
MFC De Spil 
Lupinestraat 12 

6841 GD Arnhem 
www.malburger.nl 

Agenda: Dagelijks bestuur-plus van Wijkplatform Malburgen West 
Datum: Maandag 24 augustus 2020 
Locatie: MFC De Spil, Lupinestraat 12 
Aanvang: 20.00u  
Status: definitief 

Agenda 

1. 20.00u Opening, vaststellen agenda en afmeldingen
2. 20.05u Behandeling Financiële aanvragen (max. 10 minuten per aanvraag)

RB06 Aanleg bijentuin Klaverlaan    toelichting Mirjam Alexander 
RB07 Wijkmedia  toelichting Michel Lammerse  
RB08 Tuin Hof van West  toelichting Vincent t Hart 
RB09 Schoolmaatjes Project toelichting Naima Tabali 
RB10 Vrouwenbijeenkomst  idem 
RB11 Studentenplatform Malburgen idem 
RB12 Sint Maarten  toelichting Marja Remesar 
RB13 Eetkamer De Spil sept-dec 2020 toelichting Marja Remesar 
RB04 Heel Arnhem Schoon  toelichting Alie Sijtsma en Rebecca Schut 

3. 21.35u Stemming en besluiten wijkplatform mbt financiële aanvragen
4. 22.05u Rondvraag
5. 22.10u Sluiting

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

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


 

 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
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. 
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: Stichting Heel Arnhem Schoon Adres: Hoornbladstraat 25 
Postcode: 6841KD Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 06-48769750 (Rebecca Schut) E mail: heelarnhemschoon@hotmail.com 
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Heel Arnhem Schoon (HAS) is een stichting, opgericht november 2019. De stichting ruimt primair zwerfafval op. De 
stichting heeft enkel vrijwilligers. 
 

Wat is het doel? 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.  
 
Vorig jaar is gedacht dat HAS het werk van de gemeente doet. Dit is niet waar. HAS is meer dan zwerfafval opruimen.  
 
HAS zorgt ook voor een enorme sociale verbondenheid. Door de laagdrempeligheid om deel te nemen is het HAS gelukt 
om mensen uit een sociaal isolement te halen. Mensen die hun flat niet uitkwamen, lopen nu dagelijks met een ring en 
een grijper.  
We hebben vrijwilligers die zich aanmelden bij ons, omdat ze net in Arnhem zijn komen wonen. Dan blijkt dat er om de 
hoek nog een vrijwilliger woont. Wij zorgen dat ze contact met elkaar krijgen en samen een straat of stukje wijk schoon 
houden.  
Een vrijwilligster trimt hondjes en een andere vrijwilligster heeft een hondje. Hierdoor komen ze bij elkaar op de koffie.  
 
HAS wordt gezien in de wijk door de herkenbare hesjes.  
Hierdoor worden ook andere problemen bij ons aangegeven. Een voorbeeld is een gezin met heel veel rommel in de tuin. 
Muizen en strontvliegen kwamen erop af. De buren hadden overlast. HAS heeft de connecties om hiervoor de juiste hulp 
in te schakelen en nadat dit gezin is geholpen is het HAS gelukt om deze buren met elkaar te verbinden. De spanningen 
zijn verleden tijd.  
 
We brachten op een zondagmorgen servies naar een jong stel. Hun hele woning bleek leeg te zijn. Ze waren naar NL 
gekomen en hadden niets. Door de inzet van de vrijwilligers had het stel aan het einde van de dag de hele inboedel 
compleet.  
 
Daarnaast brengt HAS bij afvalproblematiek de juiste partijen bij elkaar en brengt het gesprek op gang. We hebben 
contacten met de gemeente en volkshuisvesting. Door ook de bewoners mee te nemen in de gesprekke, kan er gekeken 
worden naar structurele oplossingen. HAS initieert dit.  
 

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



Tevens heeft HAS contacten met scholen om de bewustwording te vergroten en om scholen deel te laten nemen aan 
zwerfvuilacties.  
 
We doen dus niet het werk van bv. Dolmans Landscaping Group.  
 

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

HAS is opgericht door Alie Sijtsma en Rebecca Schut, wonende in Malburgen West. Dit betekent dat we in deze wijk de 
meeste vrijwilligers hebben. Inmiddels hebben we een groep vrijwilligers in Malburgen Oost en Stadeiland. Daarnaast 
beginnen er groepjes vrijwilligers te vormen in oa. Geitenkamp, Presikhaaf, Immerloo en Holthuizen. Er wonen ook 
vrijwilligers in Het Broek en het Centrum.  
 

Wie zijn de deelnemers? Alle deelnemers zijn vrijwilligers van HAS. Zij zijn via bv een krantenartikel, sociale media met ons in contact gekomen. De 
diversiteit van deze groep is iets om trots op te zijn. Van niet opgeleid tot hoogopgeleid, van bijstand tot welgefortuneerd 
en van hoog geletterd tot analfabeet en van psychische problematiek tot psycholoog.  
 
Alle inwoners van Arnhem kunnen meedoen met activiteiten. Van jong tot oud, van groot tot klein etc.  
 

Hoeveel mensen nemen 
deel? 

Has is uitgegroeid tot een stichting met 130 vrijwilligers. Vorig jaar november waren we met 20 vrijwilligers. Onbekend is 
hoe het in 2021 zal verlopen. We hopen (en verwachten stiekem) naar de 175 deelnemers te gaan.  
 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

In 2021 willen we weer 8 acties organiseren. Hopelijk zal covid 19  dit toestaan. De bijgevoegde planning is een globale 
planning, data zijn nog niet precies bekend.  
 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

Vrijwilligers en contactpersonen worden geïnformeerd via de nieuwsbrief die zij maandelijks ontvangen.  
Daarnaast maken we gebruik van de Gelderlander, Arnhemse Koerier, het wijkkrantje van Malburgen, sociale media en de 
website agenda. Deze website wordt bijgehouden door een vrijwilliger en moet nog beter opgebouwd worden.  
We hebben contacten met de pers en deze nodigen we regelmatig uit.  
 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: Zie begroting en planning 
Bijdragen deelnemers: Indien we niet uitkomen met de begroting zullen we voor de jaarlijkse bijeenkomst een kleine eigen 

bijdrage vragen. Echter wordt Arnhem schoner door de inzet van deze vrijwilligers en daarom voelt 
het niet goed om een eigen bijdrage te vragen.  
 

