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Agenda: Wijkplatform Malburgen West 
Datum: Dinsdag 26-01 2021 
Locatie: MFC De Spil  
Aanvang: 19.30u  
Status: Definitief 

 
Agenda – voorzitter Dennis Martens 
 
1. 19.30u Opening, vaststellen agenda en afmeldingen 
 
2. Notulen en actielijst dd 01-12-2020  bijlage 1,2 

 
3. Toelichting Financiële aanvragen:     aanvragers/leden 

- Empowering Nisa   bijlage 3/4  
- Wijkkrant    bijlage 5 

 
4. Besluiten Financiële aanvragen:     leden 

- Empowering Nisa 

- Wijkkrant 
 

5. Bespreekpunten Veiligheid algemeen.    Wijkagent/leden/TLO 
 

6. Afval beleid        Monja van Woensel 
 
7.  Online forum Malburgen      leden/TLO 

 

8. Terugkoppeling verkeersonderzoek Malburgen West 07-12-20 TLO   
 
9. Beweegtuin: hoe nu verder? Hoe loopt het programma?  Leden/TLO 
 
10. Stand van zaken Herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak, Michel 

toekomst  wijkorganisaties/wijkbudget) bijlage 6,7,8,9 

 
11. Stand van zaken projecten: 

Nijmeegseweg, Olympusterrein, Ww3, Stb-Mw, Mandela toren.  leden/TLO/Vhv 
 
Vlierstraat: ontwikkeling plan en update parochiehuis.   VhV 

 
12. Punten voor wijkmedia      leden/TLO/alle genodigden 

 
13. Rondvraag 
 
21.30u Sluiting vergadering. 
 
Afmelden voor de vergadering bij: 

Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl of 06-55187559 
 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Concept  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 01/12/20          
Locatie: MFC de Spil 
Aanwezigen: zie aanwezigheidslijst voor alle aan- en afwezigen    
         

1:. Opening en vaststelling agenda & vergaderpunten en korte mededelingen 
Dennis zit voor en opent de vergadering om 19:30 uur. De volgende leden hebben zich afgemeld: Joost, Stella, Arjan, 
afgevaardigde Volkshuisvesting Roelie van der weide, wijkagent Bas Wijnen en manager Team Wijkonderhoud 
Esther Hoogendoorn. 
Marijn wil graag  nog een keer een overleg met bewonersleden over samenwerking, rol en verwachtingen met 
betrekking tot het Team Leefomgeving Malburgen. Zal nog afspraak voor worden gemaakt. 

  
2:. Toelichtingen aanvragen Wijkbudget Malburgen 
Aanvraag Heel Arnhem Schoon – Alie en Rebecca vanuit de Stichting Heel Arnhem Schoon geven een 
toelichting. Ruim een jaar geleden ontstaan door 6 betrokken bewoners uit de wijk. Inmiddels is het 
vrijwillgiers zwrfvuil opruiminitiatief uitgegroeid tot een stadsbreed succes met meer dan 130 deelnemers,  
Meeste deelnemers in de wijk Malburgen. Naast zwerfvuil opruimen worden er ook specifieke acties 
georganiseerd waarbij er samen gewerkt met andere organisaties in de wijk.   
Het gaat niet alleen om zwerfvuil opruimen maar er speelt ook een belangrijk sociaal aspect mee. Voor een 
aantal vrijwilligers heeft het opruimen ook een belangrijke sociale functie, het samenzijn en samendoen. 
Marijn geeft aan dat er ook een bijdrage is vanuit de gemeente Arnhem ter ondersteuning. Komend jaar 
zal er ook worden gekeken om in andere wijken een aanvraag te doen. Partners die nu al meedoen zijn o.a. 
Albert Heijn XL, Olympuscollege. Er wordt gekeken om in de wijk permanent aandacht te schenken aan 
Heel Arnhem Schoon middels de wijkmedia.  
Aanvraag aangenomen. 
 
Aanvraag Theatergroep Over Malbruggen – Bedoeling van het project is om middels theater overbrugging te 
creëren. Hierdoor bewoners in de wijk meer met elkaar in gesprek gaan en door het delen van verhalen en 
ervaringen meer verbinding te realiseren.  
Begonnen in de Hobbit, nu is de Theatergroep actief in Huis voor de Wijk. Er wordt gekeken om ook met andere 
wijkinitiatieven/culturele groepen samen te werken. Er wordt sinds kort vanuit een stichtingsconstructie gewerkt om 
een meer structurele organisatie op te zetten. De theatergroep bestaat nu uit ongeveer 10 deelnemers, komend jaar 
wordt er ingezet op bredere deelname van 12-15 deelnemers. Er wordt toegezegd om ook in West actief te gaan 
zoeken naar deelnemers. Aanvraag is o.a. voor de kosten van een professioneel regisseur, professioneel begeleider 
voor het verzamelen van de verhalen en het verbinden. Er is al 30.000 Euro toegekend door andere organisaties. De 
spelers zelf betalen ook een klein deel cursusgeld.  
Aanvraag aangenomen onder voorwaarde om ook te richten op deelnemers uit West, en middels op de hoogte 
houden wijkmedia aandacht te schenken aan het project.  
 
3:. Notulen en actielijst 
Verslag aangenomen, geen veranderingen. In 2021 zal er concreter genotuleerd worden, minder 
uitgebreid. Mattijs geeft aan dat de Rekenkamer in Arnhem gaat kijken naar de omgang met zwerfafval in 
de gemeente Arnhem. Vlekkenkaart kan van afsprakenlijst af.  
In hoofdlijnen is het Wijkplatform akkoord met de ontwikkelingen WW3 en Vlierstraat. 
 
4:. Veiligheid 
Er zal m.b.t. punten veiligheid rekening worden gehouden met de wijkagent. Punt veiligheid voortaan later 
op agenda, zodat Bas wat makkelijker kan aanschuiven.  
De maatregelen om scooters te weren van de fietspaden Grote Griet en Bandijk hebben beperkt nut 
volgens Nick. Michel geeft aan dat het ligt aan de momenten, er zijn in ieder geval wel positieve reacties 
gekomen en het scooterverkeer op Bandijk in Oost-Noord is volgens bewoners daar beduidend afgenomen 
en dat er intensieve controle is. Ook Karien geeft aan meer controles te zien en afname scooters. 
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5:. Digitaal verkeersonderzoek Malburgen West 
Marijn geeft een toelichting op het aankomende verkeersonderzoek vanaf 7 december in Malburgen West. Het gaat 
om een pilotproject waarbij via digitaal onderzoek wordt gekeken naar verkeersknelpunten en verkeersveiligheid in 
West gericht op alle bewoners. De gegevens van dit onderzoek zullen worden beoordeeld door verkeersdeskundigen 
van de gemeente en de resultaten van dit digitale onderzoek zullen worden gedeeld met de wijk.   
Dennis ziet graag dat dit onderzoek en toekomstige vergelijkbare onderzoeken zo toegankelijk mogelijk bereikbaar 
worden voor alle bewoners, desnoods in andere talen dan alleen Nederlands. Belangrijkste is om zoveel mogelijk 
input te krijgen. Mattijs vindt het belangrijk dat er goed naar wordt gekeken, wordt ook goed op aangedrongen 
vanuit de politiek m.b.t. overheidsinformatie om zo duidelijk en makkelijk mogelijk te communiceren. 
 

6:. WW3, Stadsblokken & Meinerswijk en Vlierstraat  
Dennis geeft aan dat de ontwikkelaar van WW3  heeft uitgesproken ook de wijk/wijkplatform te betrekken bij de 
verdere uitwerking van het project. Nick geeft aan dat er qua verkeersstromen nog wel om tafel moet worden 
gezeten met betrekking tot de verkeersdruk. Nick zal hierover nog contact opnemen met gemeente en CC sturen 
naar TLO.  
Mattijs geeft een toelichting over ontwikkelingen KWP - Stadsblokken & Meinerswijk. Groenlinks, Ouderenpartij en 
Partij voor De Dieren zijn de drie partijen die tegen het bestemmingsplan zijn.  PvdA en VVD willen kijken naar een 
soort van beheerder als toezichthouder in het gebied m.b.t. natuur & groen. Hiervoor zal nog mogelijk een motie 
over komen. D66 en Groenlinks willen vooral ook kijken naar een fietskruising  bij de Mandelabrug. Het gaat om een 
snelfietsroute. 16 december zal waarschijnlijk een besluitvorming zijn over het bestemmingsplan.  

  
7:. Ontwikkelingen Nijmeegseweg  
Zowel Nick als Michel geven aan dat het ontwikkelingsproces met bewonersbetrokkenheid tot nu toe succesvol is.  
Er is samen met de Klankbordgroep tot een goed ontwerp gekomen. De keuze van het stedenbouwkundigbureau dat 
door bewoners mede is bepaald is een prima keuze geweest. Michel geeft aan dat het ontwerp slechts een deel van 
de ontwikkeling is, de uitvoering ervan een ander. Belangrijk om het ontwerp in hoofdlijnen zo wordt uitgevoerd op 
basis van het ontwerp, dat er borging is en dat de klankbordgroep ook wordt betrokken bij de uiteindelijke 
uitvoering ervan. Ook met betrekking tot het tijdspad is het belangrijk om daar afspraken over te maken.  
Mattijs geeft aan dat je wel mee kan nemen dat het binnen een bepaald tijdskader moet worden uitgevoerd, maar 
geef ook ruimte voor aanpassing en timmer het niet dicht.   
 

8:. Wijkkrant vanaf 2021 
Michel geeft een toelichting Tussen 2015-2020 kon de wijkmedia gebruik maken van extra wijkgelden. Vanuit deze 
gelden is de wijkkrant gefinancierd. Vanaf 2021 zijn deze gelden er niet meer. Michel heeft een conceptplan 
opgesteld  m.b.t. de financiering. Er zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties actief in de wijk, 
deze kunnen dan pagina’s inkopen, meer advertentie inkomsten door hogere advertentie tarieven en meer ruimte 
voor advertenties en een aanvraag bij het wijkbeheer Malburgen (WPF’s en WBG’s). Daarnaast de kosten reduceren, 
de drukkerij heeft al een korting toegezegd voor 2021. 2021 zal ook worden gebruikt om te kijken of de wijkmedia in 
een stichting  is onder te brengen. Begin januari zal meer duidelijk zijn over de voortgang ervan. 
 

