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Agenda: Wijkplatform Malburgen West 
Datum: Maandag 5 oktober 2020 
Locatie: MFC De Spil, Lupinestraat 12 
Aanvang: 19.30 uur  
Status: Definitief  

 
 
Agenda 
 
1. Opening, vaststellen agenda en afmeldingen 
2. Veiligheid terugkomend bespreekpunt/mededelingen 

3. Verslag, afspraken, aanwezigheidslijst Wijkplatform West 3 december 2019  
4. Financiële aanvragen 

• RB02 Empowering Nisa Bijlage 2, 2a, 2b 
• Stad Woerden Stadsblokkenwerf Bijlage 3a, 3b 

• Administratieve ondersteuning/financiële administratie Bijlage 4 
• Buurtpreventie whatsappgroep Bijlage 5a, 5b 

5. Besluiten financiële aanvragen 

- Empowering Nisa 
- Stad Woerden Stadblokkenwerf 
- Administratieve ondersteuning 
- Buurtpreventie whatsapp groep  
- Stichting Ibtisama aanvragen behandeld op 24/8 nav aanvullende informatie bijlage 6 
 

6. Ontwikkelingen Meinerswijk/Stadsblokken/uiterwaarden 

- beleid toegankelijkheid uiterwaarden per  
7. Ontwikkelingen Herstructurering Malburgen West 

− Mededelingen Nieuwbouw Nijmeegseweg  proces 
− Mededelingen WW3 
 

8. Mededelingen en rondvraag 

• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Wijkonderhoud 

• Team Leefomgeving 
• Organisaties 
• Deelnemers 
• Dagelijks Bestuur 
• Info vanuit wijkplatform voor wijkmedia 

9. Sluiting 21.30 uur 
 



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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verslag  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 28/01/20          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezigen: 14, zie aanwezigheidslijst voor aan- en afwezigen (niet online beschikbaar)    
      

Kernpunten vergadering: 3:. Verslag vorige vergadering 4:. Financiële aanvragen 5:. Wijkontwikkelingen 
 

Vooroverleg bewoners 
Voordat de reguliere vergadering begon hebben bewoners eerst een ‘bewonersuurtje’ gehad dat om 19:30 uur 
begon, dit is niet genotuleerd maar een aantal gemaakte afspraken staan hieronder kort aangegeven. 
- Afvaardiging vanuit het Wijkbeheer (Malburgen breed) neemt deel aan stedelijk overleg – “Actualiseren spelregels 
Wijkaanpak” op 11 februari, Marieke neemt in ieder geval deel vanuit West. Marieke zal in overleg met iemand 
vanuit Oost deelnemen.  
- Er wordt door meerderheid van de aanwezige bewonersleden besloten om het aantal vergaderingen te 
verdubbelen. 5 reguliere open vergaderingen, met partnerorganisaties (gemeente/politiek/corporatie en overige 
org.) 5 besloten vergaderingen met alleen de bewonersleden. De openbare vergaderingen worden meer met een 
discussie karakter en themagericht (bijv. over WW3 of ontwikkelingen op sociaal gebied – met eventueel 
terugkoppeling vanuit werkgroepjes en met uitnodiging externe org/bewoners (uit bijv. een bepaald deel.) Hier 
worden ook de financiële aanvragen in behandeld/teruggekoppeld. De besloten vergaderingen worden gebruikt om 
bepaalde werkwijzen en communicatie te bespreken als er wat in de wijk speelt. Om en om vindt er een 
besloten/open vergadering plaats, 10 keer per jaar, 5 keer open, 5 keer besloten. Het DB komt hiermee te vervallen. 
Hanspaul kijkt of dit volgens de huidige spelregels mogelijk is en koppelt terug.  
- Dennis zal de besloten 5 vergaderingen voorzitten. Rob Klinge zal als extern-voorzitter/gespreksleider worden 
gevraagd om de 5 openbare vergaderingen leiden, zoals hij dit ook doet in Oost. 
- De geplande eerste besloten vergadering van het Wijkplatform West staat gepland voor eind februari. Leden gaan 
voor deze vergadering allemaal bij zichzelf navragen op wat voor kennisgebied/ onderwerpen zij zich willen inzetten 
om deel te nemen namens het Wijkplatform in (toekomstige) overlegroepen (bijv. verkeer, fysieke wijkontwikkeling, 
sociale wijkontwikkeling, leefbaarheid & veiligheid etc.) 
- Hanspaul zal een voorstelplan opstellen om bovenstaande uit te werken, dit zal de aankomende besloten 
vergadering van Wijkplatform West worden besproken.  
 

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: Astrid, Stella, Berrie, Joost, Mattijs Loor, Roelie van 
der Weide en Wil 
Op verzoek wordt er een kort voorstelrondje gedaan. Volgorde van de agenda wordt op enkele punten gewijzigd, 
agenda aangenomen.  
 

2:. Veiligheid   
Wijkagent Bas geeft dat er op dit moment weinig speelt in West. Verkeersveiligheid. M.b.t. verkeersveiligheid 
Gelderserooslaan, Dovenetellaan wordt gekeken door verkeerswerkgroep. Parkeerproblematiek moet worden 
opgepakt. Belangrijk dat de werkgroep verkeer niet verwaterd en ook hier naar kijkt. Verkeersregelaars hebben 
maar beperkt nut en geen mandaat om bijvoorbeeld iemand staande te houden of te beboeten bij fout parkeren of 
doorrijden tijdens controles of iemand wel in de wijk woont. Boa’s vanuit de gemeente kunnen eventueel een 
parkeeractie doen.     
Er wordt gevraagd hoe het mogelijk is dat een openbaar terrein (Olympusterrein) kan worden gebruikt door een 
commercieel uitbater voor parkeren Gelredome, terwijl er een tekort is aan parkeerruimte in de wijk en dit voor 
overlast zorgt tijdens grote evenementen in Gelredome.  
Volgens de wijkagent is er geen direct verband tussen de autobranden in de wijk en ook in overige wijken. Het is een 
combinatie van wraak en ongeorganiseerd vandalisme. Na elke brand wordt en forensisch onderzoek gedaan. 
Hoefbladlaan blijft een hotspot qua inzet. Henry zal aan de wijkagent een aantal locaties doorgeven waar veel 
lachgaspatronen worden gevonden. 
 