Bijdragen organisatie, fondsen e.d. We hebben een aanvraag ingediend bij het stimuleringsfonds van de Rabobank. 
We hopen in 2021 van Het Jan Linders Fonds een bijdrage te ontvangen 
Dolmans Landscaping helpt bij het afvoeren van afval na acties. 
De gemeente voorziet HAS van grijpers, vuilniszakken, ringen en hesjes.  
Indien er wijken komen waar een grotere groep vrijwilligers komt, dan zullen we eventuele 
meerkosten daar aanvragen.  
We proberen altijd door bedrijven gesteund te worden met bv. een materiele bijdrage als attentie na 
afloop van een actie.  
We zijn in juli 2020 gestart met een actievere samenwerking met het KinderWijkTeam en zullen acties 
gezamenlijk organiseren. Hierdoor kunnen wij kosteloos gebruik maken van de ruimte aan de 
Akkerwindestraat. HAS heeft hier de materialen opgeslagen en organiseert hier bijeenkomsten. Has 
ontvangt hier nieuwe vrijwilligers.   

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? Van de bijgevoegde begroting zal ¼ gevraagd worden aan West en ¾  aan Oost.  
Aan wijkplatform West wordt een bijdrage van 1000,- euro gevraagd 
 

Begroting (indien mogelijk): Bijgevoegd.  
Ondertekening 
Datum: 20-08-2020  Handtekening: Alie Sijtsma en Rebecca Schut, Heel Arnhem Schoon  

 
 
 

 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55 18 75 59 of h.maarseveen@rijnstad.nl p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 
Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
Mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  

 

about:blank
about:blank




Aanvraag Wijkplatform Malburgen-west / team Leefomgeving Malburgen 

Aanvrager: 
Mirjam Alexander 
Klaverlaan 3 
6841CG Arnhem 
Fluxadvies@gmail.com 
06-34855363 
 

 

Bewonersinitiatief bijentuin Klaverlaan 

De bewoners van Klaverlaan 1a t/m 7 gaan een insect vriendelijke voorbeeldtuin aanleggen met 

allerlei soorten bij-vriendelijke bloemen. De tuin is openbaar en iedereen kan er heen om inspiratie op 

te doen voor het inrichten van hun eigen tuin. Omdat we de aanplant in het voorjaar willen realiseren, 

gaan we hier eind maart al mee aan de slag. Er komen meerdere voorbeeldtuinen in Arnhem, o.a. bij 

de drie locaties van het natuurcentrum. De voorbeeldtuin Klaverlaan zal de eerste zijn 

De tuin wordt gerealiseerd door het verwijderen van een groot deel van de stoeptegels en het 

onderliggende zand af te graven. Zowel de tegels als het zand zullen worden hergebruikt. De tegels 

krijgen een nieuwe functie in de tuin als stapelmuurtjes waar bijzondere plantjes tussen kunnen 

groeien en insecten zich kunnen verschuilen. Er komt een grote variatie aan bijvriendelijke bloemen. 

Sommigen zijn bekend en makkelijker verkrijgbaar, anderen zijn minder bekend en zelfzaam of zelfs 

beschermd. Er zal variatie zijn in hoge en lage planten, voorjaars, zomer, herfst en winterbloeiers, 

fruitsoorten, bollen, eenjarige en meerjarige soorten. Ook in de winter zal er wat te zien zijn. 

De gemeente Arnhem heeft een onderzoek gedaan naar de onderliggende bekabeling en is akkoord 

met dit project. Bovendien zal de gemeente voor (veilige) afbanding zorgen en goede grond laten 

storten. Arnhem Zoemt ondersteunt bij de beplanting. Under the Tree (op nr 1a) faciliteert de 

vrijwilligers en diverse Arnhemse initiatieven ondersteunen bij de werving en de communicatie. 

De bewoners van 1a en 3 dragen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud. De 

bewoners die aan de bijentuin wonen (1a t/m 7) hebben meegedacht aan het ontwerp. Er zijn verder 

geen direct omwonenden. Er zullen spontane gesprekjes ontstaan tussen degenen die onderhouden 

en de mensen die langslopen. Via communicatie op (sociale) lokale media zullen bewoners van 

Malburgen en de rest van de stad geïnformeerd worden. Zij kunnen bijdragen als vrijwilliger, maar 

natuurlijk ook als bezoeker te tuin bezichtigen. Andere bewoners zullen geïnspireerd en gevraagd 

worden om mee te helpen.  

  

mailto:Fluxadvies@gmail.com


Doelen: 

De bijen hebben het moeilijk en samen kunnen wij ze een beetje helpen. Wij doen dit het beste door 

de leefomgeving van de bij te verbeteren. Wat ze nodig hebben is goed voedsel en schuilplaatsen.  

Met dit initiatief willen wij werken aan meer kennis, bewustwording en draagvlak in de maatschappij 

over het nut van bijen en de natuur in het algemeen. We hopen mensen te inspireren om hun tuin 

natuurvriendelijk in te richten en bewonersinitiatieven te nemen voor biodiversiteit in de openbare 

ruimte.  

De woningen zijn afgekoppeld van het riool en om te voorkomen dat het dakwater alsnog via de tegels 

het riool inloopt, moeten er tegels uit. 

Aanleiding 

Toen wij anderhalf jaar geleden in de Klaverlaan gingen wonen zag de straat er saai en versteend uit. 

Samen met de buurman hebben we geveltuinen aangebracht, twee boomspiegels aan geplant en onze 

eigen voortuin vergroend. Ook in de achtertuin hebben we veel tegels verwijderd en bomen, struiken 

en bloemen geplant. Het viel ons op dat er nauwelijks bijen, vlinders en hommels waren. Ook hebben 

wij het dak afgekoppeld van het riool. In de achtertuin kan dit water infiltreren. Aan de voorzijde Loopt 

het via de stoep alsnog (maar dan nog meer vervuild) het riool in. Infiltreren naast de woning is geen 

optie omdat de kruipruimte in open verbinding staat en dus volloopt en schimmelvorming krijgt. 