8:. Toelichting herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak 
Michel geeft een kleine toelichting. Er ligt nu al wel een concept voorstel maar nog steeds geen duidelijkheid m.b.t. 
de financiering van de wijkorganisaties. Belangrijk dat de formele positie van de wijkorganisaties gehandhaafd blijft 
geven Nick en Michel aan. Het moet geen soort van feestcommissie worden die als het zo uitkomt door de 
gemeente kan worden benaderd voor input. De rol van officiële bewonersoverleg en adviesorgaan voor de 
gemeente, met verantwoordelijkheden en een budget waar het wijkinitiatieven en projecten mee kan 
ondersteunen.   
M.b.t. wijkorganisaties uit andere wijken vinden Michel en Nick dat de deelname van wijkorganisaties ook 
stadsbreed veel beter moet zijn afgestemd, wat willen alle wijken nu werkelijk, hoe zien wijkorg. hun eigen rol? Daar 
zitten grote verschillen tussen. De ene wijk discussieert over de plaatsing van een extra bankje, de andere wijk zet 
zich in om jeugdproblematiek aan te pakken en gebruikt het wijkbudget om deze aanpak te ondersteunen.     
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8:. Toelichting herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak 
Er komt een officiële reactie op het voorstel namens alles wijkorganisaties binnen het Wijkbeheer van Malburgen, 
Immerloo en Het Duifje. Karien vanuit Wijkplatform West zal zich hier ook voor inzetten. De reactie zal eerst aan alle 
bewonersleden van het Wijkbeheer in Malburgen worden voorgelegd. Er is ook nog niet bekend wanneer zelfs de 
nieuwe spelregels actief worden. De formele status van de Wijkplatforms zal Marijn nog navragen of daar 
verandering in komt.  
 

9:. Olympusgebied  
Dennis zal vanuit Wijkplatform West betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen op het Olympusterrein. Michel zal 
Dennis op de hoogte houden m.b.t. eerste overleg.  
 

10:. Voor/van de wijkmedia 
Michel wil graag zoveel mogelijk informatie over bouw- en wijkontwikkelingen ontvangen wat openbaar is. Stukken 
in het archief worden relatief goed bekeken en gedownload maar het kan altijd beter en meer. Nick zal alles wat 
betrekking heeft op WW3 en kan worden gedeeld toesturen. Michel zal het verkeerspuntenonderzoek meenemen 
online. 
 

11:. Rondvraag en sluiting 
Mattijs geeft aan dat de motie over bewonersbetrokkenheid bij de wijkprogramma’s niet betrekking heeft op 
Malburgen maar dit had betrekking op andere wijken waar de bewonersbetrokkenheid in relatie tot de 
wijkprogramma’s veel minder is. M.b.t. Nijmeegseweg ontwikkelingen & bewonersbetrokkenheid. Politiek – met 
name D66 is benieuwd hoe het proces verloopt en wil graag op de hoogte gehouden worden. Michel zal dit doen. 
Marijn en Iris vragen hoe de deelname van TLO wordt ervaren tijdens deze vergadering? Dennis is blij met de actieve 
deelname bij de onderwerpen en hoopt dat dit doorzet het aankomende jaar. Iris en Mattijs zijn blij met de 
complimenten en zullen zeker deelnemen aankomend jaar.  
 
Voorzitter Dennis sluit vergadering om 21:47 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
Volgende vergadering, zie het aankomende rooster 2021 
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Wijkplatform Malburgen West Afsprakenlijst 2020-2021 

 

18.031 271118 Afspraak aangepast: Film project zal worden 

afgerond door een andere organisatie voor een 

goede afronding.  

Clarence Schippers Medio  2021 

19.029 210519 Update 051020: Afwachten om te kijken wat er 

uitkomst is van het stadsbrede overleg 

‘spelregels’ wijkaanpak en het hier uit 

voortkomende concept 

DB. Deelnemenrde leden 

koppelen terug 

aankomende 
vergadering 

20.015 051020 Wijkplatform West onthoudt zich van uitspraken 

m.b.t. uierwaardenvisie Nederrijn 

Leden Wijkplatform West - 

20.017 051020 Marijn houdt Wijkpaltform West op de hoogte 

m.b.t. verkeerspilot malburgen West 

Marijn - 

20.018 051020 Afspraak aangepast: Leden WPF West en 

afgevaardigden TLO kiezen moment om af te 

stemmen over samenwerking/verwachtingen 

Platform & gemeente Arnhem/TLO Wat willen 

we met de samenwerking en ondersteuning  

TLO doet voorzet voor de bespreekpunten voor 

komend overleg. 

Leden WPF en 

afgevaardigden TLO  

Vergadering 
januari 

20.023 051020 Jan Trooster zal de naam van het 

werkprojectschip “Stad Woerden” veranderen in 

iets gerelateerd aan Malburgen West. In 

toekomst zal WPF worden uitgenodigd om te 

kijken en te varen in het schip 

Jan Trooster - 

20.024 011220 Betrokkenheid Olympusgebied vanuit West: 

Dennis heeft aangegeven mee te willen denken 

over toekomstige inrichting. Zal deelnemen 

samen met Frans en (Michel (namens wijkmedia) 

Dennis -  

20.025 011220 Punt veiligheid later op agenda zodat de 

wijkagent makkelijker kan aanschuiven.  

DB  - - 

20.026 011220 Maatregelen tegen scooters op fietspaden 

Bandijk en Grote Griet zal door leden in de gaten 

worden gehouden of scooter toename weer  

 -  

20.027 011220 Resultaten digitaal verkeersonderzoek West 

delen met bewoners in west (via wijkmedia) na 

evaluatie en beoordeling gemeenteraad en de 

hieraan gekoppelde scenario’s.  

TLO/afd. verkeer, 

wijkmedia/michel 

-  

20.028 011220 Financiële aanvragen: 

Heel Arnhem Schoon: aangenomen 

Over Malbruggen:  aangenomen – onder 

voorwaarde in West ook te kijken naar 

deelnemers en informatie over voorstellingen 

Hanspaul terugkoppeling, 

Over Malbruggen, Heel 

Arnhem Schoon 

-  

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 

 



terug te koppelen aan de wijkmedia. 

20.029 011220 Nick zal (via CC) TLO op de hoogte houden m.b.t. 

contact verkeersdeskundige over verkeersdruk 

WW3  

Nick -  

20.030 011220 Dennis wil vanuit West betrokken zijn bij de 

ontwikkelingen Olympusterrein, Michel zal 

terugkoppelen wanneer meer duidelijk is over 

deelname.   

Dennis, Michel -  

 



 

 
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: Bouchra EL Haddad & Ouafae Nasri  Adres: Akkerwindestraat 51 

Postcode: 6832 CT Woonplaats: Arnhem 

Telefoon: 0683617599 E mail: administratie@empoweringnisa.nl 

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

BHV-herhalingscursus, activiteitenbudget en vrijwilligersvergoeding  
 

Wat is het doel?  Het creëren van een programma die voorziet in de behoefte van de doelgroep door middel van 
pedagogische en maatschappelijke activiteiten.  

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

 Malburgen, Immerloo. ‘t Duifje 

Wie zijn de deelnemers? Meiden in de leeftijdscategorie 8 t/m 24 jaar 
Hoeveel mensen nemen 
deel? 

 50 vaste meiden  
 25 incidenteel  
 100-150 aanwezig bij grote evenementen 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

 De activiteiten vinden op verschillende locaties in de wijk plaats: 
 Maandag – Huis voor de wijk  
 Dinsdag – Jc de Fresh  
 Donderdag – Akkerwindestraat 51 
 BHV-herhalingscursus zal in overleg met de organisatie worden gepland. 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

 Social Media, mond tot mondreclame en flyers. 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: BHV Herhalingscursus €1232,99  

10 vrijwilligers nemen deel aan deze cursus.  
 
Activiteitenbudget  
5 activiteiten per week x 48 weken x 15 euro per activiteit = €3600,-  

Heeft u een 

leuk idee om 

de 

leefbaarheid in 

de wijk te 

verbeteren? 



 
Vrijwilligersvergoeding  
Dit gaat om 8 vrijwilligers die samen 1098 uur aan vrijwilligerswerk uitvoeren.  
1098 x 2,75 per uur = €3019,50  
 
Totaal € 7.852,49 
 

Bijdragen deelnemers: n.v.t. 
Bijdragen organisatie, fondsen e.d. Meidenwerkers worden gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. 
Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? €1963,12  

 
Ondertekening 
Datum: 17-12-2020 Handtekening:  Bouchra El Haddad & Ouafae Nasri  
 

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  
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Aan:		 	 Het	Wijkplatform	Malburgen	West	Stadsblokken	Meinerswijk	
	 	 Het	Wijkplatform	Malburgen	Oost,	Immerloo	en	’t	Duifje	
	
Betreft:	 Aanvraag	financiële	bijdrage	meidenwerk	
	
Arnhem:	 17-12-2020	
	
	
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.  
Vier onderdelen van de begroting; BHV herhalingscursus, vrijwilligersvergoeding, 
activiteitenbudget en workshop Graphic Design, worden hieronder toegelicht.  
 
BHV herhalingscursus 
De activiteiten van Empowering Nisa worden gegeven op verschillende locaties in Malburgen. Op 
deze locaties zijn er, naast de begeleiders, meestal geen BHV’ers aanwezig. Om de veiligheid van de 
aanwezigen tijdens de activiteiten te waarborgen, is het nodig om vrijwilligers te voorzien van een 
BHV certificaat. In 2019 hebben wij van het Wijkplatform de BHV-cursus vergoed gekregen waarbij 
alle tien de vrijwilligers hun certificaat behaalden. Dit diploma is inmiddels verlopen en deze 
vrijwilligers willen wij een herhalingscursus aanbieden.  

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.  
 

Bijgaand vindt u de offerte voor de BHV-herhalingscursus. 