3:. Verslag en afsprakenlijst   
Blad 3: Mirjam van Hezewijk geeft aan dat Vincent Bokkers betrokken is als verkeersdeskundige bij WW3. Bij 
stadsblokken en Meinerswijk is het Wim van Wijk. 
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3:. Verslag en afsprakenlijst (vervolg) 
Afsprakenlijst: 19.050 – Mirjam geeft een toelichting. I.v.m. de hoogte van het bedrag zal via het gemeentelijks 
aanbestedingstraject aangevraagd dienen te worden. Hiervoor moet een uitgebreide budgetformulering zijn. Deze 
hele procedure voor aanvragen wordt door de gemeente in rekening gebracht en zullen ook bij de kosten 
toegevoegd worden. De kosten zullen zeker enkele duizenden Euro’s zijn.   
Dennis vindt de kosten die de gemeente in rekening brengt wel erg hoog in relatie tot het bedrag dat wordt 
gevraagd t.b.v. het onderzoek.  
Nick geeft aan dat er vele onbekende factoren zitten i.v.m. dat dit nog nooit is berekend m.b.t. het aantal kub 
vandaar ook de hoogte kosten van het onderzoek. Rijkswaterstaat heeft de modellen niet om 48.000 kub 
doorstroom te kunnen berekenen. Hanspaul geeft aan dat er gekeken kan worden naar andere bureaus/offertes, 
deze suggestie is vorige vergadering ook gedaan door Mattijs Loor. 
Dennis wil graag weten wat het bedrag is wat maximaal onderhands kan worden aanbesteedt? Mirjam zal het 
navragen. 
19:053: Frans heeft een keuze voor de bomen gemaakt, een Anna Paulownaboom dichtst bij de school bloei lila 
blauw. Voor de tweede boom is de keuze gevallen op een trompetboom, deze heeft witte bloemen in pluimen.   
Dennis wil graag twee forse bomen. Frans zal terugkoppelen aan Esther de keuze en dat het Wijkplatform een groter 
dan normale aanplant maat wil, 30-35 centimeter. 
Arjan vraagt zich af of de vruchtloslating geen problemen opleveren, denk aan gladheid. Frans geeft aan dat ze lang 
aan de bomen blijven hangen. In november worden ze geplant geeft Frans aan, Frans zal navragen over de 
vruchtloslating.  
 

4:. Beoordeling financiële aanvragen 
RB01: aanvraag Heel Arnhem Schoon (HAS): een aantal leden geven aan dat HAS een uitstekende organisatie is die 
veel goed werk doet. Alleen nemen ze taken over van de uitvoerende organisatie die in opdracht van de gemeente 
werkt. Dennis verduidelijkt dat de werkzaamheden van HAS als extra moet worden gezien, niet als ter vervanging 
voor de basiskwaliteit. 
Henrie van Dolmans geeft aan dat er door de aannemer zo en zo op C niveau wordt gewerkt. Dit niveau van reinigen 
wordt niet door Dolmans Landscaping bepaald, maar vanuit de gemeente Arnhem. HAS maakt dus al op een extra 
niveau schoon. Dolmans ruimt daarnaast ook afval uit de struiken op en de prullenbakken. Als er al delen schoon 
zijn, dan wordt er op andere plekken schoongemaakt. Dolmans is dus niet minder in de wijk bezig door de inzet van 
HAS. Dennis ziet graag dat er naar B-niveau samen toe gewerkt kan worden. Marieke geeft aan dat je op basis van 
een goede 0 meting moet gaan kijken over het niveau en de inzet van Dolmans & NAS.   
Hanspaul geeft aan dat HAS ook een goede sociale rol heeft. Zo zijn er een aantal bewoners betrokken bij HAS die 
anders zouden vereenzamen of die heel weinig sociale contacten hebben. 
Dennis ziet graag dat het TLO de aanvraag mede financiert op 50/50 basis en niet alleen met een bijdrage vanuit het 
Wijkplatform. Het is een principekwestie geven Nick en Dennis aan.  
Ria de Vries geeft aan dat de bewoners volgens de gekozen manier van Wijkaanpak (Van Wijken Weten) zelf keuzes 
kunnen maken. Ook m.b.t. het onderhoudsniveau. Dennis ziet graag een veel beter communicatie vanuit het TLO dit 
is al eerder aangegeven.    
Dolmans wil de kosten voor de partytent op zich nemen/beschikbaar stellen, daarnaast ook kijken naar andere 
materialen. 
Mirjam zal het terugkoppelen binnen het TLO of zij de aanvraag willen mede-financieren (50/50.) Aanvraag komt 
terug tijdens de volgende vergadering, Alie Seitsma/afvaardiging HAS zal worden uitgenodigd voor een toelichting. 
Henrie zal ook worden uitgenodigd.  
RB02: Empowering Nisa: aanvraag t.h.v. €2323,50 Euro deel voor West. Nick vindt de aanvraag voor het 
vrouwenfeest wel heel hoog. Er kan op een aantal punten best wat worden bezuinigd, zorg bijvoorbeeld zelf voor 
muziek en huur geen DJ in. Een aantal leden geven aan dat er eerder al veel werd aangevraagd, maar dat niets is 
teruggekoppeld het afgelopen jaar, dat was wel de afspraak. Empowering Nisa moet zelf komen en een toelichting 
geven geeft een meerderheid van de leden aan. Hanspaul zal ze uitnodigen en om terugkoppeling vragen van de 
aanvraag en het feest van afgelopen jaar. Vraag ook naar sponsoring bij andere bronnen voor aanvraag. Aanvraag 
aangehouden. 
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5:. Wijkontwikkelingen & terugkoppeling uit de werkgroepen & organisaties actief in de wijk 
- Nijmeegseweg, toelichting Nick & Arjan en Michel: een kerngroep vanuit beide Wijkplatforms is in overleg met 
gemeente om tot een betere herontwikkeling te komen. Er zal samen met bewoners (Klanbordgroep) en een 
stedenbouwkundigbureau opnieuw worden gekeken naar een ontwerp. ‘Samen’ is nu hierbij de kern, volgens hoe 
ooit de Malburgse Manier is uitgedragen. De offertes voor de stedenbouwkundige bureaus zijn op basis van keuze 
van de Kerngroep en gemeente net de deur uitgegaan geeft Arjan aan. Na de 24ste februari moet bekend zijn welke 
twee stedenbouwkundige bureaus worden uitgenodigd. Uiteindelijk moet er een ontwerp Stedenbouwkundigplan 
worden gevormd waar de meerderheid van de Klankbordgroep achter staat. De bedoeling is dat zowel de Kerngroep 
als de Klankbordgroep tot aan de oplevering van de bouw betrokken blijft bij het proces. Michel geeft aan dat alle 
bewoners in Malburgen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de nog nieuw te vormen Klankbordgroep 
Nijmeegseweg. Leden van de vorige Klankbordgroep krijgen een persoonlijke uitnodiging, evenals leden van de 
Wijkplatforms en omwonenden Nijmeegseweg (middels flyer.) In de aankomende wijkkrant zal een eerste uitleg 
worden gegeven m.b.t. oprichting nieuwe Klankbordgroep en deelname hieraan. Bedoeling is dat de eerste 
Klankbordgroep bijeenkomst medio eind februari begin maart zal worden gehouden.  
- WW3, toelichting Nick: er is op 4 februari een bijeenkomst. Volgende vergadering een terugkoppeling hiervan. 
Michel stelt voor om de openbare communicatie over WW3 (bewonersbrieven, schriftelijke terugkoppeling etc.) in 
het Malburgs Archief op te nemen, hierdoor is het ook voor alle andere wijkbewoners inzichtelijk hoever het ermee 
staat en hoe de procesgang is. Dennis en Nick zullen Michel mailen wat interessant of van belang kan zijn. 
Arjan mist als agendapunt de ontwikkelingen bouw Vlierstraat – Gelderserooslaan. Hanspaul zal het toevoegen aan 
de agenda. Het parochiehuis staat de koop geeft Arjan aan. Er is met diverse partijen gekeken voor ontwikkeling van 
dit pand. Het pand is gezien de staat en kosten voor verbouwing etc. om er door zorgpartijen gebruik van te maken 
te duur. Daarnaast heeft het bisdom nog restricties aangebracht voor gebruik. Wordt vervolgd wat er uiteindelijk 
mee gaat gebeuren, wordt opnieuw te koop aangeboden. 
- Ontwikkelingen Meinerswijk & Stadsblokken plannen KWP, toelichting Marieke en Nick: er moet een collegebesluit 
volgen en dat is nog niet gebeurd.  
- Verkeerswerkgroep, Karien geeft een toelichting: Er zal twee maandelijks bij elkaar worden gekomen om te kijken 
naar de aanpak van diverse punten. De bebording en de belijning zal nu naar worden gekeken. Marjolein Renne 
heeft aangegeven dat ze gaan kijken naar de fietsoversteek Meldestraat – Nijmeegseweg – Zeegsingel en om deze 
veiliger te maken voor fietsers door de belijning aan te passen.     
- Volkshuisvesting, toelichting Marieke den Heuvel: i.v.m. afwezigheid Roelie van der Weide Volkshuisvesting geeft 
Marieke een toelichting. 98% toestemming heeft VHV van huurders voor de renovatie sociale huurwoningen op 
verschillende locaties in West. Kopers meekrijgen is lastig. De kosten voor isolatie zijn voor veel kopers te hoog, en 
kunnen hierdoor niet meedoen. Nick geeft aan dat er subsidiemogelijkheden zijn voor particulieren. Mirjam 
bevestigt dat deze er zijn, maar in welke mate en hoe moeten particulieren zelf over informeren bij de gemeente. 
Dennis en Ria geeft aan dat je zo wel vreemde situaties krijgt, met onder andere verschillende hoogtes van daken 
bijvoorbeeld. Daarnaast heeft een verschil in dak hoogte ook invloed op isolatie van tegenaan gelegen woningen. 
Dennis vraagt of de politiek niet meer kan inspelen om ook kopers die moeite hebben om mee te doen met 
renovatieprojecten financieel te ondersteunen middels een gunstige lening bijvoorbeeld. 
Frans geeft aan dat er een raadsvoorstel ligt om grote grondgebondenwoningen van corporaties meer te mogen 
verkopen. I.v.m. renovatie ontwikkelingen is dat misschien niet zo’n goed plan geven verschillende leden aan. 
- Stadsbeheer, toelichting Esther Hoogendoorn: omdat Esther niet aanwezig is geeft Hanspaul een korte toelichting. 
Malburgen West is een pilotgebied voor nieuwe afvalbakken met een kleinere bakopening. Hierdoor is het moeilijker 
om bijvoorbeeld huishoudelijk afval erin te gooien. Dit i.v.m. met de veranderende ‘betalen per zak’ maatregelen die 
de gemeente deze zomer gaat invoeren. Michel neemt contact op met Esther voor communicatie hierover.        
- Wijkagent Bas: Bas gaat random bij bewoners in de wijk op bezoek en daar ter plekke zijn lunch eten. Natuurlijk 
alleen als de bewoners er zelf mee instemmen. Zo krijgt Bas een goed beeld wat er speelt in een straat, buurt of 
omgeving waar hij op bezoek gaat. Ook krijgt hij regelmatig tips en informatie die nuttig is voor zijn werk of voor 
andere organisaties. Bas heeft een bakfiets aangeschaft, hiermee gaat hij de wijk in als een soort mobiele wijkpost.  
- Beweegtuin, Marieke geeft een toelichting: er zijn drie offertes de deur uit voor de toestellen voor de toekomstige 
beweegtuin. Er wordt ook gekeken naar de aanleg van een sprintbak. Marieke gaat samen met Larissa vanuit Go! 
nog een nieuwe langere wandelroute uitzetten, naast de al bestaande van 1.2 km.  
 

