
Kernpunten – besloten vergadering  
DB-XL Malburgen West  
Datum: 24/08/20          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezige leden: Astrid, Marieke, Mirjam, Arjan, Nick, Hanspaul en Michel (verslag) 

Aanwezige genodigden: Mirjam Alexander, Naima Tabali, Vincent t’ Hart, Robert, Rebecca Schut, Marja Remesar, Rene   
         

1:. Opening en vaststelling agenda & vergaderpunten 
Hanspaul is gespreksleider en opent de vergadering om 19:33 uur. Volgende leden hebben zich afgemeld voor het 
DB-XL: Dennis. 
 

2:. Toelichting aanvragen Wijkplatform West 
Aanvraag RB04, Stichting Heel Arnhem Schoon, t.h.v. 1000,- Euro. Toelichting Rebecca: Stichting die sinds 
november 2019 actief is, en heeft nu ruim 130 leden. Doel is heel Arnhem te ontdoen van zwerfvuil met vrijwilligers. 
Stichting heeft ook een sterke sociale functie. Zo zijn er deelnemers die door deelname aan de opruimactiviteiten uit 
hun sociale isolement worden gehaald. Wordt samengewerkt met verschillende organisaties die ook faciliteren 
waaronder gemeente Arnhem, Dolmans Landscaping en het Kinderwijkteam. Naast wekelijks opruimen ook jaarlijks 
9 grote opruimactiviteiten, zoals bijv. World Cleanup Day. Deze aanvraag bij het Wijkplatform West heeft betrekking 
op aanschaffen diverse materialen, promotie materiaal (visite kaartjes, flyers) onvoorziene kosten en een uitje met 
alle vrijwilligers. 
Voor eventuele aankomende aanvragen (2021) zal Rebecca eerst een onderbouwde financiële verantwoording 
overleggen van deze aanvraag na eventuele goedkeuring. 
Aanvraag RB07, Wijkmedia, t.h.v. 1100,- Euro. Toelichting Michel: Naast de reguliere werkzaamheden (bijwerken 
inmalburgen.nl, artikelen schrijven over- en plaatsen van artikelen vanuit wijkorganisaties in de wijk Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje wordt op dit moment ook de online wijkmedia compleet vernieuwd. Belangrijkste 
veranderingen zijn integratie van informatie over wijkorganisaties en de activiteiten (wijkagenda) en uitbreiding van 
de sociale kaart. Op een later moment zal Michel dit uitgebreider toelichten tijdens een vergadering. Nick vindt wel 
belangrijk dat TLO duidelijkheid moet moet geven m.b.t. ondersteuning aanvragen. 
Aanvraag RB08, Stichting Hof van West, t.h.v. 8000,- Euro. Toelichting Vincent en Henk. Hof van West is een 
stichting dat in uitgebreide informatie ook is toegestuurd aan de leden. De aanvraag heeft betrekking op de aanleg 
van een pad door een deel van de tuin waar nu al veel ontwikkeling gaande is. De stichting heeft grote plannen 
m.b.t. inrichting en toekomstige uitbreiding. De 8000,- Euro is voor de helft voor het toekomstige pad en de andere 
helft voor de attributen. Een leempad is het idee geweest van de stichting zelf, de gemeente ondersteunt het idee. 
Door Vincent is er met de landschapsarchitect overleg geweest en hij heeft aangegeven dat het er goed in past. De 
stichting is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen, nu zijn er al bewoners die vrijblijvend de tuin al aan het 
onderhouden zijn of water geven. Er is al betrokkenheid weet ook Nick. Er wordt nog gekeken hoe de scholen te 
betrekken. 
Marieke geeft aan dat je de tuin ook zo kan inrichten dat je m.b.v. ruikende planten en kruiden ook bewoners met 
visuele beperkingen kan betrekken. De tuin wordt tot nu toe niet vernield of gebruikt als speeltuin. 
Aanvraag RB09&10, Stichting Ibtisama t.h.v. ? er wordt opgemerkt dat er geen financiële verantwoording/evaluatie 
is teruggekoppeld van de vorige aanvragen. Dit is een voorwaarde voor het kunnen doen van een nieuwe aanvraag. 
Naima Tabali geeft aan dat ze financiën nog kan overleggen en ze wil best nog een toelichting al dan niet op papier 
geven waar de vorige bijdrage voor gebruikt is. Naima zal dit aanleveren. Vrouwenfeest kan van de aanvraag af, Het 
schoolmaatjesproject en begeleiding studenten is waar de aanvraag nu voor bedoeld is. Dit is nu tijdelijk gestopt 
maar gaat weer beginnen. Schoolmaatjesproject is gericht op kinderen van 8-12 jaar. Naschoolse ondersteuning 
gerelateerd aan lesstof maar ook creatieve ontwikkeling, tussen de 8 en 10 kinderen nemen er aan deel. 1 a 2 
uurtjes per week per kind. Er is contact met de openbare basisschool hierover evenals met veel moeders uit West.  