Vanuit onze persoonlijke en beroepsmatige motivatie (buurman nr 1a is boomverzorger/hovenier en 

ikzelf met sociaal cultureel werker) willen we graag laten zien hoe we onze leefomgeving natuurlijker, 

vriendelijker en duurzamer kunnen inrichten. We worden hierbij ondersteund door onze eigen 

organisaties en onze netwerken. Onze buren van nummer 5 en nummer 7 sluiten graag bij ons aan. 

  Klaverlaan 1a t/m 7 ruim 1 jaar geleden

  Ontwerp bijentuin Klaverlaan 1a t/m 7 



 

Inspiratiebeelden  



Begroting 

 

Ontwerp, advies, begeleiding, organisatie    € 0,- 

Uitvoering bewoners      € 0,- 

Uitvoering afbanden      kosten wijkbeheer 

Tuinaarde       kosten wijkbeheer 

Insectvriendelijke beplanting 65M2     € 1950,-  

(o.b.v. 10 planten per M2 a € 3,- p.st.) 

Materiaalkosten       hergebruik 

Informatiebordjes      Arnhem Zoemt 

Eten/drinken vrijwilligers 4 dagen     € 100,- 

Kosten totaal       € 2050,- 

 

Dekkingsplan 

 

Bijdrage bewoners      € 100,- 

Gevraagde bijdrage wijkplatform     € 500,- 

Gevraagde bijdrage TLO      € 1450,- 

Alternatieve fondsen  

- AANjaagfonds 
- Burgerkracht  
- Arnhem Klimaatbestendig  

 

Totaal dekking       € 2050 

 

 

      

 

  



Planning 

 
 
Samenwerking tussen: bewoners, Gemeente Arnhem, Arnhem Zoemt 
Vrijwilligers: Arnhem Zoemt, Bewoners, Aan de Slag, Milieu defensie? 
Datum  Actie  Uitvoering  Kosten  
 Tekening opvragen  Mirjam   
 Plan voorleggen  Mirjam   
 Andere buren betrekken  Leendert   
 Inhoudelijke afstemming 

met Arnhem Zoemt  
Mirjam, Marja  

 Afmeting/vorm/ontwerp 
plantvak vaststellen 

Bewoners in 
afstemming met 
gemeente 

n.v.t. 

 Afspraken/contract 
opstellen 

Gemeente   

 Beplantingsplan  Arnhem Zoemt  
 Financiering beplanting 

zoeken 
Bewoners/ 
gemeente  

 

 Planten bestellen Bewoners /Arnhem 
Zoemt 

Wijkplatform/TLO/klimaatfonds, 
etc. 

 Vrijwilligers benaderen Bewoners / De 
Stadskeuken 

 

Weekend 21, 22 
maart 

Tegels eruit Bewoners  n.v.t. 

21, 22 maart Zand afgraven    
21, 22 maart  Zand afvoeren    
Dinsdag 24 
maart 

Vak afbanden (indien met 
opsluitbanden) 

Gemeente  
Leendert geeft nog 
door hoeveel meter 

Gemeente  

Vrijdag 27maart Grond laten storten Gemeente 
Leendert geeft nog 
door hoeveel kuub 

Gemeente  

Weekend 28, 29 
maart 

Grond verdelen Bewoners  n.v.t.  

28, 29 maart Tegels hergebruiken: 
stapelmuurtjes maken 

Bewoners  n.v.t. 

28, 29 maart Beplanten  Bewoners/ Arnhem 
Zoemt 

n.v.t. 

28, 29 maart Bijenhotels (stammetjes) Bewoners/ arnhem 
zoemt 

n.v.t.  

 Informatiebordjes Arnhem Zoemt  
 Communicatie  Arnhem Zoemt/De 

Stadskeuken/De 
Onderstroom 

 

 Onderhouden  Bewoners  n.v.t. 
 



 

 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
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. 
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. 
•  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. 
•  De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 
Gegevens aanvrager 
Naam: Mirjam Alexander  Adres: Klaverlaan 3 
Postcode: 6841CG Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 06-34855363 E mail: fluxadvies@gmail.com 
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Beplanting voorbeeld bijentuin 

Wat is het doel? Meer bijen, vergroting biodiversiteit, beeldkwaliteit en leefbaarheid, afkoppelen en saamhorigheid 
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen-west 

Wie zijn de deelnemers? Bewoners Klaverlaan 1 t/m 7, omwonenden en vrijwilligers 
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

Ca 12 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

18/29 maart 
Klaverlaan 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

Iedereen is persoonlijk benaderd en heeft mee gedacht 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: € 1.900,- 
Bijdragen deelnemers: Hard werken 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. € 100,- (er wordt nog gezocht naar co-financiering) 
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? € 1.800,- 
Begroting (indien mogelijk): Zie bijlage 
Ondertekening 
Datum: 11/03/2020 Handtekening:  
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55 18 75 59 of h.maarseveen@rijnstad.nl p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 
Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
Mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  

 

Heeft u een 
leuk idee om 
de 
leefbaarheid in 
de wijk te 
verbeteren? 
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Van:  Michel Lammerse – Propaganda Media 
Aan:  Wijkplatform Malburgen West 
Betreft: Aanvraag periodieke bijdrage communicatiewerkzaamheden diverse websites  

en online media ondersteuning  
Datum:  16 Juni, 2020 

 
De afgelopen twee jaar heb ik dankzij een bijdrage vanuit de Wijkplatforms en het Team Leefomgeving 
Malburgen (TLO) de wijkmedia (malburgen.nl, Inmalburgen.nl, wijkarchief en wijkagenda) kunnen 
opzetten en verder kunnen uitwerken.  
 

Voor het jaar 2020 doe ik opnieuw een aanvraag voor een bijdrage vanuit beide Wijkplatforms en het 
TLO. Wijkplatform Malburgen Oost en het TLO hebben in Februari 2020 het deel van de totale aanvraag 
gehonoreerd. De verdeling van de totale aanvraag van €14.400,- Euro staat hieronder aangegeven. 
 