6:. Rondvraag en sluiting 
Hanspaul sluit de vergadering om 22:11 uur en bedankt alle leden voor hun inbreng. Volgende vergadering eind 
Februari (exacte datum/tijd volgt nog.)  
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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 

19.012 260319 Update 280120: Heel Arnhem Schoon eens 
uitnodigen om de vlekkenkaart m.b.t. zwerfafval 
te maken.  
Esther Hoogendoorn zal dan op de hoogte 
gebracht worden    

Nick, Hanspaul, Michel  

19.020 210519 Update 280120: John (Westival) kan volgende 
vergadering een idee presenteren, anders wordt 
er verder gekeken naar anderen die interesse 
hebben om het te organiseren.  

John - 

19.029 210519 Update 170919: Afwachten om te kijken wat er 
uitkomst is van het stadsbrede overleg 
‘spelregels’ wijkaanpak, op 11 februari in de 
Witte Villa. Kijken hoe dit dan wordt opgepakt  

DB, Hanspaul Een 
aankomende 
vergadering 

19.033 210519 Update 280120: Michel heeft Stella 
benaderd en deze heeft aangegeven zich 
hier niet voor in te zetten. Nick, Michel en 
stichting De Spil kijken naar aanschaf 
beamer. 

Nick, Michel en 
beheerstichting De Spil 

- 

19.047 271119 Michel zal het financieel overzicht na 
ontvangst van Hanspaul online zetten in het 
archief.  

Michel, 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 - 

19.053 271119 Aangepast 280120: Frans zal keuze nieuwe 
bomen maken naast de Spil samen met 
voorgestelde plantdiameter van 30-35 cm en 
dit terugkoppelen aan Esther Hoogendoorn 

Frans van den Berg, Esther 
Hoogendoorn 

- 

20.001 280220 Marieke zal in ieder geval deelnemen vanuit 
West aan “actualiseren spelregels 

Mariek - 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 

 



Wijkaanpak wijkaanpak” op 11 februari. 

20.002 280220 Er komen 5 extra vergaderingen (elke maand 
kortere vergadering). Dit zijn in eerste 
instantie besloten vergaderingen, kan wel op 
uitnodiging aanwezig zijn bijv. voor 
toelichting aanvragen. Om-en-om, besloten 
en open vergadering. Uitwerken 
voorstelplan en planning data  

Hanspaul Maarseveen Eind februari 

20.003 280220 Dennis zal de 5 besloten vergaderingen 
voorzitten. Rob Klinge zal worden gevraagd 
om de 5 open vergaderingen voor te zitten. 

Dennis, Rob Klinge, 
Hanspaul Maarseveen 

Eind februari 

20.004 280220 Mirjam zal navraag doen hoe het mogelijk is 
dat een deel van het Olympus commercieel 
verhuurt wordt als parkeerterrein, terwijl er 
parkeerproblematiek is tijdens grote 
evenementen in Gelredome. 

Mirjam van Hezewijk - 

20.005 280220 Mirjam doet navraag bij de gemeente t.h.v. 
welk bedrag er max. onderhands kan worden 
aanbesteedt.  