 
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 



Bouchra El Haddad & 
Ouafae Nasri 

 

 



Aan: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 

Betreft: Communicatie  Wijkmedia en ondersteuning Wijkbeheer 
Van: Michel Lammerse – Wijkcommunicatie & ondersteuning wijkbeheer 
Arnhem: 19 januari 2021 

 

Aanvraag periodieke vergoeding wijk/media werkzaamheden 2021 
 
De afgelopen drie jaar heb ik dankzij een bijdrage vanuit het Wijkbeheer Malburgen en het 
Team Leefomgeving Malburgen de wijkmedia (malburgen.nl, Inmalburgen.nl, wijkarchief en 
wijkagenda) kunnen opzetten of verder kunnen uitwerken. De resultaten van deze 
werkzaamheden zijn in de toelichting van deze aanvraag te vinden. 
 
Voor het jaar 2021 doe ik opnieuw een aanvraag voor werkzaamheden t.b.v. het Wijkbeheer 
Malburgen (de wijkplatforms) De aanvraag bestaat net als over het jaar 2018, 2019 en 2020 uit 
twee delen: 
 

1. Deze werkzaamheden betreffen verschillende onderdelen en wel de volgende: 
Wijk-brede werkzaamheden, die te maken hebben met communicatie en informatie 
voorziening ten behoeve van het wijkbeheer (ook niet-bewonersorg. die hierin 
deelnemen) en bewoners in het algemeen in de wijk Malburgen, Immerloo en Het 
Duifje. Hierbij gaat het om werkzaamheden voor de wijkwebsite malburgen.nl, 
inmalburgen.nl, het wijkarchief en de wijkagenda. 

2. Activiteiten t.b.v. van het Wijkbeheer Malburgen, zoals de verslagleggingen, 
terugkoppelingen naar organisaties en het inzetten op het gebied van communicatie en 
promotie t.b.v. activiteiten vanuit het wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje. 

 
Ik heb daarom het voorstel net als voorgaande jaren in tweeën gedeeld waarin ik de 
onderdelen en uren van de werkzaamheden aangeef, uitgaande van 40 werkweken en 
uitgaande van een uurtarief van €40,- Euro per uur: 
 

1. Wijkbrede werkzaamheden 2021 - malburgen.nl, inmalburgen.nl, archief en 
activiteitenagenda  
a. Uitwerking nieuwe inrichting inmalburgen.nl en toevoeging nieuwe content, Integratie 

van de wijkagenda met inmalburgen.nl en opzet online forum = 4 uur per week.  
b. Toevoeging van (zelf geschreven) nieuwsitems op malburgen.nl en plaatsen vaan 

aangeleverde artikelen = 3 uur per week 
c. Uitbreiden (functioneel) en bijhouden onlinedocument systeem t.b.v. wijkorganisaties 

en deels publiekelijk toegankelijk = 1 uur per week 
d. Activiteiten wijkagenda: Uitbreiden (functioneel) van periodieke activiteiten in 

Malburgen – waarbij een selectie van organisaties zelf de mogelijkheid krijgen om 
activiteiten toe te voegen = 2 uur per week    
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2. Wijkbrede werkzaamheden verslaglegging en DTP  
a. Verslaglegging uitwerking vergaderingen Wijkbeheer Malburgen uitgaande van 35 

vergaderingen per jaar = €75,- uur per vergadering. 
b. Communicatie (verslaglegging) wijkbeheer in wijkkrant, (digitale) mediaborden ontwerp 

van flyers en ander communicatie materiaal t.b.v. wijkbeheer (wijkbreed.) = 1 uur per 
week. 

 

1. Wijkbrede werkzaamheden inmalburgen.nl en malburgen.nl op basis van 400 uur  
1a. 40 x 4 uur x € 40,00 € 6.400,00 
1b. 40 x 3 uur x € 40,00 €.4.800,00 
1c. 40 x 1 uur x € 40,00 €.1.600,00 
1d. 40 x 2 uur x € 40,00 € 3.200,00 
Totaal: € 16.600,00 
Bijdrage TLO Malburgen (afgelopen jaren 10.000 pj) Nog niet bekend 
Wijkplatforms Malburgen € 16.400,00 
Verdeling Oost en West: 
Wijkplatform Malburgen West ¼ van € 16.600,00 = €  4.150,-  
Wijkplatform Malburgen Oost ¾ van €  16.600,00 = €12.450,- 
2. Wijkbrede werkzaamheden verslaglegging, archivering en terugkoppelingen op basis van uitwerking  
2a. 34 vergaderingen wijkbeheer Malburgen* €  2.625,00 
2b. 40 x 1 uur x € 40,00 € 1.600,00 
Totaal: € 4.225,00 

 

 

* Op basis van uitgevoerde vergaderingen Wijkbeheer Malburgen, uitgaande van planning 2021 

Wijkplatform Malburgen Oost = 5 vergaderingen 
Wijkplatform Malburgen West = 5 vergaderingen + 5 extra 
COM = 2 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Immerloo = 5 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Het Duifje = 5 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Oost-Noord = 8 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Oost-Zuid = 4 vergaderingen 
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Toelichtingen:  

Voorstel periodieke vergoeding wijk/media werkzaamheden  
 
1a: Dankzij vooral steun uit het Team Leefomgeving en daarnaast vanuit het Wijkbeheer 
Malburgen is inmalburgen.nl de afgelopen 3 jaar een overzichtssite van organisaties actief in 
Malburgen geworden die door honderden bezoekers per dag wordt gevonden en hoog in de 
zoekresultaten staat.  
Sinds oktober 2020 ben ik een vernieuwde versie offline aan het opzetten.  Reden is dat de 
huidige website om technische redenen moeilijker uit te breiden is met nieuwe functionaliteit. 
Het framewerk voor deze nieuwe website is op 18 december 2020 afgerond en begin 2021 zal 
de website gevuld gaan worden met alle (nieuwe) informatie (organisatie informatie en met 
activiteiteninformatie.) Dit zal de volgende voordelen hebben: 

• Door het nieuwe framewerk toekomstgericht m.b.t. uitbreiding en makkelijker aan te 
passen met andere functionaliteit; 

• De nieuwe website is nog beter doorzoekbaar (sterk verbeterde taxonomie) met een 
betere relatie tot organisatie informatie onderling;   

• Informatie wordt nog beter geïndexeerd door o.a. Google; 
• De nieuwe website is veel sneller; 
• Meer toegespitst op mobiel gebruik; 
• Alle informatie op 1 plek – de wijkagenda wordt geïntegreerd in inmalburgen.nl 
• De sociale kaart wordt sterk verbeterd en uitgebreid met ook informatie vanuit  org. 

actief in malburgen maar met locatie in omliggende wijken; 
• Organisaties kunnen informatie deels zelf aanpassen; 
• Verbeterde koppeling met andere wijkmedia; 

Afhankelijk van de snelheid m.b.t. terugplaatsen al bestaande informatie (dat ook gelijk 
geüpdatet zal worden, zal deze eind februari/begin maart online staan.   

De opzet en moderatie van een online forum in 2021. Het forum is met het opstellen van deze 
aanvraag nog in planfase. Zal na overleg met de bewonersgroepen/bewonersondersteuner 
worden vormgegeven en ingericht. Doel is om een makkelijke en snelle manier van 
communicatie aan te bieden. Zowel voor alle wijkbewoners als ook specifiek  in een 
afgeschermd deel voor de bewonersoveleggen. De bedoeling is dat ook andere wijkorganisaties 
er gebruik van (willen) gaan maken.    

1b: Met bijna 300.000 bezoekers in 2020 (297.103) is de nu 11-jarige wijkwebsite malburgen.nl 
de best bezochte wijkwebsite van Arnhem en omstreken en een bron van informatie voor 
zowel wijkbewoners als ook ver buiten Malburgen. Van de in 2020 geplaatste 221 artikelen zijn 
er 143 zelf geschreven. Naast artikelen gerelateerd aan het wijkbeheer Malburgen en 
gemeente Arnhem is er ook veel aandacht voor sociale- en zorginitiatieven en activiteiten. 
Daarnaast is er de populaire twee-maandelijkse De Vraag, een korte enquête in combinatie met 
een onderwerp besproken in de Wijkkrant.         
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1c: Midden 2019 is het documentarchief online gekomen – het Malburchs’ Archief. Het archief 
geeft toegang tot alle stukken (vanaf 2015) t.b.v. vergaderingen. Ook zijn er dossiers m.b.t. 
(bouw)projecten en specifieke onderwerpen die er spelen in de wijk Malburgen.  
Het archief zal in 2021 worden uitgebreid met een betere zoekfunctie en verschillende 
org./personen zullen er toegang toe krijgen (bewonersondersteuner) om snel bestanden te 
kunnen uploaden en delen.      
1d: Het activiteitenoverzicht (wijkagenda) dat in 2019 in gebruik werd genomen staat nu nog 
los van het organisatie overzicht, bedoeling is om dit in 2021 samen te voegen waardoor er 1 
overzicht ontstaat van organisaties en wat deze in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
organiseren.    

2: Wijkbrede werkzaamheden verslaglegging en DTP  

2a: Aanleveren van de verslaglegging binnen 2 weken na vergadering, eventueel met een 
samenvatting voor in de mededelingenkastjes. De verslagleggingen zullen daarnaast in het 
documentarchief verwerkt worden. Elke vergadering van de Wijkplatforms en het COM zal 
aandacht krijgen (kernpunten agenda) op de wijkwebsite in een artikel. 