Wijkbrede werkzaamheden inmalburgen.nl en malburgen.nl & diverse onderdelen 2020 
Inmalburgen.nl (org. info) 40 x 2 uur x € 40,00 € 3.200,00 
malburgen.nl (wijknieuws/ medelingen org) 40 x 3 uur x € 40,00 €.4.800,00 
uitbreiding en koppeling  document archief 40 x 2 uur x € 40,00 €.3.200,00 
Wijkagenda/ integratie met inmalburgen.nl 40 x 2 uur x € 40,00 € 3.200,00 
Totaal: € 14.400,00 
Bijdrage TLO Malburgen (gehonoreerd) € 10.000,00 
Wijkplatform Malburgen Oost - naar verdeling 3/4 deel (gehonoreerd) € 3.300,00 
Wijkplatform Malburgen West - naar verdeling 1/4 deel (nog geen besluit) € 1.100,00 

 

Het bedrag dat ik aanvraag bij het Wijkplatform Malburgen West voor wijk- en webwerkzaamheden is   
€ 1.100,00 
 

Toelichting: 
 

Ik was ervan uit gegaan nav de online sessie dat we nog een DB West (fysiek) voor de zomervakantie 
zouden hebben om mijn aanvraag mondeling toe te lichten. Helaas is dit niet het geval. Daarom wil ik 
voorstellen om dit in September te doen, dan gelijk ook een presentatie te geven over de vernieuwde 
websites inmalburgen.nl en malburgen.nl 
 
 



AAN DE SLAG OPMERKING

Geef je beginbalans op in cel L8 en pas vervolgens je categorieën en de hoogte van je 
geplande uitgaven aan in de tabellen 'Inkomsten' en 'Uitgaven' hieronder.

Bewerk alleen de gemarkeerde cellen.

Probeer geen cellen met een formule te wijzigen. Terwijl je gegevens op het tabblad 'Transacties' invoert, wordt dit blad automatisch 
geüpdatet met een samenvatting van je uitgaven voor de maand.

Begroting Hof van West 2020 Beginbalans:  € 0

fase 1, Spiltuin

Toename van totale besparing

- € 124
BEGINBALANS  EINDBALANS Saldo

 € 0 - € 124

Uitgaven Inkomsten

Gepland  € 12.000 Gepland  € 12.000

Feitelijk  € 124 Feitelijk  € 0

Uitgaven Inkomsten

Gepland Feitelijk Verschil Gepland Feitelijk Verschil
Totalen  € 12.000  € 124  € 11.876 Totalen  € 12.000  € 0 - € 12.000

1 aanleg leempad  € 7.700  € 0  € 7.700 1 gemeente subsidie  € 4.000  € 0 - € 4.000

2 klein gereedschap  € 550  € 0  € 550 2 Wijkplatform  € 8.000  € 0 - € 8.000

3 groot gereedschap  € 950  € 0  € 950 3 Team Leefomgeving  € 0  € 0  € 0

4 fruitbomen  € 250  € 0  € 250 4 particuliere giften  € 0  € 0  € 0

5 planten en zaden  € 100  € 0  € 100 5 sponsoring  € 0  € 0  € 0

6 Meerpalen constructie  € 450  € 0  € 450

7 grond en compost  € 500  € 0  € 500

8 bouwmaterialen  € 1.000  € 124  € 876 zie tabblad toelichting

9 verzekeringen  € 100  € 0  € 100

10 onvoorziene kosten  € 400  € 0  € 400

11 grondonderzoek  € 0  € 0  € 0

zie tabblad toelichting



Toelichting begroting

Uitgaven Inkomsten
1 Benodigde materialen en arbeid voor de aanleg van het leempad. De raming is opgegeven door de 

gemeente, gebaseerd op hetzelfde pad als aan de zuidzijde richting Nijmeegsebaan. Omdat de 
keuze voor een duurzaam pad is gekomen, zal deze aangelegd worden door een aannemersbedrijf 
in opdracht van de gemeente.

1 Bij verdere uitbreiding en onderhoud van het Hof, kijken we ook naar provinciale en 
gemeentelijke subsudiemogelijkheden. 

2 Klein gereedschap bestaat uit twee maal; spade, bats, hark, schoffel, riek/greep, bezem, handharkje, 
handschep, snoeischaar, handschoen, kniebeschermers en emmer. Prijzen genomen van site 
Welkoop (april 2020)

2 Aanvraag bijdrage vanuit het Wijkplatform 

3 Groot gereedschap bestaat uit; kruiwagen, (electrische) bosmaaier, (electrische) heggenschaar, 
grondboor, bijl, heggenschaar. Prijzen genomen van site Welkoop (april 2020)

3 Indirecte inkomsten; het TLO heeft het bodemonderzoek en oprichtingskosten van de stichting gefinancieerd. 

4 Kosten voor de aanschaf van fruitbomen voor een laantje (circa 8 bomen) 4 Alle bedragen die door particulieren worden geinvesteerd in het Hof.  Dit kan ook materialen zijn, of planten etc. 
5 Aanschaf van planten en zaden 5 sponsoring van bedrijven in de omgeving Malburgen. Dit kan later uitgebreidt worden door sponsoring op de dititale platformen etc. 
6 Houten (meer)palen; aan de ingang van de Spil. 
7 grond en compost voor het verrijken van de plantvakken
8 Hout voor de composthoop en het insecten/bijenhotel, hout voor de randen van de plantvakken, 

worteldoek, specie voor het stenen muurtje en los materiaal.
9 schadeverzekeringen, etc.

10 mogelijk komen er nog onvoorziene handelingen of kosten bij. 
11 De kosten van bodemonderzoek, explosieven en verkennend historisch onderzoek zijn betaald door 

het TLO Malburgen
12



Je kunt categorieën wijzigen of toevoegen door de tabellen 'Uitgaven' en 'Inkomsten' op het blad 'Samenvatting' bij te werken.

Uitgaven Inkomsten

Datum Bedrag Beschrijving Categorie Datum Bedrag Beschrijving Categorie

18-04-2020  € 124,00 compostbak bouwmaterialen



 

 

 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
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. 

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. 

● 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. 

● De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam: Vincent ‘t Hart Adres: Zonnendauwweg 69 
Postcode: 6841 BK Woonplaats: Arnhem - Malburgen West 
Telefoon: 06-53935502 E mail: vincentthart@gmail.com 
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Graag stel ik ons voor door middel van bijgeleverde presentatie. Hierin is onze visie voor een Hof van West opgenomen, 
die uit meerdere fasen bestaat. Als eerste starten we met fase 1, waarvoor deze aanvraag gedaan wordt. 
 