Mirjam van Hezewijk - 

20.006 280220 Mirjam zal terugkoppelen binnen het TLO of 
de gevraagde bijdrage door Heel Arnhem 
Schoon samen gedragen kan worden door 
WPF als TLO (50/50).  

Mirjam van Hezewijk - 

20.007 280220 Hanspaul zal Empowering Nisa uitnodigen 
voor toelichting aanvraag 2020 voor een 
toelichting. Aanvraag 2020 aangehouden 

Hanspaul Maarseveen, 
Empowering Nisa. 

- 

20.008 280220 Dennis en Nick zullen openbare informatie 
wat er toe doet (WW3/KWP) mailen aan 
Michel zodat hij dit kan opnemen in het 
Malburchs Archief. 

Michel Lammerse, Nick, 
Dennis 

- 

20.009 280220 Ontwikkelingen Vlierstraat voortaan 
toevoegen aan de agenda van het WPF 

Hanspaul Maarseveen - 

20.010 280220 Michel neemt contact op met Esther over de 
communicatie verandering afvalbakken 
(verkleining openingen.) 

Esther Hoogendoorn, 
Michel Lammerse  

- 

 



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, 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 bij 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 duidelijk moet maken 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 de aanvraag nu voor bedoeld. 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 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 er een aanvraag voor doen met korting. 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 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. 
communicatiewetenschappen. 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, alleen hiermee akkoord. Marieke stelt 
voor om eens een brede brainstorm sessie te hebben. …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 activisten voor kinderen naar 11 november toe. Zullen zo’n 30 
organisaties bij betrokken zijn. waaronder stagiaires, kunstenaars, kinderwerk, SWOA. Worden lichtsculpturen 
gemaakt met kinderen, dit jaar wordt gekeken naar een anderhalve meter parade met iets minder deelnemers. 
Wordt nog amen met bewoners besproken .Het gaat om lichtsculpturen. Malburgen Oost en West richting de 
drieslag, komt ook een muzikale voorstelling. Hat wordt het feest van het delen genoemd, een andere invulling dan 
het traditioneel 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 gemaakt. Woensdag week 46 is lichtjesparade en Hobbit. Samenkomen zal zijn bij de Hobbit en 
dan richting de Drieslag, daar zla weer een gezamenlijke activiteit zijn, krijgen de kinderen nog een traktatie en gaan 
daarna naar huis. Marja zal nog de uitgebreide planning doormailen. Financieel verantwoording van afgelopen jaar 
mot 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 de volgende keer over gestemd worden voor 15 september zal Marja 
dit aanleveren.  
De Eetkamer is een project in De Spil wordt samen gekookt en gegeten wordt met bewoners. Leuk en goedlopend 
sociaal project dat verder gaat dan koken en eten. 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 wildebijen 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 tuintje gaan 
uitbreiden.  
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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 Wijkpaltform m.b.t. financiele 
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 Kan nog gene besluit 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. huur, onder voorbehoud voor 600,- huur. Voor schorten maximaal 
200,- Euro. In totaal maximaal 800,- Euro bijdrage is het advies. 
Besluitvorming RB06: Mirjam Alexander, Wilde Bijen Project. Advies aan het Wijkpaltform: 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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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	
	
	
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 
 
Aan het   
Wijkplatform Malburgen West 
 
 

 

 
 

Kastanjelaan 40 
6828 GM Arnhem 

 
 
Betreft: AANVRAAG WERKERVARINGSPROJECT STAD WOERDEN 
Arnhem,  9 september 2020 
 
 
 
Geachte Dames en Heren, 
 
Graag vragen wij als Stadsblokkenwerf uw aandacht voor ons werkervaringsproject de “Stad Woerden”. 
 
De Stadsblokkenwerf zal u niet onbekend zijn. Wij zijn vrijwilligersproject dat aan de Rijn bij de ASM-haven 
is opgericht. Daarbij hebben we van meet af aan steun en medewerking ervaren van bewoners uit de 
omgeving, de Haven van Coers, De Praets en de rest van Malburgen. Een groot aantal van onze 
vrijwilligers is daar ook woonachtig.  
Naast de historische en museale doelstellingen hebben we ook een sociale doelstelling. We hebben ons 
ontwikkeld tot een verbindende schakel en ontmoetingspunt.  
 
De Stadsblokkenwerf heeft geen reguliere subsidies en weet zich financieel te bedruipen met de inkomsten 
van het pontje, het Werfpaviljoen en diverse projecten die bijdragen aan onze doelstelling. 
Het project Stad Woerden is bij uitstek zo’n project. 
 
 
Inleiding 
Sinds 2015 zijn leerlingen van het REA college actief op de Stadsblokkenwerf. Onder leiding van een 
docent metaal hebben ze onder andere  meegewerkt aan de bouw van het Werfpaviljoen.  
Daarbij hebben vier stagiairs werkervaring kunnen opdoen. Mede dankzij die ervaring zijn zij erin geslaagd 
zich te kwalificeren. Drie ervan hebben inmiddels een betaalde baan gevonden.  
De ambiance die op de Stadsblokkenwerf wordt geboden, blijkt voor dit soort jongeren zodanig motiverend 
en uitdagend, dat ze daadwerkelijk resultaten bereiken. Het werk dat de jongeren uitvoeren is concreet en 
zichtbaar, iets waar ze trots op kunnen zijn. Vanuit deze positieve ervaringen is samen gekeken naar een 
nieuw aansprekend project. 
 
Eerste fase restauratie  
Omdat we einde 2017 het voormalige beurtscheepje De Stad Woerden (1924) voor een symbolisch bedrag 
konden aankopen hebben we niet lang getwijfeld. De stagiairs en de vrijwilligers waren enthousiast en 
zagen goede mogelijkheden voor de restauratie en de mogelijkheid daarmee uitdagende 
werkervaringsplaatsen voor de jongeren te kunnen blijven aanbieden. 
Vanaf de start is er hard aan het schip gewerkt. Acht jongeren werkten onder begeleiding van een docent 
van het REA college een dag per week aan het schip. Daarnaast wordt er door vrijwilligers van de 
Stadsblokkenwerf aan gewerkt. 
Van deze acht jongeren zijn er zeven doorgestroomd naar werk of een vervolgopleiding. 
In bijlage 1 treft u een geanonimiseerd overzicht aan van deze acht jongeren. 
De fotocollage (bijlage 5) geeft een beeld van de werkzaamheden. 
 
Tot nu toe zijn de kosten (plm € 10.138 aan materiaal- en andere kosten) door de Stadsblokkenwerf zelf 
opgebracht en €1.500 werd door de Stichting Bijzondere Noden bijgedragen (totaal € 11.638). 
 
  



Hoe verder? 
De stichting Stadsblokkenwerf en het REA-college hebben de ambitie het schip verder te restaureren en 
daarmee uitdagende werkervaringsplaatsen te behouden voor de leerlingen van her REA-college. Het gaat 
om jongeren die het binnen het reguliere onderwijs niet gered hebben. De werkervaring maakt deel uit van 
de opleiding metaal van het REA-college. In plaats van het oefenen in de REA-werkplaats krijgen deze 
jongeren de kans ervaring op te doen met een echt en uitdagend project, waar ze zich bij betrokken 
kunnen voelen en trots op kunnen zijn. Het blijkt een succesvolle formule te zijn. 
 