2b: Voor de diverse mediavormen en organisaties (die actief zijn binnen het Wijkbeheer) in 
Malburgen DTP taken uitvoeren. Ook voor die organisaties die informatie op de (digitale)media 
borden willen plaatsen.  
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Aanvraag garantstelling Wijkkrant Malburgen.nl 2021

Aan:    Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje, Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk
Betreft:   Garantstelling wijkkrant Malburgen.nl voor het jaar 2021
Van:   Michel Lammerse, namens wijkkrantredactie Malburgen.nl
Datum:   Arnhem, 21 januari 2021

Aanvraag garantstelling toelichting
De wijkkrant Malburgen.nl is de afgelopen 5 jaar gefinancierd vanuit extra bewonersgelden. Deze financiering 
is geëindigd in december 2020. In september 2020 ben ik begonnen om te kijken naar nieuwe financiering voor 
de krant en ook te kijken om de krant op een andere manier te kunnen financieren. Een voorstel hiervoor heb ik 
verwerkt in het Conceptplan Wijkkrant Malburgen.nl 2021< dat bij de vergaderstukken van de Wijkplatformver-
gadering december 2020 is toegevoegd.  In dit conceptplan zijn o.a. een aantal voorstellen gedaan om de betrok-
kenheid bij de krant vanuit organisaties actief in Malburgen en de inkomsten uit adverteren te vergroten en de 
kosten te verlagen. Dit heeft concreet geleid tot:  

• Participatie van 5 organisaties actief in de wijk door inkoop pagina’s, 1 organisatie is nog in beraad hierover 
(dd 21 december 2021)

• Behoud van 8 adverteerders voor het gehele jaar (verwachting groei adverteerders in 2021)
• Verhoging van advertentietarieven voor nieuwe adverteerders per 2021
• Verlaging drukkosten met 200,- Euro per editie
• Verlaging kosten hoofdredacteur met 500,- Euro per editie
• Verlaging kosten van vormgever/acquisiteur met ongeveer 200,- Euro per editie
• Andere opzet wijkkrant, waarbij wij als redactie meer gaan inspelen op wat er speelt in het wijkbeheer (wijk-

beheergroepen en wijkplatforms) en meer inzetten op verbreding redactie
• Half jaarlijkse evaluatie en presentatie (als fysiek mogelijk is anders in schrift bij de wijkorganisaties)

Aanvraag aan Wijkplatforms
Vaste kosten 2021 per edtitie 
    - Drukkosten  2625,- Euro (op basis van 20 pagina’s en 8500 stuks)
    - Hoofdredacteur 1000,- Euro (op basis van 20 uur)
    - Vormgever    400,- Euro (op basis van 10 uur) 
    - Bezorging    700,- Euro (8 bezorgers & 8500 stuks)

       4725,- Euro
Inkomsten/participatie 2021 per editie

    - Participatie  1750,- Euro
    - Inkomsten  1500,- Euro 

       3250,- Euro
  
Resterend 2021 per editie    1425,- Euro

Verdeling naar wijkdeel voor Wijkplatform West(1/4 deel) x 6 edities 

    - Wijkplatform Oost 1068,75 Euro per editie x6 edities 6412,50 Euro  
    - Wijkplatform West   356,25 Euro per editie x6 edities 2137,50 Euro

   



Van: Gemeente Arnhem (projectleider Marlies Leupen) 
Aan: Redactie Wijkmedia Malburgen 
Betreft: 'Reactie derde concept Herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak', mail dd. 14 dec. 2020 
Datum: 28 december 2020 
 

Opmerkingen van Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje, 
Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk, Wijkbeheergroep 
Immerloo, Wijkbeheergroep Het Duifje, Wijkbeheergroep Malburgen Oost-
Noord en Wijkbeheergroep Malburgen Oost-Zuid: Reactie Gemeente Arnhem: 

Ten eerste vinden alle leden dat alle stukken moeten worden 
voorgelegd aan alle bewonersoverleggen die nu als officieel 
bewonersoverleg zijn erkend door de gemeente 
Arnhem. Tijdens het proces om te komen tot de nieuwe 
spelregels zijn er naar onze mening -op de 1e avond na-  veel 
te weinig bewonersoverleggen actief betrokken hierbij. Zo 
waren op de laatste bijeenkomst van de meedenkgroep slechts 
12 van de 22 wijken aanwezig, dus bijna maar de helft van de 
Arnhemse wijken. 

In bijlage 4 op bladzijde 9 -3e punt van onderen zien we dat dit 
3e concept kennelijk niet gestuurd is geweest naar alle 
bewonersoverleggen van de stad. 
Maar alleen naar die bewonersoverleggen die waren 
uitgenodigd of aanwezig waren op de laatste avond. Wij zijn 
van mening dat alle stukken gewoon naar alle 
bewonersoverleggen in Arnhem gestuurd moeten worden 
ongeacht of ze wel of niet aanwezig zijn geweest die avond, 
dan wel uitgenodigd, gelet op de consequenties die dit stuk kan 
hebben op het wel of niet laten voorbestaan en toekomst van 
de huidige bewonersoverleggen.  

Alle Arnhemse wijken zijn na de Kick-off op 11 
februari uitgenodigd om mee te doen met de 
Meedenkgroep. Niet alle wijken zijn op die 
uitnodiging ingegaan.  

Bij de tweede Meedenkgroep op 15 sept. 
spraken we af: 
- dat de toen aanwezige BO's én de BO's die 
waren uitgenodigd voor deze tweede 
Meedenkavond per mail konden reageren op 
de nieuwe conceptversie van de Spelregels; 

- dat na de aanpassingen het stuk naar alle 
BO's gaat die ook werden uitgenodigd voor de 
Kick-off bijeenkomst op 11 februari in de 
Stadsvilla.  

NB. Het stuk gaat dus nu naar álle bij de 
gemeente bekende Bewonersoverleggen. 

Ten tweede nu er nog steeds geen duidelijkheid is gegeven 
over de uitwerking van de bewonersbudgetten kunnen we nog 
niet akkoord gaan met het derde concept. Er kan nu niet 
worden overzien wat de uitwerking hiervan voor effect heeft op 
het functioneren van onze bewonersoverleggen. 

Wij haalden met deze derde conceptversie 
alleen feedback op, het ging niet om een 
akkoord met het geheel.  

Overigens zal de definitieve tekst van het 
artikel over de bewonersbudgetten (zie 3a1) 
pas na een nog te plannen bijeenkomst over 
de uitwerking van de budgetten, worden 
vastgesteld. 

Wij hebben de punten waar de bewonersleden niet mee eens 
zijn, of waar ze van vinden dan zaken ontbreken in de bijlage 
(bijlage 1) aangeven. 

Van deze punten hebben wij kennis genomen. 

A. In de huidige spelregels staat dat het bewonersoverleg 
gevraagd en ongevraagd zwaarwegende adviezen kan 
uitbrengen over fysieke, sociale en economische 
aangelegenheden van de eigen wijk aan het College van 
B&W en andere betrokken organisaties met bijhorend 
draagvlak. In het hele concept is het woord 
zwaarwegend  advies niet te vinden. In de bijlage met 
tekstveranderingen staat dat de projectgroep belast met de 
spelregels het woord zwaarwegend minder passend vindt. 

In de oude spelregels heeft het 
bewonersoverleg nog de status van 
adviescommissie van het college van B&W in 
de zin van art. 84 van de Gemeentewet, een 
commissie waarvan de leden worden 
benoemd. In de nieuwe spelregels is dat niet 
meer het geval. Omdat de gemeente ernaar 
streeft dat meer bewoners meer invloed op 
hun eigen leefomgeving hebben, moet 
toetreden tot een BO laagdrempelig zijn en 



Hier zijn we het als bewoners absoluut mee oneens. (Zie 
punt 1 in bijlage 1) 

moet het BO vooral zelf zijn vorm en 
werkwijze bepalen. Ook kunnen er meerdere 
bewonersoverleggen in één wijk zijn. Daarom 
is de term 'zwaarwegend' niet meer van 
toepassing. 

NB. Ook bij officiële adviesraden zoals de 
Adviesraad Jeugd, Adviesraad Wmo en de 
Adviesraad Werk en Inkomen wordt de term 
'gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen' 
gebruikt, niet de term 'zwaarwegend advies'. 

B. De huidige spelregels die van kracht zijn sinds 2014 zijn 
veel transparanter van opzet en beter uitgewerkt.  
Als voorbeeld uit de huidige spelregels benoemen we punt 
11: dat het niet mogelijk is dat personen die actief zijn in de 
Arnhemse gemeente politiek en ambtenaren 
stemgerechtigd deelnemer zijn van een bewonersoverleg 
maar dat ze wel kunnen toehoren en eventueel kunnen 
adviseren. Dit staat niet benoemd in het laatste 
concept. (Zie punt 4 bijlage 1)  

Inderdaad ontbrak deze opmerking nog.  
Naar aanleiding van jullie opmerking nu 
toegevoegd onder Kaders, zie 5a1. 

C. In de huidige spelregels staan de wijkactieplannen 
genoemd, in het derde concept komen de Wijkactieplannen 
niet voor.  
De Wijkactieplannen zijn altijd verkocht als een belangrijke 
taak van het bewonersoverleg, bewonersoverleggen zijn 
ook betrokken bij de totstandkoming hiervan. 

De term 'Wijkactieplan' bestaat niet meer.  
Naar aanleiding van jullie opmerking is nu het 
gevraagd en ongevraagd uitbrengen van 
adviezen over het wijkprogramma 
toegevoegd bij Rollen en 
Verantwoordelijkheden, zie 3a1. 

D. In het derde concept missen we een terugkerende 
evaluatie en het eventueel bijstellen van de spelregels 
samen met alle bewoners-overleggen van Arnhem. En 
hiervoor willen we graag weer het voormalige COW 
(Centraal Overleg Wijken) tot leven wekken.  

In principe moeten de Spelregels weer 
minimaal vier jaar mee kunnen. Een (jaarlijks) 
terugkerende evaluatie willen we daarom niet 
in de Spelregels vastleggen. Wel willen we 
een jaar na de invoering van deze geheel 
vernieuwde Spelregels met alle wijken 
evalueren of er nog punten moeten worden 
aangescherpt of toegevoegd. Om die 
evaluatie voor te bereiden sturen we nog een 
enquête rond om criteria op te halen aan de 
hand waarvan we met elkaar beoordelen of de 
Spelregels weer vier jaar mee kunnen. 
Overigens: de bewonersbudgetten worden 
elke twee jaar herijkt. 

Over het opnieuw activeren van het Centraal 
Overleg Wijken: dat is aan de 
Bewonersoverleggen zelf. 

Wij zijn van mening dat er eerst duidelijkheid moet worden 
geschapen vanuit de projectgroep over de bewonersbudgetten 
voordat wij als bewonersoverleggen in Malburgen akkoord 
kunnen gaan met welk concept dan ook. 

Dat spreekt vanzelf. 