Het creëren van een Hof van West in het park, specifiek; in de groene Rivier aan de zuidzijde van de Spil. Hier ligt op dit 
moment een ‘oude’ en verlaten moestuin. Dit hof wordt duurzaam aangelegd, dat zelfs met minder intensief onderhoud 
(en tijdelijke minder animo) het hof er goed en verzorgt uitziet. Planten en bomen die komen in het hof zijn voor iedereen 
oogstbaar. De aanvraag is om de basisstructuur mogelijk te maken. Denk aan paden, bedden, zitplaatsen en 
groei-constructies. Alles willen we stevig bouwen, aangezien de nieuwsgierige vingers van de schoolkinderen en omgeving 
alles zullen testen. Daarnaast zal er een gedeelte van het budget besteedt worden aan gereedschap, zaden en planten.  

Wat is het doel? Wij willen een gemeenschappelijk groen hof maken voor alle bewoners van de wijk, de aanwezigen in het park en 
participanten van de Spil. We hebben een open en transparant hof in gedachten waarin niemand buitengesloten hoeft te 
worden. Daarin plaatsen we ontmoetingsplaatsen waarop de mensen uit de wijk op een ontspannen wijze kunnen 
recreëren en elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom om met het groen aan de slag te gaan. Van onderhoud van heggen, 
tot aan het kweken van groenten en de verbinding maken naar de school. 
  
De doelstelling is dus niet alleen het hebben van een hof, maar het gebruiken van het hof als ontmoetingsplek voor 
iedereen uit de wijk. Een plek waar gesprekken kunnen plaatsvinden, contacten gelegd kunnen worden en waar iedereen 
vanuit alle lagen uit onze samenleving een plek kan vinden om andere te zien en te spreken. Het hof is er voor iedereen, 
maar ook voor mensen met een minder stevige financiële basis en inkomen, kan het hof toch een plek zijn waar een gezin 
tijd kan doorbrengen en kan genieten van verse producten. 
 
In de nieuwe tijd van 1,5 meter kun je in het hof in kleine groepen toch bij elkaar zijn. Samenhorigheid en samen dingen 
doen draagt bij aan een volwaardig burgerschap en zinvol bestaan. Kennismaken met elkaar en elkaar kennen. 
Participatie voor iedereen! 
 
Een plek die opvalt in Malburgen, waar mensen zich prettig voelen en zich kunnen ontspannen. 



 
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen West en omgeving. Iedereen die de moeite neemt om het park te bezoeken of gelieerd is aan de Spil kan door 
het Hof wandelen.  
Activiteiten om samen te werken met ‘de voeten in de aarde’ en kennis te delen. Een plek creëren waar je tot rust kunt 
komen en dagelijkse stress van je af kunt werken en kunt bezinnen.  

Wie zijn de deelnemers? De ‘Stichting Hof van West’. Deze bestaat uit Henk de Jonge en ondertekende. Dit is tevens het bestuur. Deelnemers zijn 
wijkbewoners en mensen die rust, ontspanning kunnen vinden in de tuin. Een plek om actief te recreëren en bezig te zijn 
met en in de natuur. 

Hoeveel mensen nemen 
deel? 

3 in elk geval, daarnaast zal er een open uitnodiging komen richting de omwonenden. Door de Corona-Situatie kunnen er 
nu nog geen grote klusdagen georganiseerd worden. (denk bijvoorbeeld aan NL-doet). De uitvoeringen zullen eerder met 
2 a 3 personen tegelijk zijn. Op de paden voorbehouden. Omdat deze duurzaam moeten zijn, zullen deze door de 
gemeente Arnhem uitbesteedt worden.  
De plek is openbaar en daardoor vrij toegankelijk. Wandelaars, kinderen en geïnteresseerde zijn altijd welkom om er te 
zijn en te helpen. Uiteindelijk zullen de producten uit de grond en het fruit uit het Hof voor iedereen beschikbaar zijn. 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

De activiteit is direct uitvoerbaar. De plaats is hierboven beschreven.  

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

Via facebook, mailing vanuit de scholengemeenschap en informatie in de Spil. Mond-op-Mond reclame en mogelijk een 
bord bij de ingang.  
Malburgen heeft een wijkkrant die ook in West wordt verspreid. Hier willen we aandacht in vragen. Ook heeft de Gelderse 
Rooslaan het gemaal die mogelijk de tuin onder de aandacht kan brengen (of kan samenwerken) 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: 12.000 
Bijdragen deelnemers: tijd, gereedschap, zaden en mankracht 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Gemeente Arnhem, TLO en nog andere aan te vragen budgetten 
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? 8.000 
Begroting (indien mogelijk): zie bijlage, schets inclusief 
Ondertekening 
Datum: 16 mei 2020 Handtekening: 

 
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55 18 75 59 of h.maarseveen@rijnstad.nl p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 
Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
Mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  
 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Stichting Hof van West
een korte presentatie



Wie zijn wij?
Henk en Corrie de Jonge 
(Henk is bestuurslid)

Malburgse wijkbewoners met creatieve ideeën 
en groene handen. 

Vincent ‘t Hart (voorzitter)

Enthousiaste wijkbewoner 

Graag samen en werken
aan groen! 



Geschiedenis
2013-2016: Moestuinen op 
braakliggend terrein ‘het 
nieuwe A’. 

2016: Persoonlijke oriëntatie 
naar een parktuin in 2016, 
gestopt door opstarten 
‘Fysiotherapie Vitaal’.

2019: Samen met bewoners uit de wijk 
gestart met het opzetten van een 
gemeenschappelijke tuin; Hof van West 
Locatie  tussen Zonnedauwweg en 
Gelderse Rooslaan.

2020: Heroriëntatie van 
locatie naar het park bij 
de Spil onder leiding van 
gemeente en TLO. 



Visie Een gemeenschappelijke hof in 
het park waarin groente en fruit 

vrij toegankelijk is voor 
iedereen. De ontmoeting en 
ontspanning van het samen 

werken en telen zijn 
sleutelwoorden. De tuin wordt 

biologisch en duurzaam 
aangelegd, waarbij gelet wordt 
op verschillende scenario’s van 
de toekomst. Het hof nodigt uit 
om doorheen te lopen en blijft 

open en vrij toegankelijk. 

