokken en geïnformeerd?  
 
Stichting Heel Arnhem Schoon heeft inmiddels 4 banners om aandacht te vragen voor de activiteit. 
Deze worden strategisch geplaatst. (Drieslag, scholen, Jan Linders en daar waar we denken dat we er 
de meeste aandacht bij krijgen.) Heel Arnhem Schoon vraagt de aandacht via de Malburger en de 
media om activiteiten onder de aandacht te brengen en de stichting heeft inmiddels een goed 
gevolgede Facebookpagina.  
 
Daarnaast zijn we begonnen met een website. Deze is in de maak en we hopen deze medio 2020 te 
kunnen lanceren.  
 
Hoeveel geld wilt u dat het wijkplatform beschikbaar stelt?  
 

 
 
 
 
Namen: Alie Sijtsma en Rebecca Schut 
 
Datum: 18-01-2020 
 
Handtekeningen: 
 
 
 
 
 
……………………..      ………………………… 
Alie Sijtsma      Rebecca Schut 

omschrijving aantal kosten totaal overige info

aanschaf schepnetten 5 45 230 bol.com

koffie thee en koek na activiteit (per activiteit) 6 25 150

bolderkarren 5 130 650

uitje per persoon 25 25 625

drukkosten flyers, visitekaartjes (jaarbasis) 300 300

partytent 1 150 150

opklapbare stoelen 2 30 60

klein opklapbaar tafeltje 1 50 50

vuilniszakken (per rol) 100 2 200

onvoorzien 1355 1355

totaalbedrag 4000



 
Aan: De leden van het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
Betreft: Taken voorzitter 
Status: Concept 1 
Van: Dagelijks Bestuur 
Arnhem Sept 2017 

 
De voorzitter heeft het volgende profiel: 

• Geeft leden van het wijkplatform de ruimte om een inhoudelijke bijdrage te 
leveren aan de vergaderingen van het Wijkplatform. 

• Is neutraal en open naar de leden. 
• Bewaakt dat op een constructieve en open manier met elkaar wordt 

gecommuniceerd. 
• Voelt zich betrokken bij de wijk en de bewoners van Malburgen West 

Stadsblokken Meinerswijk. 
• Geeft organisaties de ruimte om een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan 

de bijeenkomsten van het Wijkplatform. 
• Behartigt de belangen van Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk en de 

bewoners in de breedst mogelijke zin. 
• Houdt rekening met de belangen van gemeente en organisaties in de wijk. 

 
Taken: 

• Neemt deel en geeft leiding aan de vergaderingen en bijeenkomsten van het 
Wijkplatform door vergaderingen en bijeenkomsten voor te zitten. 

• Vertegenwoordigt in overleg met het Wijkplatform en het Dagelijks Bestuur het 
Wijkplatform in extern overleg. 

• Ondertekent brieven vanuit het Wijkplatform. 
• Bereidt samen met de leden van het Dagelijks Bestuur de vergaderingen van het 

Wijkplatform voor en bewaakt samen met het Dagelijks Bestuur de uitwerking van 
afspraken gemaakt in het Wijkplatform en het Dagelijks Bestuur. 

• Neemt deel aan de agendacommissie van het Centraal Overleg Malburgen en aan 
het Centraal Overleg Malburgen. 

• Is 1x per jaar gespreksleider van het Centraal Overleg Malburgen. 
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