Bovendien vinden we dat de door ons voorgestelde 
verbeteringen moeten worden doorgevoerd en zaken die 
ontbreken moeten worden aangevuld in een nieuw concept 
gebaseerd op de huidige spelregels -dus nog geen definitief 

Alle reacties vanuit de Meedenkgroep zijn 
besproken. Sommige van deze reacties waren 
aanleiding voor wijzigingen t.o.v. het derde 
concept. 



stuk-  die aan alle bewonersoverleggen van Arnhem moet 
worden voorgelegd. 

We komen nu eerst terug met een uitwerking 
van de bewonersbudgetten. Na verwerking 
van jullie reacties op die uitwerking gaan de 
Spelregels naar alle bij de gemeente bekende 
Bewonersoverleggen. Na een jaar worden 
deze Spelregels met alle BO's geëvalueerd, 
op basis van de criteria die vooraf bij de 
Meedenkgroep worden opgehaald. 

 
Bijlage 1 - verbeteringen en aanvullingen van Wijkplatforms en wijkbeheergroepen Malburgen.pdf 

1. Zwaarwegend advies | Het woord "zwaarwegende" komt niet meer in het 
nieuwe stuk voor, terwijl in de huidige spelregels staat dat het 
Bewonersoverleg zwaarwegende adviezen gevraagd en ongevraagd kan 
uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders. In bijlage 4 
bladzijde 5 3e punt van boven staat dat de projectgroep het woord 
zwaarwegend minder passend vindt in de nieuwe spelregels. We zijn het 
absoluut hier mee oneens en vinden dat bewonersoverleggen zwaarwegende 
adviezen moeten kunnen uitbrengen richting college en andere 
bestuursorganen. 

Zie opmerking hierboven bij A. 

2. Gemeentewet | In de huidige spelregels (bijlage 2) staat dat: "Het 
Bewonersoverleg is een adviescommissie van het college van B&W in de zin 
van art. 84 van de Gemeentewet." In het laatste concept komt het woord 
gemeentewet niet in voor en ook niet dat de bewonersoverleggen erkende 
adviescommissies zijn van het college van B en W. In de bijlage waar 
tekstveranderingen zijn verklaard door de projectgroep die bij de spelregels 
betrokken is wordt gesteld op bladzijde 5 dat er dan meer waarborgen nodig 
zijn zoals benoeming leden en minimaal aantal deelnemers. Wij hebben dit 
echter niet terug kunnen vinden in de gemeentewet waar alleen staat dat er 
voor de openbaarheid van vergaderingen wordt gezorgd. Wij vinden daarom 
dat er eerst maar eens een goede inhoudelijke discussie nodig is met wat de 
voor en nadelen zijn voordat dit zomaar kan worden geschrapt. 
3. Vaststellen bewonersbudget | De hoogte van het toekomstige 
bewonersbudget heeft de projectgroep en de wethouder nog steeds niet 
berekend en is daarom nu weer niet bij de stukken bijgeleverd. Wat betreft de 
berekening van het bewonersbudget schrijft de projectleider in de bij de 
stukken bijgevoegde mail dat : "Over de hoogte van de bewonersbudgetten het 
volgende: Het opnieuw vaststellen van de bewonersbudgetten neemt langer 
tijd in beslag dan voorzien en gewenst. De gemeente wil dit proces zorgvuldig 
doorlopen om te komen tot een eerlijke verdeling die verdedigbaar is en 
onderbouwd kan worden. Andere belangrijke uitgangspunten zijn dat de 
regeling ook voor een langere periode geborgd kan worden en bovendien 
(tweejaarlijks) eenvoudig en transparant herijkbaar is. Naar verwachting medio 
december kan ik jullie een concreet voorstel toesturen. In elk geval geef ik jullie 
dan een update over de stand van zaken." Uit deze tekst bleek ons dat er 
waarschijnlijk medio december nog niets concreets zal zijn, wat inderdaad ook 
zo is nu op zaterdag 12 december 2020. En dat is nou precies rondom de tijd 
(uiterlijk 15 december) dat we een reactie moeten geven over dit concept. Het 
bewonersbudget is essentieel voor het goed functioneren van de 
bewonersoverleggen. Nu er nog steeds geen duidelijkheid is gegeven over de 
uitwerking van de bewonersbudgetten, kan nog niet worden overzien wat 
hiervan het effect is op het functioneren van de bewonersoverleggen. Daarom 
kunnen we nog niet akkoord gaan met het derde concept. 

Zoals ook hierboven al is 
aangegeven: Dat spreekt 
vanzelf. 



4. Huidige spelregels (2014) als basis nemen 
Naast bovengenoemde punten 1 en 2 missen wij nog een aanzienlijk aantal 
belangrijke zaken die wel in de huidige spelregels staan maar niet in het 3e 
concept te weten: 

 

a: Het wijkactieplan, Zie opmerking hierboven bij C. 
b: wijkorganisaties zoals bijv. scholen die deel kunnen nemen aan een 
bewonersoverleg, 

Opsommingen als deze zijn 
nooit volledig. De huidige 
omschrijving onder Kaders, bij 
5.a1 sluit deze groepen niet 
uit. 

c: de stadsdeelmanager wijkonderhoud, 

d: zwaarwegend advies ten aanzien van economische aangelegenheden, Zie opmerking hierboven bij A. 
e: agendacommissie voor het bewonersoverleg, In de nieuwe Spelregels staat 

onder Kaders bij 5a4: "Het BO 
stelt zelf zijn agenda vast. Alle 
aangesloten partijen kunnen 
agendapunten inbrengen." Het 
is aan de BO's zelf of zij daar 
een commissie voor willen 
instellen. 

f: wie kan voorzitter zijn waaronder ook een externe gespreksleider, In de nieuwe Spelregels staat 
onder Kaders bij 5a6: "Elk BO 
heeft de mogelijkheid om zijn 
specifieke werkwijze vast te 
leggen in een huishoudelijk 
reglement. Het huishoudelijk 
reglement is uitvoerend van 
aard en niet in strijd met deze 
spelregels." 

g: het minimum aantal deelnemers, 
h: de minimumleeftijd, 

i: en heel punt 11 uit de huidige spelregels: "Het is niet mogelijk dat personen 
die actief zijn in de Arnhemse gemeentepolitiek (bijvoorbeeld raadsleden, 
commissieleden) en ambtenaren in dienst van de gemeente Arnhem stem 
gerechtigd deelnemer zijn van een Bewonersoverleg, zij kunnen wel toehoren 
en aan hen eventueel adviseren." 

Zie opmerking hierboven bij B. 

j: in het 3e concept komt het COW niet voor. Wij vinden dat het Centraal 
Overleg Wijken weer moet worden opgestart en twee keer per jaar moet 
bijeenkomen om de onderlinge cohesie en samenwerking tussen wijken te 
bevorderen en ervaringen uit te kunnen wisselen en thema bijeenkomsten 
kunnen houden over zaken die voor alle wijken relevant zijn. Bijvoorbeeld de 
nieuwe omgevingswet. Ook is het COW bij uitstek het orgaan om de nieuwe 
spelregels inclusief het bewonersbudget ieder jaar te evalueren met alle 
bewonersoverleggen uit Arnhem en daar waar nodig bij te stellen. 

Zie opmerking hierboven bij D. 

5. Advisering richting andere organisaties | Bij 2.a.1. ontbreekt zoals 
bovengenoemd het woord "zwaarwegende" voor het woord "adviezen". Verder 
ontbreekt dat het Bewonersoverleg ook zwaarwegende adviezen kan 
uitbrengen richting andere overheden zoals provincie of Rijkswaterstaat en 
andere organisaties zoals het Waterschap en andere organisaties. En verder 
ontbreekt dat we ook zwaarwegende adviezen moeten kunnen uitbrengen die 
stadsbreed gaan gelden maar die toch ook gevolgen voor de wijk kunnen 
hebben. 

Zie opmerking hierboven bij A. 

6. Wijkmedia | In het hele concept missen wij de wijkmedia. 
Als we de huidige spelregels volgen kan dit bij de taakstelling van het 
Bewonersoverleg worden opgenomen. Wij zijn van mening dat het 

In de nieuwe Spelregels is bij 
hfst. 3. omschreven welke 
rollen en 



Bewonersoverleg hetzij met mankracht hetzij met financiële middelen ervoor 
zorg draagt dat er een actuele wijkwebsite, dan wel wijkkrant, is of beiden, en 
waar nieuws over de wijk en de relevante zaken die de wijk aangaan alsmede 
informatie over bewonersoverleggen te vinden is. 

verantwoordelijkheden een BO 
heeft op o.a. het gebied van 
communicatie en verbinding. 
Het is aan BO's zelf welke 
middelen zij daarbij willen 
inzetten. 
 

7. Inzage TLO budget | Wij vinden dat het Bewonersoverleg inzage dient te 
krijgen in het wijkbudget dat TLO te besteden heeft. Als je de huidige 
spelregels volgt kun je dit bij de taakstelling van het Bewonersoverleg 
opnemen. In de door de raad vastgestelde koersnota van wijken weten staat 
dat de wijkteams leefomgeving de opdracht hebben om gemeentelijke taken in 
wijken vorm te geven in samenspraak met bewoners. Naar onze mening 
dienen die bewoners in het Bewonersoverleg dan ook te weten hoeveel geld er 
in de wijk omgaat en waar dat dan aan besteed wordt om een betere afweging 
te kunnen maken in samenspraak met TLO waar het geld aan besteed moet 
worden. 

Er is geen sprake van 
wijkbudgetten die de TLO's te 
besteden hebben. De 
budgetten zijn op 
gebiedsniveau toebedeeld. 
Daarnaast hebben deze 
spelregels geen betrekking op 
deze budgetten: ze zijn niet 
eenduidig leesbaar, maar 
hangen samen met allerlei 
factoren. 

8. Taakomschrijving TLO | Wij vinden de omschrijving van wat TLO zou 
moeten doen zoals die nu verwoord staat veel te mager (kijken met bewoners 
wat nodig is). Beter is om te zeggen dat in samenspraak met bewoners de 
gemeentelijke taken in wijken vorm worden gegeven en dat TLO daarvoor in 
samenspraak met bewoners relevante plannen maakt (zie de 
Wijkactieplannen) en ook uitvoert in samenspraak met bewoners. 