Het hof is geen persoonlijk 
eigendom van de leden van de 
stichting. Er is geen sprake van 
een eigen stuk grond of groen. 
Door samenwerken is de tuin 

van de wijk. 

Er kan dus letterlijk niets 
gestolen worden. 

Wat is het niet



In de groene rivier is een stuk uitgerust voor een moestuin voor 
scholingsdoeleinden en voor de wijk. Helaas is deze overwoekerd en weinig in 
gebruik geweest de afgelopen jaren. Door deze in ere te herstellen, 
versterken we de groene rivier.

Fase 1: De Spil-tuin 

De moestuin is in het verleden onderzocht op 
explosieven, toxicologiën en eetbaarheid. We kunnen 
daar dus direct aan de slag. 



Een volgende fase zou op  het zuidelijke grasveld van het park kunnen zijn. 
Samen met de landschapsarchitect van het park is er gekeken naar 
uitbreidingsmogelijkheden. De vorm van een ovaal komt vaker terug in het park en 
zal ook verder gebruikt worden om zaai en bloem velden van te maken. Bij meer 
animo en groeiende belangstelling vanuit de wijk of school kan worden gekozen 
voor intensievere teelt. Een leuke mogelijkheid zou bijvoorbeeld een klein 
maisdoolhof o.i.d. kunnen zijn. 

Fase 2: Zuidzijde 



Door de gunstige ligging van het park is er voldoende mogelijkheid om meer 
fruitbomen of fruitstruiken aan te leggen. Te denken valt aan appel, peer of druif.

Bomen en struiken zijn laag in onderhoud en kunnen dus ook bij minder animo 
gerust jaren blijven staan waarbij het park een gezond uiterlijk houdt. 

Fase 3: Bomen en Struiken 



Samenwerking
Om het Hof tot een succes te maken zijn verschillende partijen betrokken;

- De gemeente Arnhem
- De wijk Malburgen West (inclusief Wijkplatform)
- Het Team Leefomgeving
- Sponsoring vanuit de wijk en vanuit bedrijven (denk aan zaden etc)
- De scholen en aanwezigen van MFC de Spil
- Relaties met andere moestuin verenigingen (mooiland,  BTV Elden)
- Het bestuur van ‘Stichting Hof van West’
- en anderen



Impressie tot nu toe

Haag snoeien

Bedden uitgraven

Zitplaats

Compost bak



Onderwerp: Ontwerp Hof van West fase 1
Datum: 7 mei 2020
Schaal: 1:200
Papierformaat: A3
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Legenda

Gras

Moestuinbedden

Muurtje

Meidoornhagen

BBQ-plek

Palenrij voor klimmers

(Fruit)Bomen

Picknickbank

Composthoop gecombineerd 
met insectenhotel

Schoolplein

Pergola van palen en 
touw voor klimplanten, 
vormt entree van Hof 
van west
Naambord van de Spil

Bloemenweide



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. 
•  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. 
•  De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam:  Adres:  
Postcode:  Woonplaats:  
Telefoon:  E mail:  
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

 

Wat is het doel?  
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

 

Wie zijn de deelnemers?  
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening:  
Bijdragen deelnemers:  
Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform?  
Ondertekening 
Datum:  Handtekening:  
 
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@malburger.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.malburger.nl  

 

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

Naima Tabali
Violierlaan 21
0638787555

violierlaan 21
Arnhem
stichtingibtisama@hotmail.com

malburgen-west maar oost wordt niet uitgesloten

mond op mond en via flyer, facebook, instagram en inmalburgen

geen

Naima Tabali

(

schoolmaatjes project voor kinderen van 8 tot 12 jaar

kinderen sterker maken en meer hun focus op school te krijgen, maar ook een kans te krijgen  voor vragen en begeleiding

kinderen van 8 tot 12 jaar

10 kinderen vooral nu met covid 19

in juni starten elke dinsdag van 1600-1700u

geen

27-05-2020

en via app mogelijkheid om vragen te stellen door de kinderen)

500 euro

500 euro

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
mailto:aanvragen@malburgen.nl
http://www.malburger.nl/


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. 
•  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. 
•  De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam:  Adres:  
Postcode:  Woonplaats:  
Telefoon:  E mail:  
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

 

Wat is het doel?  
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

 

Wie zijn de deelnemers?  
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening:  
Bijdragen deelnemers:  
Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform?  
Ondertekening 
Datum:  Handtekening:  
 
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@malburger.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.malburger.nl  

 

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

Naima Tabali
Violierlaan 21
0638787555

violierlaan 21
Arnhem
stichtingibtisama@hotmail.com

malburgen-west maar oost wordt niet uitgesloten

mond op mond en via flyer, facebook, instagram en inmalburgen

geen

27-02-2020 Naima Tabali

(

vrouwen 1 malige voorlichtingsavond/ middag

vrouwen uit Malburgen empoweren door een gezellige bijeenkomst met workshops en eten

vrouwen 18+

(aandacht voor gezondeleefstijl, opvoeding en onderwijs)

max 30

750 euro

2,50

675 euro

half juni locatie nog in overleg

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
mailto:aanvragen@malburgen.nl
http://www.malburger.nl/


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. 
•  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. 
•  De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam:  Adres:  
Postcode:  Woonplaats:  
Telefoon:  E mail:  
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

 

Wat is het doel?  
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

 

Wie zijn de deelnemers?  
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening:  
Bijdragen deelnemers:  
Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform?  
Ondertekening 
Datum:  Handtekening:  
 
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@malburger.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.malburger.nl  

 

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

Naima Tabali
Violierlaan 21
0638787555

violierlaan 21
Arnhem
stichtingibtisama@hotmail.com

mond op mond en via flyer, facebook, instagram en inmalburgen

geen

27-02-2020 Naima Tabali

(

geen

1000

1000 euro

(

vrij

half juni online

malburgen-west maar oost wordt niet uitgesloten
meiden 16-20 jaar

vrouwen 15+

platform voor studenten uit de wijk Malburgen. Ze kunnen hier tips en informtie vinden. Verder kunnen ze ook vragen stellen over de studie etc

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
mailto:aanvragen@malburgen.nl
http://www.malburger.nl/
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Sint Maarten in Malburgen 2020 

 

Door samen te werken en krachten te bundelen maken we onze wijk alleen maar mooier en vrediger. 
Het biedt mensen de mogelijkheid zichzelf creatief uit te drukken, wat zorgt voor zingeving en 
verbinding met anderen.  Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op 
zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere 
kijk op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Het leert ons met meer empathie voor 
anderen samen te leven. De boodschap van het Sint Maarten evenement is dan ook "Samen Delen 
en Verbinden". 