Om verder te kunnen is echter geld nodig. Het restaureren van een dergelijk schip kost veel geld, ook al 
worden er geen arbeidskosten gemaakt. Zonder een bijdrage of subsidie voor de materiaal- en andere 
kosten wordt het financieel gezien voor de  stichting Stadsblokkenwerf – een vrijwilligersorganisatie zonder 
structurele subsidie – niet mogelijk het project verder voort te zetten. 
 
Tweede fase restauratie 
In de periode 2020 t/m 2022 zal het schip worden afgebouwd tot een eenvoudig multifunctioneel scheepje. 
Verwacht wordt dat in die periode nog eens 15 jongeren met behulp van dit project werkervaring zullen  
opdoen. 
 
Na de realisatie van de restauratie willen we dat het schip verbonden blijft aan de Stadsblokkenwerf en een 
maatschappelijke functie krijgt. Het schip zal onder meer gebruikt worden voor trainingsdoeleinden voor 
jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of psychosociale problematiek onder anderen van de 
doelgroep van Plurijn, Driestroom en RIBW. Het onderhoud en beheer zal door leerlingen van het REA-
college en vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf worden uitgevoerd. 
 
Voor de tweede fase en de afronding van de restauratie is € 43.175 nodig voor materiaal en andere kosten. 
De arbeid wordt zoals gezegd, onder begeleiding, gedaan door stagiairs en vrijwilligers. 
De begroting voor de tweede fase gaat hierbij als bijlage. 
 
Hiervoor hebben we ons in december gewend tot de Dullertstichting en Het Burger en Nieuwe Weeshuis. 
Beide instellingen hebben inmiddels respectievelijk € 21.600 en € 10.800 toegezegd. Daar zijn we uiteraard 
erg blij mee. Voor het resterende bedrag (€ 10.775)doen wij graag een beroep op het wijkbudget. 
 
Graag zijn wij bereid deze aanvraag toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
STICHTING STADSBLOKKENWERF 
 
 
 
Mede ondersteund door het REA-college  



 

BIJLAGE 1 
 
Geanonimiseerd overzicht van de jongeren die tot nu toe aan de Stad Woerden hebben gewerkt in het 
kader van hun opleiding bij het REA-college. 
  
  Omschrijving stagiair, problematiek Vervolgtraject na REA / Stadsblokkenwerf 
1 Jongeman. Uitval ROC via inzet ouders bij 

REA terecht gekomen. Ondanks dat de 
financiering nog niet rond was toch gestart 
omdat hij niet langer thuis moest zitten naar 
onze mening. Geloof in slagen traject was 
groot. Met de juiste aansturing en begeleiding 
kon hij prima meedraaien in ons 
opleidingsprogramma. 

Na een intensieve training op vakgebied en 
werknemersvaardigheden heeft hij zijn eerste 
stage kunnen doen bij een van de bedrijven 
uit het netwerk om de Stadsblokkenwerf. 
Een lasbedrijf waar hij ook mede bouwer is 
geweest van het paviljoen op de werf. 
Nu heeft hij een vaste betrekking bij Den 
Oudsten buigtechnieken in Rheden en heeft 
een mooie en duurzame toekomst voor zich 
binnen dat bedrijf. 
 

2 Man met autisme achtergrond. Uitval ROC. 
Kon binnen de kaders van het vaste curriculum 
wat daar werd aangeboden niet aanhaken. 
Structuur en onderwijs zo ingericht dat het 
voor hem overzichtelijk werd. Verder ingezet 
op ontwikkeling van zijn sociale vaardigheden. 
Hier hielp de omgang met de vrijwilligers op de 
werf erg goed bij. 
 

Inmiddels werkt hij met veel plezier bij 
VDL systems als Lasser en heeft inmiddels 
ook een vast contract. 

3 Jongeman die veel met justitie in aanraking is 
geweest en vanuit een moeilijke situatie zijn 
thuis vond bij ons op de opleiding. Vond het 
vertrouwen in mensen en zichzelf weer terug. 
Liever aan de bak dan erin was zijn motto. 
 

Doorgestroomd van stage naar werk bij 
Volker Rail als monteur. Vanaf januari van 
jaarcontract naar vast. 

4 Jonge dame met borderline problematiek. 
Mede veroorzaak door jeugd in tehuizen. 
Leert door positieve ervaringen om te gaan 
met succes. Ondanks een fikse 
leerachterstand maakt ze dit door haar 
tomeloze motivatie in rap tempo goed. 
 

Ze is begonnen aan een stage met uitzicht op 
werk bij Kropman in Nijmegen als 
pijpfitter/lasser. 

5 Ghanese jongeman met taal/ leerproblematiek 
binnen onze setting begeleid naar burgerschap 
in de Nederlandse samenleving. 
Getalenteerde lasser. 
 

Schoolt zich momenteel door als lasser bij 
een lastechnisch uitzendbureau waar hij ook 
gedetacheerd is. 

6 Jongeman doorgestroomd vanuit VSO-
onderwijs naar REA. Theoretisch geen held 
maar heeft gouden handjes die hem ver gaan 
brengen. 
 

Werkt momenteel bij Kropman als 
pijpfitter/lasser. 

7 Jongeman met stevige ADHD problematiek 
maar een echt lastalent. Met vallen en opstaan 
en na een moeizaam traject bij ons heeft hij nu 
toch het licht gezien. 
 

Hij heeft een jaarcontract binnengesleept bij 
Henstec als TIG-lasser. 

8  Jongeman met zeer moeilijke jeugd 
achtergrond. Vond aansluiting bij onze 
opleiding. Ondanks de zware obstakels die hij 
in zijn thuissituatie moest overwinnen bleef hij 
komen. Zeer getalenteerd aankomend 
vakman! 
 

Helaas is deze jongeman van de radar 
verdwenen en is op geen enkele wijze 
contact te maken. De hoop blijft dat we hem 
op de goede weg kunnen zetten. 

Bijlage 2 
 



Informatie over het schip en de restauratie 
 
De Stad Woerden 
De Stad Woerden was een werkervaringsproject van het RIBW in Arnhem, dat door reorganisaties vanaf 2010 stil was 
komen te liggen. Het betreft  een 21 meter lange Katwijker, een oud beurtschip, dat lag verkommeren op de 
scheepswerf Bennik aan de IJssel bij Arnhem. 
 