Er zal naar de huur van ruimtes in de Spil anders gekeken gaan worden geeft Hanspaul aan. Bewoners uit de wijk die 
iets organiseren kunnen gratis gebruik maken van bepaalde ruimtes in De Spil. Als voor wijkbewoners is het sowieso 
gratis, als stichting met een maatschappelijke doelstelling kan je aanvraag doen voor korting huur ruimtes. Tot nu 
toe is het gebruik van de ruimtes gratis. Marieke vraagt zich af of ze nu als bewoner de ruimte moet gaan gebruiken 
of als rechtspersoon (stichting.) Arjan geeft aan dat het een broekzak-vestzak verhaal kan worden. Hanspaul zal 
navraag doen over de huur. 
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2:. Toelichting aanvragen Wijkplatform West (vervolg) 
Studentenplatform is gericht op studenten die zijn vastgelopen met hoe het nu verder gaat nu ze thuis zitten. Ze 
hebben geen live contact met leraren, moeten vaak alles alleen doen. Mooi als er een online platform kan komen 
waar studenten informatie op kunnen krijgen, een soort actiefplatform. Marieke snapt de problematiek en vraagt of 
Naima al contact heeft opgenomen met bijvoorbeeld de TU Delft die veel ervaring heeft met dit soort ICT achtige 
projecten. Naima: er is al een soort online platform voor vrouwen, hierop kunnen vrouwen onderling informatie 
uitwisselen en hulp en ondersteuning vinden.  
Michel vraagt of het om scholieren of studenten gaat? Naima wil het zo breed mogelijk trekken, vanaf 13 jaar kan 
misschien mogelijk zijn. Naima zal het gaan uitwerken en de tips meenemen die zijn aangegeven door de leden. 
Naima’s functie zal als aanstuurde van het online platform zijn, zich niet bezig gaan houden met technische kant of 
opzet van het platform. Arjan geeft als tip om eens te kijken of via de HAN ondersteuning kan worden gezocht, 
m.b.t. communicatie- i.v.m. kennis die daar aanwezig is. De kosten zijn voor het opzetten en ontwikkelen van het 
online platform. Arjan stelt voor om nog eens goed de aanvraag te onderbouwen qua kosten op papier, allen 
hiermee akkoord. Marieke stelt voor om eens een brede brainstorm sessie te hebben. Naima stuurt financieel 
verantwoording vorige aanvraag, inhoudelijk. Toelichting studentenplatform zal zo spoedig mogelijk worden 
aangeleverd, voor het aankomende wijkplatform van 15 september. 
Aanvraag RB12&13, Marjan Remesar t.h.v. Aanvraag Sint Maarten en de Eetkamer kamer, Marja en Rene en geven 
een toelichting op Sint Maarten viering.    
De aankomende Sint-Maarten zijn 5 weken activiteiten voor kinderen naar 11 november toe. Zullen zo’n 30 
organisaties bij betrokken zijn. waaronder stagiaires, kunstenaars, kinderwerk en SWOA. Worden lichtsculpturen 
gemaakt met kinderen, dit jaar wordt gekeken naar een anderhalve meter parade met iets minder deelnemers. 
Wordt nog samen met bewoners besproken. Vanuit Malburgen Oost en West richting de drieslag komt een parade, 
met ook een muzikale voorstelling. Het wordt het feest van het delen genoemd, een andere invulling dan het 
traditioneel Sint-Maarten feest. Ook SWOA (ouderen zijn betrokken) Stichting Vitanos gaat met kinderen koken en 
dit ronddelen. Kinderwijkteam gaat allerlei creaties maken. Activiteiten kunnen ze ook verdelen en kunnen 
begeleiden. Lampionnen worden daarnaast gemaakt. Woensdag week 46 is lichtjesparade. Samenkomen zal zijn bij 
de Hobbit en dan richting de Drieslag, daar zal weer een gezamenlijke activiteit zijn, daar krijgen de kinderen nog een 
traktatie en gaan daarna naar huis. Marja zal nog de uitgebreide planning doormailen. Financieel verantwoording 
van afgelopen jaar moet nog worden aangeleverd aan Wijkplatform West. De aanvraag kan nu nog niet in 
behandeling worden genomen.  