Conform punt 3a1. kunnen 
BO's gevraagd en ongevraagd 
adviezen uitbrengen o.a. aan 
TLO over het wijkprogramma. 
Zie verder opmerking 
hierboven bij C. 

9. Aanwezigheid TLO | Wij zijn van mening dat TLO aanwezig dient te zijn dan 
wel informatie vooraf heeft gedeeld bij een Bewonersoverleg als er 
agendapunten zijn waar zij iets op toe moeten lichten aan het 
Bewonersoverleg. 

Dit punt wordt niet gedeeld 
door de andere BO's. 

10. Actieve informatieplicht TLO | Wij vinden dat bij TLO moet worden 
toegevoegd dat het TLO het Bewonersoverleg actief informeert over alle 
plannen waarmee zij bezig is die de wijk en of haar bewoners kunnen raken. 
(Er zit iets soortgelijks ook bij 2d1 maar uit ervaring weten wij dat TLO en 
andere gemeentelijke diensten niet altijd onderling elkaar informeren over 
plannen die de wijk aangaan.) 

Wij achten dit punt afdoende 
afgedekt bij 2d1 (nieuwe 
nummering: 3d1). 

11. Gemotiveerd afwijken van advies Bewonersbudget | Bij 3.a.4 staat dat een 
TLO alleen gemotiveerd kan afwijken van het advies van het Bewonersoverleg 
ten aanzien van het Bewonersbudget. na overleg met de wethouder 
Wijksturing. Wij vragen het af of het niet beter is dat indien het TLO duidelijk 
het niet eens is met advies van het Bewonersoverleg het dan wordt voorgelegd 
aan het college van burgemeester en wethouders. En dat het college van 
burgermeester en wethouders dan alleen van het bewoners advies 
gemotiveerd kan afwijken mits ze het eens is met het TLO. Ditzelfde geldt naar 
onze mening ook bij 4.c.1. 

Wij achten dit punt afdoende 
afgedekt bij 4c1 (nieuwe 
nummering: 5c1).  

12. Initiëren bewonersparticipatie | Bij 2.a.2. staat dat het Bewonersoverleg 
alleen bewonersparticipatie kan ondersteunen. Hier zijn we het niet mee eens 
en zijn van mening dat het Bewonersoverleg ook bewonersparticipatie kan 
initiëren en bevorderen. 

In de nieuwe Spelregels staat 
onder punt 3a3. (voorheen 
2a2): "Het initiëren en 
bevorderen van initiatieven op 
het gebied van leefbaarheid en 
sociale cohesie in de wijk." 
Daar valt ook 
bewonersparticipatie onder. 



13. Ondersteuning bewonersoverleg in de breedste zin van het woord Bij 3.b. 
zijn de vormen van ondersteuning die het Bewonersoverleg kan inroepen naar 
onze mening veel te beperkt weergegeven. Zoals we het nu lezen is het niet 
mogelijk om een jurist in te huren die specialist is op een bepaald gebied en 
ook is het niet mogelijk om bijvoorbeeld een second dan wel first opinion uit te 
laten voeren naar bijvoorbeeld bodemkwaliteit, sociaalbeleid dan wel stedelijke 
ontwikkelingen. Dus vandaar onze aangepaste zin: "ondersteuning in overleg 
met TLO moet op alle gebieden die de wijk raken mogelijk zijn in de breedste 
zin van het woord." 

Onder hulpmiddelen, bij 4b., 
staan nadrukkelijk ook 
'juridische zaken' genoemd, 
breed genoeg geformuleerd 
dus. 

14. Aanwezigheid wethouders en burgemeester | Wat we niet kunnen vinden 
in het concept is dat op uitnodiging van het Bewonersoverleg ook leden van 
het college van B en W op een vergadering van het Bewonersoverleg 
aanwezig kunnen zijn. Zij hebben dan geen stemrecht, maar kunnen aanhoren 
wat er in de wijk leeft en of vanuit hun expertise onderwerpen toelichten. 

N.a.v. jullie opmerking is 
toegevoegd bij Kaders, onder 
5a1 dat personen die actief 
zijn in de Arnhemse 
gemeentepolitiek kunnen 
toehoren. 

15. Beter, niet slimmer | Uit het nieuwe punt dat de projectgroep uit eigen 
beweging heeft toegevoegd zonder inspraak van bewoners bij 1.b.3. om 
dingen in de wijk "slimmer" te organiseren (zie ook bijlage 4, 1b3) blijkt naar 
onze mening dat dit niet een stuk is bedoeld voor wijkbewoners want voor 
wijkbewoners zal het naar onze mening niet belangrijk zijn of zaken nu slimmer 
zijn georganiseerd of niet. Bewoners willen daarentegen dat zaken voor hun 
wijk beter worden georganiseerd en beter uitpakken voor hun wijk. Het gaat er 
juist om dat in samenspraak met bewoners gekomen wordt tot de meest 
optimale keuzes voor de wijk of het wijkdeel. 

Ja, dat is een goede 
verbetering. Punt is 
overgenomen in het 4e 
concept. 

16.Overig | Verder staan er in het stuk diverse zaken die niet met elkaar in 
overeenstemming zijn en alleen tot verwarring kunnen leiden zoals meerdere 
benamingen voor een wethouder en definities die niet overeenkomen met 
beschrijvingen elders in het stuk. 

Welke zaken niet met elkaar in 
overeenstemming zijn, is ons 
niet duidelijk. 
Naar aanleiding van jullie 
opmerking over de meerdere 
benamingen voor de 
betreffende wethouder: er is 
nu gekozen voor één 
benaming: wethouder 
Wijksturing.  
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Herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak: 4e concept nieuwe Spelregels 
Versie 4 januari 2021    Gele tekst is nieuw toegevoegd of een aanpassing van eerdere tekst. NB. Doordat het hoofdstuk 'Definities' nu 

genummerd is, hebben de hoofdstukken vanaf 'Rollen en verantwoordelijkheden' een hoger nummer gekregen. 

 
1. UITGANGSPUNTEN 

Deze Spelregels zijn gebaseerd op: 

a. De universele behoeften van de mens: 
1. Lichamelijke behoeften: voeding, zuurstof, warmte, ontspanning, beweging etc. 

2. Behoefte aan veiligheid en zekerheid: gezondheid, veilige buurt, weten waar je aan toe bent. 

3. Behoefte aan sociaal contact: vriendschap, genegenheid, erbij horen. 

4. Behoefte aan erkenning en respect: mee (kunnen) doen in de wijk, als je dat wilt. 

5. Zelfrealisatie: jezelf kunnen zijn, je talenten tot ontwikkeling brengen. 

b. De wijkaanpak zoals die door de gemeente is geïntroduceerd: 
1. Meer bewoners hebben meer invloed op hun eigen leefomgeving. 

2. De Gemeente doet wat nodig is in de wijk én levert maatwerk per wijk op basis van hetgeen zich 
aandient en op basis van de behoeften in de wijk. 

3. Samen met bewoners en organisaties zoeken naar kansen om dingen in de wijk beter te organiseren.  
 

2. DEFINITIES 

Onder de gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan: 

a. Bewoners: de mensen die in Arnhem wonen en zich kunnen aansluiten bij een Bewonersoverleg van de 
wijk waar ze wonen.  

b. Ondersteuner (bewonersoverleggen): een professional die bewoners, bewonersgroepen of het 
Bewonersoverleg ondersteunt bij het opzetten of verder brengen van bewonersinitiatieven.  

c. Bewonersoverleg (BO): een verband van bewoners dat zich op wijkniveau heeft georganiseerd met als 
doel zich in te zetten voor (de leefbaarheid van) de wijk en om de gemeente vanuit dat oogpunt te 
adviseren. Voorbeelden van overleggen zijn: een wijkplatform, een bewonersplatform, een dorpsraad of 
een wijkvereniging indien de vereniging conform haar statuten de rol vervult van een bewonersoverleg 
zoals in deze spelregels omschreven.  

d. College: het college van burgemeester en wethouders in Arnhem. 

e. Dashboard: het dashboard voor de leefbaarheid, de sociale cohesie en het gemiddeld besteedbaar 
inkomen dat door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Arnhem jaarlijks wordt bepaald ten 
behoeve van het bepalen van de hoogte van het bewonersbudget voor de wijk.  

f. Gemeentelijke afdelingen: alle (vak)afdelingen anders dan Team Leefomgeving. 

g. Team Leefomgeving (TLO): in iedere wijk van Arnhem is een Team Leefomgeving actief. Met deze 
teams, bestaande uit wijkmanagers, wil de gemeente aansluiten bij de wijken en wat daar nodig is. 

h. Wijk: een in de gemeente Arnhem gelegen wijk als opgenomen in de Wijk en Buurtkaart van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.  

 
3. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De betrokken partijen hebben de volgende rollen en verantwoordelijkheden: 

a. Bewonersoverleg: 
1. Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan het College, Team Leefomgeving en/of 

gemeentelijke afdelingen over het wijkprogramma, zaken die in de wijk spelen, plannen die de 
gemeente ontwikkelt voor de wijk, de wijze en vorm van burgerparticipatie en gewenste ontwikkelingen 
in de wijk en de besteding van het bewonersbudget.  
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2. Het bevorderen van verbinding tussen bewoners, het organiseren van de communicatie tussen 
bewoners in de wijk en het ondersteunen van burgerparticipatie. 

3. Het initiëren en bevorderen van initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale cohesie in 
de wijk. 

4. Het signaleren en agenderen van zaken die aan de orde zijn in de wijk. 

b. Team Leefomgeving (TLO):  
1. Aansluiten bij wat leeft in de wijken en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. 

2. Bevorderen dat gemeentelijke taken op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid op maat voor 
de wijk worden uitgevoerd. 

c. Ondersteuner (Bewonersoverleggen): 
1. Ondersteunt, indien nodig, het Bewonersoverleg in zijn functioneren. Team Leefomgeving bepaalt 

óf het verzoek van een BO voor ondersteuning gehonoreerd wordt en onder welke condities. 

d. Alle gemeentelijke organisatieonderdelen: 
1. Bewoners en Bewonersoverleg (pro)actief informeren en betrekken bij ontwikkelingen in de wijk en 

de gewenste participatie m.b.t. deze ontwikkelingen bevorderen (faciliteren, informeren, raadplegen, 
adviseren, meebeslissen en coproduceren).  