Het schip is gebouwd bij De Nijverheid te Woerden in 1924 als beurtschip in opdracht van Magio Blok. Onder de 
naam Stad Woerden 1 voer zij beurtdiensten tussen Woerden en Zaandam. Door de opkomst van vrachtauto’s 
raakten de beurtschepen snel uit de gratie en werd de Stad Woerden 1 na enkele jaren door Markering in Lobith 
omgebouwd tot waterbunkerschip. Als parlevinker (varende winkel) voer zij na de tweede wereldoorlog bij Lobith ten 
behoeve van de Rijnvaart. De geschiedenis daarna is niet bekend. 
In 1994 duikt het schip weer op bij een faillissementsverkoop van een maritiem schildersbedrijf. Ze verkeert dan in 
erbarmelijke staat, met name de opbouw is totaal afgerost. Rolf Buursma redt het van de sloop door het op te kopen 
met het idee er een werkschip van te maken. Dat plan werd niet uitgevoerd. In 2010 verhuurt hij het schip aan het 
RIBW in Arnhem waar de enthousiaste docent/projectleider Marc de Ruiter werkzaam is. In 2010 starten ze samen 
het project The Boat. Doel is om van het schip een varend opleidingschip van de maken. Doelgroepjongeren van het 
RIBW kunnen kennis en ervaring opdoen met de restauratie en later met  varen. De restauratiewerkzaamheden 
worden uitgevoerd op de werf van Bennik Maritiem aan de IJssel in Arnhem. 
Na anderhalf jaar moet de RIBW door reorganisatieperikelen het project beëindigen. Marc de Ruiter wordt mede-
eigenaar van het schip met de bedoeling om samen met Rolf Buursma naar een nieuwe toekomst ervoor te zoeken. 
 
De maten van het schip waren in vroeger tijden: 21,4 x 4,04 x 1,2 (lxbxd). Het gewicht na verwijdering van de 
watertank wordt geschat op 30 ton. De romp en het onderwaterschip zijn redelijk gaaf en de fraaie zeeg is goed 
bewaard gebleven. Het schip is geklonken en heeft een originele huiddikte van 7 mm. Bij een recente vlakdiktemeting 
bleek de dikte nog goed te zijn op enkele dunne plekken na, die plaatselijk gedubbeld moeten worden. De 
spantafstand is 40 cm en het schip heeft brede gangboorden (50 cm).  
Na verwijdering van de watertanks is het schip van binnen ontruimd. Er is een nieuwe den op gezet. Deels zijn 
luikspanten aangebracht. Het ruim is tijdelijk afgedekt met plaatmateriaal. Op de romp zijn de nummers 
teruggevonden. De motor is een 116 PK 6 cyl Deutz Klockner Humbold (KHD) (bouwjaar onbekend) en is direct 
geplaatst op staal. De staat van de motor is nog goed genoeg om hem te kunnen restaureren. 
 
De restauratie tot nu toe 
Nadat de Stadsblokkenwerf het schip in 2016 voor een symbolisch bedrag heeft verworven, is het door scheepswerf 
Bennik ingekort. Dat had twee redenen: het gehele schip was te zwaar om het met een betaalbare kraan op de helling 
te kunnen worden gezet. Door het in drie stukken te snijden, was dat wel mogelijk. Door de lengte terug te brengen tot 
onder de twintig meter ontstond een zogenaamd klein schip waarvoor minder strenge regels gelden. 
Daarna is het door vrijwilligers en leerlingen van het REA-college in de teer gezet en was het wachten op hoog water 
om het naar de Stadsblokkenwerf te kunnen varen. Dit duurde echter te lang en zo is besloten het schip over de weg 
naar de Stadsblokkenwerf te vervoeren. De Stad Woerden werd in juli 2017 op de werf geplaatst waar door leerlingen 
van het REA-college en vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf  een begin is gemaakt met de restauratie. De achterroef 
en restanten van de stuurhut zijn verwijderd. Het ruim is schoongemaakt en in de menie gezet en daarna is het ruim 
met licht gebogen spanten en platen dichtgemaakt. De motorruimte is schoongemaakt en vrij van obstakels. 
 
Wensenprogramma  
Er is gekozen voor een eenvoudig multifunctioneel schip waarvoor de volgende wensen zijn geformuleerd: 

 geschikt voor dagtochten met maximaal 12 gasten; 
 eenvoudige keuken, koelkast;  
 geschikt als verblijf accommodatie met zes slaapplaatsen, waarvan twee in een aparte ruimte voor de 

begeleiders 
 douche en toilet; 
 boegschroef; 
 laadmast passend bij de grootte van het schip; 
 restauratie naar een zo veel mogelijk historisch uiterlijk. 
 toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en/of mensen die moeilijk ter been zijn.  

 
Omdat het onderhoud door leerlingen van het REA-college en vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf wordt gedaan is 
de verwachting dat de jaarlijkse lasten uit de activiteiten kunnen worden bekostigd. 
 
  



Bijlage 3 
 
De partners 
 
REA-college 
Metaalopleidingen Elst (gaat deze zomer verhuizen naar Arnhem) 
 
Jongvolwassenen die om uiteenlopende redenen de aansluiting (nog) niet kunnen maken met het reguliere 
beroepsonderwijs of het bedrijfsleven kunnen in veel gevallen bij het REA-college terecht. 
Het REA-college biedt beroepsopleidingen op maat en begeleidt jongeren ook in het vinden en - niet 
onbelangrijk – het behouden van een baan. 
 
REA afdeling Metaal zet zich met veel enthousiasme in voor de restauratie van beurtschip de Stad 
Woerden en ook voor  andere werkzaamheden van de Stadsblokkenwerf. 
Een groot deel van de jongeren die op de Stadsblokkenwerf werkt, komt uit Arnhem en dit 
restauratieproject is voor hen dan ook meer dan werk. 
Zij voelen grote betrokkenheid bij dit project en delen het gevoel dat zij een mooie bijdrage  leveren aan de 
stad Arnhem. Dat is, gezien de vaak problematische achtergrond, die sommigen van hen hebben, zeker 
geen vanzelfsprekendheid. Deze werksetting is voor hen de ideale eerste opstap naar een reguliere stage 
en werk. 
Het netwerk van bedrijven die de Stadsblokkenwerf een warm hart toedraagt, stelt de jongeren hierbij ook 
makkelijker in staat om een warme overstap van stage naar werk te kunnen maken. 
 
REA Metaal opleidingen staat  voor techniek en vakmanschap waar het bedrijfsleven om vraagt. 
REA Metaal biedt naast een basisopleiding constructiewerker/lasser, ook maatwerkopleidingen en 
certificeringen voor bedrijven waar  jongeren stage lopen of een baan hebben gevonden.  
 
Samen met metaalbedrijven in de regio zet het REA-college zich in om de opleiding aansluiting te laten 
houden met deze mooie bedrijfstak. 
Doordat het REA-college kan bouwen in opdracht van de bedrijfstak Metaal is de lesstof van de jongeren 
ook daadwerkelijk de praktijk! 
 
Zie het filmpje wat onlangs door cliënten van Pluryn is gemaakt op de Stadsblokkenwerf. 
www.youtube.com/watch?v=4GbAKOQN9kc 
 
 
Stichting Stadsblokkenwerf 
De Stadsblokkenwerf is een vrijwilligersinitiatief in Arnhem dat een historische scheepswerf ontwikkelt op 
het voormalige ASM-terrein op Stadsblokken in Arnhem. Een van de doelstellingen van de 
Stadsblokkenwerf is educatie en werkervaring voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
Stadsblokkenwerf beschikt over een ligplaats in de ASM-haven, over een langshelling in ontwikkeling en 
over een werkloods. 
 