 

Dag 
Woensdag 11 november 

Tijd 
17:00 tot 20:00 uur 

 

Het programma 
Enkele weken voor Sint Maarten wordt er geknutseld met de kinderen door kunstenaars in zowel de 
Spil als de Hobbit. Kinderen kunnen dan een lampion maken en lichtsculpturen en leren ze liedjes om 
lekker mee te doen in een swingende stoet.  

Vooraan de stoet loopt de Stoetleider met Sint Maarten op een pony (en begeleider) daarachter de 
band en lopen buurtbewoners van alle leeftijden mee met een lampion of ander zelfgemaakte 
accessoires. 

Ook Malburgstate wil hier dit jaar aan deelnemen en betrekken we meer senioren bij het Sint 
Maarten evenement. 

 

17:30 verzamelen in de Spil of Hobbit met soep of brood. Politie deelt waarschijnlijk weer 
fietslampjes uit. En is er troubadour aanwezig die voor sfeer zorgt. 

18:30 de parade vertrekt van het activiteitencentrum richting de Drieslag. 

19:00 uur komt iedereen samen in de Drieslag en zijn er diverse activiteiten zoals: muziek, 
Marokkaanse en Turkse thee, dans, spel, poffertjes, theater, vuurspuwer, diverse exotische hapjes, 
duurzame activiteiten door het Timmerhuis en het Kinderwijkteam. 
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Deelnemers  
Sint Maarten wordt met veel liefde gerealiseerd door bewoners en voor bewoners.  
Met vooral veel dank aan alle betrokken wijkbewoners, vrijwilligers en stagiaires HeartLinQ, Rozet, 
Gemeente Arnhem, de Arnhemse Uitdaging, Politie Malburgen, diverse kunstenaars, Rijnstad 
Kinderwerk, De vrijwiligerscentrale, Het Timmerhuis, Het Kinderwijkteam, Het AZC, Wijkplatforms 
Malburgen Oost en West, Team leefomgeving, winkeliers, Albert Heijn Drieslag, Jan Linders Arnhem, 
Sportbedrijf Arnhem, winkeliers winkelcentrum de Drieslag, Beheer van de Hobbit en de Spil. 

 

Promotie 

Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/316658592252696/ (Sint Maarten 11 
november – Malburgen) 

De Malburger: https://malburger.nl/tag/sint-maarten/ 

Flyers verspreiden in scholen, wooncomplexen, mond tot mond reclame (veel ouders/moeders 
helpen mee met werven van kinderen) 

Zie filmpje van Rozet, Sint Maarten Malburgen 2019: 
https://www.youtube.com/watch?v=dbJ7VbgHBrA 

Begroting  

Aanvraag Malburgen West wijkplatform: 

- Lichtjes voor lampionnen en batterijen   €130 

- Knutselspullen       €550 de Spil, inclusief vergoeding voor de 
kunstenaar. 

- Soepkommen, bestek, servetten    €100 (milieuvriendelijk) 300 ml ,ongeveer 300 
- Ingrediënten soep      €150 De Spil 

- Lichtjes/Accessoires voor vrijwilligers lichtjesparade:   €250  

-  Twee halflinger pony's inhuren Sint Maarten op paard lichtjesparade 2 x 2,5 uur €880 voor 
Malburgen west: €440 

- Huurkosten de Spil      €250 (inclusief bijeenkomsten vrijwilligers en 
knutselactiviteiten) 

- 2 Troubadours 2x €50     €100 

 

Totale aanvraag Malburgen West: €1.970 
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Aanvraagformulier financiële bijdrage 

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
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. 
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: Marja Remesar Adres: Huissensestraat 43 
Postcode: 6833 HL Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 06-11495043 E mail: info@heartlinq.nl 
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Sint Maarten evenement / Lichtjesparade in Malburgen Oost en West 

Wat is het doel? Het doel is om meer positiviteit, verbinding en vrede te brengen in Malburgen. En de leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren. 

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Heel Malburgen (er doen ook bewoners uit Immerloo mee) 

Wie zijn de deelnemers? Het evenement is voor en door buurtbewoners. Ook werken er verschillende organisaties hieraan mee. 
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

Ongeveer 100 inclusief organisaties en vrijwilligers. 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

Woensdag 11 november, de Spil, de Hobbit en Winkelcentrum Drieslag. 
17:00 tot 20:00 uur 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

De Malburger, deelnemers krijgen van tevoren een briefing, ouders werven kinderen, organisaties via nieuwsbrieven, 
flyers etc. 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: Kosten voor activiteiten Malburgen West €1.970 
Bijdragen deelnemers: Bewoners nemen deel als vrijwilliger 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Albert Heijn, Jan Linders, Wijkplatform Malburgen Oost 
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? €1.970 
Begroting (indien mogelijk): Zie bijlage via Hans Paul Maarseveen. 
Ondertekening 
Datum: 12-06-2020 Handtekening: Marja J.A. Remesar (voorzitter HeartLinQ Foundation) 
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55 18 75 59 of h.maarseveen@rijnstad.nl p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 
Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
 h.maarseveen@rijnstad.nl  

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

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
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De Eetkamer 
 

In een huis is het vaak de eetkamer waar men elkaar ontmoet, bijpraat over alledaagse 
gebeurtenissen, elkaar inspireert, vreugde en verdriet met elkaar deelt, samen eet en drinkt, waar je 
tijd voor jezelf neemt, samen spelletjes speelt en noem maar op. 

Iedereen is welkom in de Eetkamer! 

De Eetkamer is er iedere eerste vrijdag van de maand in MFC de Spil, Lupinestraat 12, Malburgen 
West. Vanaf 17:00 uur kun je samen met de anderen je gerecht bereiden in de keuken van De Spil. En 
vanaf 18:30 uur eten we gezamenlijk. Ook zullen we diverse thema avonden organiseren voor extra 
entertainment. Het wordt dus reuzegezellig! 