Verschillende leden geven aan om ook goed de (wijk)media en scholen te benaderen. Ruim op tijd zal Marja dit gaan 
doen. Als de verantwoording binnen is kan er in het Wijkplatform over gestemd worden voor 15 september zal 
Marja dit aanleveren.  
De Eetkamer is een project in De Spil wordt samen gekookt en gegeten met bewoners. Leuk en goedlopend sociaal 
project dat verder gaat dan alleen koken en eten. Marjan wil het project graag voortzetten van voortgaande jaren. 
Ook hier zal Hanspaul navraag doen of er mogelijkheid is tot gratis/gereduceerd gebruik keuken i.v.m. project gericht 
op bewoners. Marja zal nog een financiële verantwoording van voorgaand jaar aanleveren zodat de aanvraag voor 
de 15de kan worden beoordeeld. 
Aanvraag RB06, Mirjam Alexander t.h.v. 500,- Euro. Met een voorschot van TLO is er aan de slag kunnen worden 
gegaan. Ook via de organisatie Arnhem zoemt is er ondersteuning geweest. De aanvraag is nu bijgesteld op 500,- 
Euro door ondersteuning vanuit andere organisaties. De tuin is al af, de aanvraag is dus eigenlijk achteraf. Wat er 
nog ontbreekt zijn bloembollen en planten zodat de wilde bijen het hele jaar te eten hebben, dus er worden nog 
eenjarige planten gekocht. Er wordt ook gekeken naar fruitbomen i.v.m. het vroege bloeien. Reacties op het project 
zijn uitermate positief en er zijn bewoners uit de buurt die achter de Jan Linders een vergelijkbaar willen gaan 
opzetten.  
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3:. Besluitvorming aanvragen & advies aan het Wijkplatform  
Besluitvorming RB04: Heel Arnhem Schoon, advies aan het Wijkplatform. Aangevraagde bedrag t.h.v. 1000,- 
unaniem aangenomen door het DB+. Met die opmerking of Heel Arnhem Schoon (afgevaardigde) wil deelnemen in 
het Wijkplatform. 
Besluitvorming : Wijkmedia: advies aan het Wijkplatform aangevraagde bedrag t.h.v. 1100,- unaniem aangenomen 
door het DB+ Voortaan moet het TLO advies vragen aan het Wijkplatform m.b.t. financiële ondersteuning.  
Besluitvorming RB08: Hof van West: advies aan het wijkplatform aangevraagde bedrag t.h.v.  8000,- meerderheid 
aangenomen door het DB+ Het wijkplatform zal op de hoogte worden gehouden van het project en ook kijken naar 
een bepaalde vorm van borging en continuïteit  n.a.v. de ervaring van Stichting Groene Rivier. 
Besluitvorming RB09&10: Stichting Ibtisama: advies aan het wijkplatform is dat er nog geen besluit kan worden 
genomen door DB+. Lever de ontbrekende terugkoppeling en financiering van afgelopen jaar aan, zal de aanvraag in 
het Wijkplatform op de 15de september in stemming worden gebracht op basis van toelichting DB+ vergadering.  
Besluitvorming RB12: Marjan Remesar - Sint Maarten, advies aan het Wijkplatform. Lever de ontbrekende gegevens 
aan, er heeft ook nog geen communicatie plaatsgevonden in ieder geval naar de kinderen op de scholen. Lever een 
plan aan op basis van de huidige situatie (corona) en laat goed zien hoe communicatie plaatsvindt om toch zoveel 
mogelijk betrokkenheid. 
Besluitvorming RB13: Marjan Remesar - De Eetkamer, advies aan het Wijkplatform 1082,95- Euro. Na aanlevering 
van ontbrekende financiële terugkoppeling aanvraag afgelopen jaar. Kijk naar de kosten voor bijv. schorten, dit is nu 
heel veel geld. Hanspaul doet navraag over gebruik van keuken. De aanvraag moet worden bijgesteld na bekend is 
m.b.t. mogelijkheid gratis gebruik/ gereduceerde huur, onder voorbehoud voor 600,- huur. Voor schorten maximaal 
200,- Euro. In totaal maximaal 800,- Euro bijdrage is het advies aan het Wijkplatform. 
Besluitvorming RB06: Mirjam Alexander, Wilde Bijen Project. Advies aan het Wijkplatform: 500,- Euro, unaniem 
akkoord.  
  

4:. Sluiting & volgende vergadering  
Hanspaul sluit de vergadering om 22:14 uur. Volgende vergadering Wijkplatform West op dinsdag 15 september in 
MFC de Spil om 19:30 uur.   
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