De stichting Stadsblokkenwerf ontvangt geen structurele subsidie en draait volledig op vrijwilligers. 
Naast de scheepswerf in wording bestaat de Stadsblokkenwerf uit een veerdienst over de Rijn (2018: 
17.000 overzettingen) en een drukbezocht horecapaviljoen. Er zijn ongeveer 70 vrijwilligers actief en er zijn 
een 20-tal bedrijven die de Stadsblokkenwerf in natura steunen. 
 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4GbAKOQN9kc


Bijlage 4  
Begroting Stad Woerden Tweede Fase 

 
Algemene kosten restauratie    Elektra   
Elektra  €      750   Zonnepanelen  €   1.000  
Werfkosten 2020 t/m 2022  €   4.800   Navigatieverlichting  €      500  
Elektroden  €      900       
Gereedschap  €      750   Berghout   
Plaatselijk dubbelen ivb verzekering  €      400   controle + reparatie  €        50  

    strippen in berghout  €      350  
 Achterroef + motorruimte        
patrijspoorten, 20 stuks   €      800   Vooronder   
werkbank   €      100   maken inloop  €      200  
vloerbeplating   €      300   boegschroef met toebehoren  €   3.500  
railing rondom  €      150       
verlichtingarmaturen   €      150   Gangboorden   
     railing rondom  €      600  
Stuurhuis        
Stuurkolom  €        50   Laadmast   
schakelaars, stuurwiel etc.  €      300   mastvoet   €      250  
voorste trap motorruimte   €      100   Mast  €   1.250  
achterste trap stuurhuis   €      200   giek   €      500  
opbouw stuurhuis  €      200   verstaging, draad, blokken, etc  €      500  
inrichtinging stuurhut  €      750   lier   €      400  
hout tbv stuurhuis  €      400       
Marifoon  €      400   Anker   
     Ankerbak  €        50  
Motorruimte    Ankerlier  €      300  
leidingen waterbunker verwijderen   €        50   Ketting  €      200  
tekening huidige bedrading   €        50       
elektronica,  bedrading   €   1.500   Veiligheid   
overbodige bedrading weghalen    €        50   Reddingsvesten 14 stuks  €   2.000  
Nieuwe accu's   €   1.000   Reddingsboeien  €      150  
motor schoon maken   €      100   CO2-blussers  €      300  
onderdelen, revisie, motor lopend maken   €   1.500   ABC-blusser  €      100  
Aandrijflijn  €   1.000   Wrijfhouten 6 stuks  €      660  
Lagers en potten roer  €      800   Loopplank/gangway  €   1.250  
     Trossen, lijnen  €      300  
Ruim    Subtotaal  € 39.250  
buikdenning   €      500       
schilderen vlak    €      300   Onvoorzien 10 %   €   3.925  
schilderen kimmen, wanden en spanten   €      100       
herft tbv laadmast   €      100   Gevraagde bijdrage   € 43.175  
toilet/douche  €   1.250     

Vuilwatertank  €      800     

Schoonwatertank  €      800     

Verlichting  €      300     

ingang, deur, trap, hang- en sluitwerk  €      500     

nooduitgang, trap, luik  €      300     

slaapruimte incl inrichting  €      500     

Keuken  €   2.500     

Zitplekken  €      600     

IR-panelen (verwarming)  €   1.500     

       

     

 

Bijlage 5 

FOTO COLLAGE STAD WOERDEN 



 

 
De stad Woerden in vroegere jaren liggend in het ijs. 

(plm 1930) 

 

 

 
Jaren stond de Stad Woerden te verkommeren in de 

uiterwaarden aan de IJssel in Arnhem 

 

 
2017: het inkorten van het schip bij Bennik. 

 

 

 

 
 

 
Zelf even de 60-tonskraan mogen bedienen. Apetrots 

 

 



 

 
 
 

 
Deskundige hulp van de oude garde. 

 
Passen en meten om de twee delen netjes aan elkaar te 

lassen. 
 

 
Vrijwilliger van het eerste uur nog van het RIBW project 

The Boat. 

 

 

 
 

 
 

 

Leerlingen tonen met 

trots de ingelijste foto 

van hún Stad Woerden 

op transport over de 

Mandelabrug richting 

Stadsblokkenwerf. 

(26 juli 2018) 

 



 
Stad Woerden aangekomen op de Stadsblokkenwerf 

(zomer 2018) 

 

 

 

 
Aan het werk op de Stadsblokkenwerf (2019) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Burgemeester Marcouch toonde bij zijn bezoek aan de 

Stadsblokkenwerf veel belangstelling voor het project De 

Stads Woerden. (20 juni  2019) 

 

 



Beroepsopleid ingen

DOORHEET W
NEDERTAND

REA staat voor Route-Educatie-Arbeid. De eindbestemming
is een baan. De route is de speciale leerweg naar werk.
REA Cottege heeft rr locaties door heelNederland. Er is
vaak een opleiding in de buurt.

Cnze beroepsopleid i ngen

Een beroepsopteiding bU REA Cottege is attryd

maatwerk. We hebben geen vaste opleidings_
programma's waaraan studenten zich moeten
aanpassen. Liever praten we over interesse_
gebieden. Binnen het interessegebied bekl'ken
we samen wetke opteiding op maat we
kunnen realiseren.

Aanvullende diensten

Om de kans op succes zo groot mogetrlk te
maken, bieden wrl studenten voor, tijdens en
na de opleiding verschi[[ende extra diensten
aan. De TalentenExpeditie is een programma
om te ontdekken waar de talenten en
interesses tiggen. De Topklas is een schakel_

Jaar voor leerlingen van VO, VSO of MBO
onderwijs die extra tijd nodig hebben om de
votgende stap richting beroepsonderwr.1s of
werk te kunnen zetten. Ook kunnen we
ROC-studenten in het reguliere beroeps-

> Administratie & economie
) Groen
> Mediadesign
> ICT & informatica
> Metaal & techniek
> Torg& welzijn
> Horeca
> andere opleidingen

onderwijs persoonlijk begeteiden

Studenten die een baan hebben,
kunnen we met jobcoaching onder-
steunen.

TalentenExpeditie
Topktas
Begeleiding bij het ROC

Bemiddeling naar werk /
jobfinding
Iobcoaching



met uitzicht op een baan. Of een

snelaan de slag te kunnen. BU REA

Een toekomst voor talent
Wij geloven dat iedereen een talent heeft. 81 REA Coltege

stimuleren we studenten vanaf 18 jaar met ernstige

schoLingsbelemmeringen om hun eigen talenten te

ontdekken, deze verder te ontwikkelen en ze in de

beroepspraktilk te gebruiken

. Ons uitgangspunt zelfregie
Ons uitgangspunt is zetfregie. De student neemt zijn toe-

- lomst in eigen hand. Zrln wensen en mogelijkheden zijn

,'de basis. Samen met de student gaan we op zoek naar
ii 

""n 
passend beroep. De student doet de vaardigheden

Cottege maken we er werk van. Elke student

met ernstige schotingsbelem meri ngen votgt

, Het is mogetryk om erkende branche-

gerichte certificaten te halen.

br1 REA Coltege een individueelopteidings- en

ontwi kkeli ngstraject. Een praktij kop[eid i ng

of training, waarmee hry aan het werk komt.

u 

,-.^,jr;#l ..t

4' .'óp.dié hij nodig heeft Hrl doet z'n best om een baan te

- vinden. In wij ondersteunen daarbij.

rr.r{.1.r

iir,



REA
COttEGE
MAAKT ER
WERK VAN

REACOllEGE



w

Werkwljze.