2. Op uitnodiging van een Bewonersoverleg kunnen ambtenaren deelnemen aan een BO-vergadering 
om vanuit hun expertise onderwerpen toe te lichten.  

 

4. HULPMIDDELEN 
Aan Bewonersoverleggen staan de volgende hulpmiddelen ter beschikking: 

a. Bewonersbudget: 
1. Het College kent iedere wijk een bewonersbudget toe dat op advies van het bewonersoverleg wordt 

ingezet voor wijkinitiatieven en dat een middel is voor het bewonersoverleg om zijn rol te kunnen 
vervullen zoals genoemd in 3a. 
Het bewonersbudget bestaat uit twee componenten:  

a. een basisbedrag gebaseerd op het aantal bewoners in de wijk; 
b. een bedrag gekoppeld aan de dashboardscore voor de leefbaarheid, de sociale cohesie en het 
 gemiddeld besteedbaar inkomen in die wijk ten opzichte van de scores voor Arnhem als geheel.  

2. Het bewonersbudget wordt iedere twee jaar herijkt. De peildatum voor het aantal inwoners is  
1 januari van het betreffende jaar.  

3. De budgethouder van het bewonersbudget is TLO.  
4. Een TLO kan alleen gemotiveerd van het advies van het Bewonersoverleg over de besteding van het 

bewonersbudget afwijken, na overleg met de wethouder Wijksturing.  

b. Ondersteuning: 
Een BO kan ondersteuning krijgen via organisaties zoals zoals Praktische Zaken, de Ideeënmakelaars en 
de AdviesBrigade. Bij deze organisaties kunnen Arnhemse burgerinitiatieven - bijv. een Bewonersoverleg - 
terecht met vragen over administratie, financiering, juridische zaken, personeel, huisvesting, ICT, 
verzekeringen en communicatie. In afstemming met TLO kan daarnaast vanuit de gemeente 
ondersteuning worden geboden op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, juridische zaken en/of 
inzet van het sociaal netwerk. 

c. Goede plek in de wijk om elkaar te ontmoeten. 

d. Goede voorbeelden: een online etalage, in te richten in overleg met de bewonersoverleggen. 
 

5. KADERS 
Bewonersoverleggen functioneren binnen de volgende kaders: 
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a. Voorwaarden met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van een Bewonersoverleg: 
1. De samenstelling van het Bewonersoverleg doet zo veel mogelijk recht aan de bevolkings-

samenstelling van de wijk en spreiding over de buurten. De deelnemers wonen in de wijk en 
hebben stemrecht; anderen kunnen op basis van competenties aansluiten, zij hebben geen stemrecht. 
Personen die actief zijn in de Arnhemse gemeentepolitiek en ambtenaren in dienst van de 
gemeente Arnhem kunnen geen stemgerechtigd deelnemer zijn van een Bewonersoverleg, zij 
kunnen wel toehoren en evt. als adviseur zitting hebben, zij hebben geen stemrecht. 

Het Bewonersoverleg bepaalt in zijn Huishoudelijke Reglement op welke wijze bewoners kunnen 
deelnemen aan het Bewonersoverleg en de wijze van roulatie van de deelnemers.  

2. Van de deelnemers van het Bewonersoverleg wordt verwacht dat zij het algemeen belang van de 
wijk dienen.  

3. Vergaderingen van het Bewonersoverleg zijn in principe openbaar. Het Bewonersoverleg zorgt voor 
verslaglegging van het overleg en voor verspreiding daarvan in de wijk. De vergadering wordt minimaal 
één week van tevoren openbaar aangekondigd. 

4. Het Bewonersoverleg stelt zelf zijn agenda vast. Alle aangesloten partijen kunnen agendapunten 
inbrengen. 

5. Bij het nemen van besluiten streeft het Bewonersoverleg naar breed gedragen besluitvorming, maar 
indien nodig kan besloten worden met meerderheid van stemmen. Beroepskrachten hebben wel 
adviesrecht, maar geen stemrecht. 

6. Elk Bewonersoverleg heeft de mogelijkheid om zijn specifieke werkwijze vast te leggen in een 
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is uitvoerend van aard en niet in strijd met deze 
spelregels. 

b. Voorwaarden met betrekking tot de besteding van het bewonersbudget: 
1. Leden van een Bewonersoverleg nemen deel op vrijwillige basis, zonder vergoeding. 

2. Een Bewonersoverleg mag een deel van het bewonersbudget inzetten voor eigen ondersteuning, 
bijvoorbeeld op het gebied van administratieve werkzaamheden.  

3. Onkosten die een Bewonersoverleg maakt om het werk te kunnen doen, kunnen gedeclareerd 
worden met overleg van bonnen/bewijzen of dienen aannemelijk gemaakt te worden.  

4. Alle wijkbewoners, groepen en organisaties in de wijk kunnen een initiatief voor financiële 
ondersteuning indienen. Het Bewonersoverleg zorgt ervoor dat de procedure daarvoor met de 
wijkbewoners gecommuniceerd wordt.  

5. Deelnemers van een Bewonersoverleg mogen niet meestemmen over initiatieven waarbij zij zelf (of 
namens een organisatie) betrokken zijn. 

6. Overschrijding van het bewonersbudget is niet toegestaan. De hoogte van de reserve van het 
bewonersbudget per wijk mag de omvang van 30% van het jaarbudget niet overschrijden. 

7. Het Bewonersoverleg brengt (in elk geval) jaarlijks voor de wijkbewoners in beeld waaraan het 
bewonersbudget is besteed.  

8. Indien in de wijk geen - in de geest van deze Spelregels – functionerend Bewonersoverleg is (ter 
beoordeling aan TLO), bepaalt TLO op welke wijze het Bewonersbudget aan de wijk ten goede komt. 
TLO legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de wijk.  

9. Indien er in een wijk meerdere Bewonersoverleggen zijn die een rol in de wijk willen spelen bij de 
advisering over de besteding van het bewonersbudget en indien daarover een meningsverschil 
ontstaat, beslist TLO hierover op basis van de functie, rol en het draagvlak van de betrokken 
overleggen in de wijk.  

c. Onvoorziene gevallen  
1. In die gevallen waarin deze Spelregels niet voorzien, beslist TLO. Bij wijk-overstijgende vraagstukken 

of verschillen van inzicht waar TLO zelf bij betrokken is, beslist de wethouder Wijksturing. 
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Datum : 15 januari 2021  
   
Aan : Meedenkgroep Herijking Spelregels   
   
Van : Projectgroep Herijking Spelregels 
   
Betreft : Herijking bewonersbudgetten 

 
 

 
Aanleiding herijking bewonersbudgetten       
Met de herijking van de spelregels voor de Arnhemse wijkaanpak willen we ook de toekenning van de 
bewonersbudgetten herijken. De verdeling van deze budgetten over de wijken dateert nog uit de 
negentiger jaren. De bedragen zijn daarna, op enkele uitzonderingen na, niet meer aangepast aan 
veranderingen in het aantal bewoners en/of de typering van een wijk.  

Daarnaast zijn er in de loop van de tijd middelen (subsidies) voor wijkverenigingen en wijkkranten 
beschikbaar gesteld en verstrekt. Het is nu niet goed meer te achterhalen hoe destijds de hoogte van 
deze subsidies is bepaald.  

Met de herijking van de budgetten willen we nu duidelijkheid scheppen: toekenning gebaseerd op 
duidelijke parameters, periodieke actualisatie van budgetten, en - ongeacht de organisatievorm van het 
bewonersoverleg - een bewonersbudget voor iedere wijk.  

Huidige situatie  
Destijds is voor de volgende verdeling van gelden gekozen: 
- € 1,13 per inwoner in Beheerwijken (woonwijken met veel particulier woningbezit, veel hoger 

opgeleiden en mensen met een hoger inkomen); 
- € 2,27 per inwoner in Preventiewijken (gemengde wijk van grondgebonden woningen en 

appartementen van particulieren en verhuurders, gemiddeld inkomen, sociale cohesie heeft aandacht 
nodig); 

- € 5,45 per inwoner in Aandachtwijken (veel woningen van corporaties, veel mensen met een lagere 
opleiding en lager inkomen, veel eenpersoonshuishoudens, wijken waar extra aandacht nodig is). 

Een commissie bepaalde aan de hand van de hierboven genoemde indicatoren tot welk type een wijk 
behoorde.  

In totaal was er voor bewonersbudgetten, wijkverenigingen en wijkkranten een bedrag beschikbaar van  
€ 602.582. Van deze € 602.582 bleef een deel onbesteed. Bijvoorbeeld omdat voor sommige wijken wel 
budget voor wijkverenigingen was begroot, maar er geen wijkvereniging aanwezig was. Voor de herijking 
van de bewonersbudgetten nemen we nu opnieuw het totaal van € 602.582 als uitgangspunt. 

Twee scenario's: 
Vanuit de Meedenkgroep is voorgesteld om de budgetten over de wijken te verdelen op grond van de 
volgende parameters: 
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- een basisbedrag gebaseerd op het aantal bewoners in de wijk (ongeacht het type wijk); 
- een bedrag gekoppeld aan de dashboardscore voor de leefbaarheid, de sociale cohesie en het 

gemiddeld besteedbaar inkomen in die wijk ten opzichte van de scores voor Arnhem als geheel 
(wijken die hier goed op scoren krijgen minder budget, wijken die hier minder op scoren krijgen meer 
budget).   

In bijgaand overzicht hebben we dit voorstel uitgewerkt als 'Variant A'.  

Naast deze 'Variant A' hebben we ook nog een tweede scenario uitgewerkt: 'Variant B'. In deze variant 
betrekken we nog een extra parameter: het percentage huishoudens dat het minimumloon (of tot 120% 
daarvan) verdient. 

Wat valt op als je beide scenario's vergelijkt met de huidige budgetten?  

Een aantal wijken gaat er, ten opzichte van het huidige budget, (substantieel) op achteruit. Het betreft de 
wijken Arnhemse Broek/Van Verschuerbuurt, De Laar, Elderveld, Geitenkamp, Heijenoord/Lombok, 
Klarendal, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en Sint Marten/Sonsbeek. 