De mensen die deelnemen bereiden hun eigen gerecht in de keuken, koken wat zij lekker vinden of 
bereiden dit thuis en nemen het mee naar de Eetkamer om gezamenlijk te smullen van alle heerlijke 
gerechten die op tafel staan. Het beste is om een gerecht te maken of mee te nemen die jezelf lekker 
vindt. 

Ben je vegetariër, veganistisch of eet je halal gerechten?  
Zorg er dan voor dat je een gerecht meeneemt wat vooral jij eet en lekker vindt en mag eten. De rest 
van het gezelschap mag heerlijk meeproeven en genieten we samen van elkaars (zelfgemaakte) 
gerechten. We vragen wel of iedereen zelf wil nadenken over hygiëne (voor, tijdens en na het 
bereiden van de gerechten. Ook de versheid is hier een zeer belangrijk punt.  

Verbinding en Saamhorigheid 
Samen koken is een fantastische manier om de band tussen mensen, met verschillende 
achtergronden, te versterken en ook veel plezier te hebben. De Eetkamer, onderdeel van “HeartLinQ 
Foundation” speelt hier een grote rol in. 
 
Leefomgeving, milieu en verspilling 
Graag willen we iedereen vragen om geen eten te verspillen. Zorg zelf voor voorraadbakjes, zodat er 
zo min mogelijk materiaal wordt gebruikt wat slecht is voor het milieu, dus onze eigen leefomgeving. 
Hier zijn we nog steeds zelf verantwoordelijk voor en houden we onze omgeving schoon. Maak dus 
zoveel mogelijk gebruik van duurzaam materiaal. 

Verbinders 

Lijkt het je leuk om mee te helpen en het initiatief te ondersteunen? Meld je dan aan als "Verbinder" 
om de mensen die deelnemen wegwijs te maken en samen te zorgen voor een fijne en gezellige 
sfeer. 

Voor meer informatie, aanmeldingen of eventuele samenwerking kun je terecht bij info@heartlinq.nl 
of 06-11495043 (whatsapp ook mogelijk). 

Tot ziens in de Eetkamer! 

De begroting is te vinden op de laatste bladzijde. 
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We hebben iedere maand verschillende thema’s om de mensen actief mee te laten doen. Er ontstaan 
vaak de meest creatieve gerechten. Het zorgt er ook vaak voor dat er recepten worden uitgewisseld.  
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De Eetkamer wordt ook vaak gevraagd door andere organisaties om aan te sluiten bij andere 
evenementen. En hier doen we graag aan mee. Zo hebben we eerder samen met onze vrienden van 
het AZC gekookt, gegeten en genoten van fantastische muziek. Dit was in samenwerking met de 
vrijwilligerscentrale en Aan de Slag.  

 

 

De Eetkamer heeft ook deelgenomen aan 75 jaar vrijheidsmaaltijd. HeartLinQ heeft dit in 
samenwerking met Rijnstad georganiseerd in de Spil.  
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We organiseren en besteden  ieder jaar aandacht aan diverse onderwerpen in samenwerking met 
Arnhem in Dialoog :  
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Samen koken:  

     

 

    

 

Diverse zelfgemaakte gerechten die we samen delen en waar we van hebben mogen smullen: 
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Begroting:  

We koken samen om 17:00 uur. Deelnemers die niet in de keuken van de Spil kunnen koken mogen 
thuis een gerecht bereiden en dit meenemen. We eten gezamenlijk om 18:30 uur. Iedereen helpt 
mee met tafeldekken, afwassen en opruimen.  

Bericht en  berekening van beheer van de Spil:  
“Wanneer ik het maatschappelijk tarief bereken komt de keuken op € 6,05 per uur de vergaderruimte 

ernaast komt tevens op € 6,05 per uur.” 

 

Data huur van de keuken en Parkzaal: Iedere eerste vrijdag van de maand. 

2020 
4 september 
2 oktober 
6 november 
4 december 

2021 
5 februari 
5 maart 
2 april 
7 mei 
4 juni 
2 juli 

 

Uren per vrijdag:  

Keuken 17:00 tot 22:00 uur: 5x €6,05 =€30,25 
Parkzaal 17:00 tot 22:00 uur: 5x €6,05= €30,25    

Totaal: €60,50 x 10 vrijdagen = €605,- 

Extra eenmalige kosten aanschaf schorten (ook voor tijdens extra evenementen): 
20 bedrukte keukenschorten:  
20 x €17,95 = €477,95 inclusief btw 

 

Totaal bedrag: €605,- + €477,95 = €1082,95 

    

 

 



 

 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

Het Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
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. 
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: Marja Remesar Adres: Huissensestraat 43 
Postcode: 6833 HL Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 06-11495043 E mail: info@heartlinq.nl 
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

De Eetkamer is twee jaar geleden gestart in Malburgen. Bewoners koken en eten samen in de Spil  

Wat is het doel? Het doel is om eenzaamheid bij bewoners tegen te gaan. Het samen koken en eten zorgt vaak voor vriendschappen 
Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen  

Wie zijn de deelnemers? Voornamelijk buurtbewoners uit Malburgen (West) maar ook Oost en andere andere wijken. 
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

Er nemen minimaal 15 buurtbewoners deel aan het eetinitiatief. Het maximum verschilt soms 20 maar ook 30 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

Iedere eerste vrijdag van de maand, van 17:00 tot 22:00 uur inclusief koken en opruimen. Iedereen helpt mee.  

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

De meeste deelnemers zijn er via mond op mond reclame, deelnemers nemen zelf ook een buurvrouw/man mee 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: Huurkosten de Spil €605,- plus eenmalige kosten voor bedrukte schorten €477,95 
Bijdragen deelnemers: Bewoners betalen de kosten van hun eigen gerechten. 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Albert Heijn, Jan Linders, De Haphoek, Ekoplaza, verder heb ik altijd zelf geïnvesteerd in het kopen 

van olie en kruiden. 
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? €1.082,95 
Begroting (indien mogelijk): Verstuurd naar Hanspaul Maarseveen. 
Ondertekening 
Datum:  Handtekening:  
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55 18 75 59 of h.maarseveen@rijnstad.nl p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 
Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 
Mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  

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

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
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