IN 3 STAPPEN NAAR
EEN BAAN
BU REA Cotlege hanteren we een werkwijze van 3 stappen.
Eerst beklken we samen met de student wat h1 graag doet, wat br1

hem past en wat mogetrlk is. Daarna volgt hry een beroepsopteiding
op maat of een training. Tot stot ondersteunen we bii het vinden
van een baan.

Extra ondersteuning
of voorzieningen

Persoonlrjke omstandigheden kunnen een belangrrlke rolspelen brj
een opteiding of de toeleiding naar werk. W1 begeleiden studenten
met ernstige scholingsberemmeringen b1 het regeten van voorzieningen
zoals vervoer, wonen of ADL-hutp. We ondersteunen de persoon14ke
ontwikkeling door middetvan Empowerment En hebben intensief
contact met het netwerk van de student

Het talent
ontdekken

Beroepsopleiding
op maat of
gerichte training

Aan de slagl

Bewezen succesvol

Onze slagingspercentages bewr.lzen dat onze
aanpak werkt: 9oa/oyàn de studenten staagt
voor zijn beroepsoptelding. En meer dan
60a/o vàrt de afgestudeerden vindt een
reguliere baan. $



 

 
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: H.P. Maarseveen Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon: 0655187559 E mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  

Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Omdersteuning vrijwilliger financiële administratie tbv beheer wijkbudget en verwerking financiële aanvragen 
wijkplatforms Malburgen. Het betreft een vrijwilligersvergoeding uit het budget personele inzet voor 6 uur per week 
vrijwilligerswerk tbv administratieve verwerking van aanvragen plus het opstellen en bijhouden van overzichten.  

Wat is het doel? Een overzichtelijke (financiele) adminstratie tbv snelle werkprocessen rondom (besteding van) het wijkbudget en heldere 
interne  en externe communicatie van het wijkplatform en voorzieningen. 

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: 1200 euro op jaarbasis aan vrijwilligersvergoeding.  

Bijdragen deelnemers:  

Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Wijkplatform Oost: 900 euro 

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? 300 euro 

Begroting (indien mogelijk):  

Ondertekening 
Datum: 29-9-2020 Handtekening: Hanspaul maarseveen 

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
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: Marco Lunge Adres: Helmkruidstraat 

Postcode:  Woonplaats:  

Telefoon:  E mail: h.maarseveen@rijnstad.nl  

Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Buurtpreventie wahtsappgroep omgeving Helmkruidstraat. Er is al een actieve whatsappgroep van buurtgenoten. Men wil 
graag de status van buurtpreventeiewhatsappgroep.  

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: Euro 300 voor plaatsing van 2 borden attentie buurtpreventie 

Bijdragen deelnemers:  

Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? 300 euro 

Begroting (indien mogelijk):  

Ondertekening 
Datum: 29-9-2020 Handtekening: Marco Lunge 

 

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
mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Beste heer Maarseveen, 

Bedankt voor je bericht! :-) 
In de Helmkruidstaat bestaat sinds januari 2019 al een WhatsApp groep een wordt heel actief 
gebruikt - ook en bijzonder voor de buurtpreventie.  

Met vriendelijke groeten 

Marco Lunge 

-- 
Gesendet über myMail für Android 

Mittwoch, 08 Januar 2020, 10:10AM +01:00 von Hanspaul Maarseveen 
H.Maarseveen@rijnstad.nl:  
 
 

Dag meneer Lunge, 

Goed initiatief. En dat is zeker mogelijk. 

Is er al een whatsappgroep actief in de buurt (zonder de status “buurtpreventie”) 

Of moet er nog een whatsappgroep met buren gecreëerd worden? 

Dit is voor de startsituatie even van belang om te weten. 

Met vriendelijke groet,  

Hanspaul Maarseveen 

Opbouwwerker Malburgen 

 

p/a wijkcentrum De Hobbit 

Zwanebloemlaan 2a 

mailto:H.Maarseveen@rijnstad.nl


6832 HG Arnhem 

06 - 55187559 

h.maarseveen@rijnstad.nl 

Van: Marco Ch. Lunge B.Sc. <lunge@koeln.de>  
Verzonden: maandag 6 januari 2020 10:22 
Aan: Hanspaul Maarseveen <H.Maarseveen@rijnstad.nl> 
Onderwerp: WhatsApp Groep borden in onze straat 

Geachte heer Maarseveen, 

graag willen we in onze straat de Helmkruidstraat in Malburgen-West te Arnhem een WhatsApp buurpreventie bord 
laten plaatsen. 

Mag ik u vragen wat hiervoor nodig is of hoe we dit kunnen in behandeling neme? 

Hartelijk bedankt! 

Met vriendelijke groeten 

Marco Lunge 

Helmkruidstraat 9, 6841BZ Arnhem 

 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl
mailto:lunge@koeln.de
mailto:H.Maarseveen@rijnstad.nl


Verantwoording kosten wijkplatform. 

 

 

1)Medicatie voorlichting en gezondheid 

 

Locatie huis voor de wijk 

 

 

Gesprekken met patiënten/ 
cliënten.  

3u per week fysiek/ 2u 
telefonisch 

5x12,50euro x12= 750 euro 

Telefoonkosten 20,00/ maand via t-Mobile(1 
losse kaart 10 euro 

16,85x3 = 60,55 euro 

Flyerkosten  50 euro 50 euro 
Administratiekosten  100 euro 100 euro 
Locatie kosten -Spil / akker 1-
malig 

-  (1 dagje akker) Totaal 25 euro 

                                                                                                                           Totaal 985,55,- 

 

 

Huiswerkbegeleiding 

 

 

Boeken en schriften 100 euro 100 euro 
Begeleiding leerlingen 12,50 u 12,50x12x2=300 
Flyerkosten  50 euro 50 euro 
Locatie kosten akker 4x12,50 50 

 

Eten en drinken 100 100 
                                                                                                                           Totaal 600 euro,- 

 

Vrouwenfeest 

Zaal kosten De Akker 75,- 
Drinken en eten 500 500 
band 500 500,- 
Decoratiekosten/bekers/ 
borden bestek/  afplakken 
ramen ivm pivacy 

100 100,- 

Voorbereiding en organisatie 
etc 

15x55= 
 

825,- 
 



 
F;yerkosten 

 
50 euro 

 
50 euro 

  

 totaal 2050,- 
                       95 personen in de zaal. 10 per persoon entree. 75 mensen betaald 750 euro. Rest 
heeft niet betaald omdat ze vonden dat ze bijdrage leverde door hulp of dienst. Hierdoor -300 euro 
misgelopen en uiteindelijk zelf “betaald” 
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