Toelichting op de grotere veranderingen: 
- Voor Heijenoord/Lombok en Sint Marten/Sonsbeek geldt dat zij sinds de toekenning van de budgetten 

in de jaren negentig een positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt waardoor zij in de nieuwe 
situatie, op basis van de huidige typering van hun wijk, minder budget ontvangen.   

- Voor Klarendal geldt dat de scores op leefbaarheid en sociale cohesie nu vergelijkbaar zijn met het 
gemiddelde van de gemeente Arnhem - sociale cohesie erboven en leefbaarheid er wat onder - 
waardoor Klarendal op basis van de huidige wijktypering nog maar beperkt extra budget ontvangt. 

 
Een aantal wijken gaat er in beide scenario's (substantieel) op vooruit. Het betreft de wijken Alteveer/ 
Cranevelt, Burgemeesterswijk/Transvaal/ Hoogkamp, Centrum, Elden, Klingelbeek, Malburgen, 
Monnikenhuizen, Presikhaaf, Schaarsbergen, Spijkerkwartier, Velperweg e.o. en Vredenburg/Kronenburg.  

Toelichting op de grotere veranderingen: 
- Centrum, Presikhaaf en Spijkerkwartier scoren relatief laag op gemiddeld besteedbaar inkomen en 

sociale cohesie.  
- Vredenburg/Kronenburg valt op door een relatief laag gemiddeld besteedbaar inkomen.  
- Alteveer/Cranevelt, Burgemeesterswijk/Transvaal/ Hoogkamp, Klingelbeek, Schaarsbergen en 

Velperweg e.o, hebben alle vijf bewonersverenigingen en die kwamen tot nu toe niet in aanmerking 
voor toekenning van een bewonersbudget.  

Voorstel 
De wijken die er in scenario A al substantieel op vooruit gaan, gaan er in scenario B nog meer op vooruit,  
ten koste van met name Presikhaaf-Oost en Malburgen-West. Daarom lijkt - voor het belang van alle 
wijken samen - de keuze voor variant A het meest voor de hand liggend. Voorstel is om voor deze variant 
te kiezen en deze herijking op 1 januari 2022 in te laten gaan.  

De herijking van de budgetten is onderdeel van de herijking van de Spelregels en wordt in dezelfde 
evaluatie meegenomen. Het bijstellen van de budgetten op basis van de gekozen parameters gebeurt met 
een frequentie van eens per twee jaar. 
 



Bijlage bij de memo 'Herijking Bewonersbudgetten' dd. 15 januari 2021

Huidige situatie: Bewoners-
budget

Subsidie voor 
wijkvereniging

Subsidie voor 
wijkkrant

Totaal               
per wijk

Alteveer / Cranevelt -€               3.433€       3.433€       

Arnhemse Broek / Van Verschuerbuurt 38.001€     -€              38.001€     

Burgemeesterwijk, Transvaal, Hoogkamp -€               8.582€       8.582€       

Centrum 10.143€     2.351€      12.494€     

De Laar 28.206€     14.500€     42.706€     

Elden -€               5.000€       5.000€       

Elderveld 17.262€     15.900€     33.162€     

Geitenkamp 29.765€     3.915€      33.680€     

Heijenoord / Lombok 23.913€     2.331€      26.244€     

Klarendal 39.719€     3.886€      43.605€     

Klingelbeek -€               977€          977€          

Malburgen - Oost (Noord) -€               -€               

Malburgen - Oost (Zuid) -€               -€               

Malburgen - West 82.445€     3.996€      86.441€     

Monnikenhuizen -€               -€              -€               

Presikhaaf - Oost -€               -€               

Presikhaaf - West 61.053€     2.584€      63.637€     

Rijkerswoerd 25.472€     10.957€     36.429€     

Schaarsbergen 2.136€       2.136€       

Schuytgraaf 15.390€     15.950€     -€              31.340€     

Sint Marten Sonsbeek 27.639€     2.715€      30.354€     

Spijkerkwartier 10.191€     4.369€      14.560€     

Velperweg e.o. -€               8.401€       8.401€       

Vredenburg / Kronenburg 15.961€     15.961€     

Totaal 425.160€   85.836€     26.147€    537.143€   



Beschikbare budget:
€ 537.143

€ 65.439
€ 602.582

161.320
€ 3,74

Mogelijk scenario voor herijking van de bewonersbudgetten: 

Aantal 
inwoners 
per wijk

Budget 
gebaseerd op    

(afgerond) € 3,74           
x aantal 

inwoners p/w

(Kolom A)           
60% van totale 
budget wordt 

verdeeld o.b.v.  
aantal inw. 

p/wijk 

40% van 
totale 
budget 
wordt 

verdeeld 
o.b.v. % 

gemiddelde 
CBS-score

Wegings-
factor 

o.b.v. % 
gemidd. 

CBS-score

(Kolom B)       
Toekenning 

o.b.v. wegings-
factor

Totaal       
kolom A              

+ kolom B

Alteveer / Cranevelt 3.450 12.887€    7.732€       117% 0,0 -€              7.732€      

Arnhemse Broek / Van Verschuerbuurt 5.845 21.833€    13.100€     85% 2,0 20.959€    34.059€    

Burgemeesterwijk, Transvaal, Hoogkamp 7.780 29.061€    17.436€     128% 0,0 -€              17.436€    

Centrum 6.195 23.140€    13.884€     84% 2,0 20.959€    34.844€    

De Laar 12.170 45.459€    27.275€     97% 1,0 10.480€    37.755€    

Elden 2.865 10.702€    6.421€       113% 0,0 -€              6.421€      

Elderveld 8.905 33.263€    19.958€     97% 1,0 10.480€    30.438€    

Geitenkamp 3.895 14.549€    8.729€       82% 2,0 20.959€    29.689€    

Heijenoord / Lombok 3.890 14.530€    8.718€       108% 0,5 5.240€      13.958€    

Klarendal 7.350 27.455€    16.473€     92% 1,0 10.480€    26.952€    

Klingelbeek 1.355 5.061€      3.037€       121% 0,0 -€              3.037€      

Malburgen - Oost (Noord) 6.485 24.224€    14.534€     90% 1,0 10.480€    25.014€    

Malburgen - Oost (Zuid) 8.810 32.908€    19.745€     83% 2,0 20.959€    40.704€    

Malburgen - West 4.615 17.239€    10.343€     90% 2,0 20.959€    31.302€    

Monnikenhuizen 4.445 16.604€    9.962€       104% 0,5 5.240€      15.202€    

Presikhaaf - Oost 7.310 27.305€    16.383€     89% 2,0 20.959€    37.342€    

Presikhaaf - West 8.705 32.516€    19.510€     81% 2,0 20.959€    40.469€    

Rijkerswoerd 12.710 47.476€    28.486€     103% 0,5 5.240€      33.725€    

Schaarsbergen 2.335 8.722€      5.233€       127% 0,0 -€              5.233€      

Schuytgraaf 12.550 46.878€    28.127€     113% 0,0 -€              28.127€    

Sint Marten Sonsbeek 5.845 21.833€    13.100€     103% 0,5 5.240€      18.340€    

Spijkerkwartier 6.730 25.139€    15.083€     86% 2,0 20.959€    36.043€    

Velperweg e.o. 8.845 33.039€    19.823€     114% 0,0 -€              19.823€    

Vredenburg / Kronenburg 8.235 30.760€    18.456€     92% 1,0 10.480€    28.936€    

Totaal 161.320 602.582€  361.549€   241.033€  602.582€  

Beschikbare bedrag per inwoner (afgerond!):

Huidige totaalbudget Bewonersoverleggen en Wijkverenigingen: 
Restbudget (wel begroot, maar niet besteed): 

Totaal beschikbare budget voor alle wijken: 
Totaal aantal bewoners:

VARIANT A

Wegingsfactoren voor toekenning budget 
op basis van de gemiddelde CBS-scores: 
score 80 - 90%: factor 2 
score 90 - 100%: factor 1 
score 100 - 110%: factor 0,5 
score > 110%: geen extra budget 



Beschikbare budget:
€ 537.143

€ 65.439
€ 602.582

161.320
€ 3,74

Mogelijk scenario voor herijking van de bewonersbudgetten: 

Aantal 
inwoners 
per wijk

Budget 
gebaseerd op  

(afgerond) € 3,74           
x aantal 

inwoners p/w

(Kolom A)           
60% van totale 
budget wordt 

verdeeld o.b.v.  
aantal inw. 

p/wijk 

40% van 
totale 
budget 
wordt 

verdeeld 
o.b.v. vier 

parameters 
(zie pag. 5)

Wegings-
factor

(Kolom B)                         
Toekenning 

o.b.v. wegings-
factor

Totaal      
kolom A                    

+ kolom B

Alteveer / Cranevelt 3.450 12.887€    7.732€       115% 0,0 -€              7.732€      

Arnhemse Broek / Van Verschuerbuurt 5.845 21.833€    13.100€     85% 2,0 22.956€    36.055€    

Burgemeesterwijk, Transvaal, Hoogkamp 7.780 29.061€    17.436€     124% 0,0 -€              17.436€    

Centrum 6.195 23.140€    13.884€     87% 2,0 22.956€    36.840€    

De Laar 12.170 45.459€    27.275€     99% 1,0 11.478€    38.753€    

Elden 2.865 10.702€    6.421€       113% 0,0 -€              6.421€      

Elderveld 8.905 33.263€    19.958€     98% 1,0 11.478€    31.436€    

Geitenkamp 3.895 14.549€    8.729€       80% 2,0 22.956€    31.685€    

Heijenoord / Lombok 3.890 14.530€    8.718€       109% 0,5 5.739€      14.457€    

Klarendal 7.350 27.455€    16.473€     91% 1,0 11.478€    27.951€    

Klingelbeek 1.355 5.061€      3.037€       120% 0,0 -€              3.037€      

Malburgen - Oost (Noord) 6.485 24.224€    14.534€     92% 1,0 11.478€    26.012€    

Malburgen - Oost (Zuid) 8.810 32.908€    19.745€     81% 2,0 22.956€    42.700€    

Malburgen - West 4.615 17.239€    10.343€     90% 1,0 11.478€    21.821€    

Monnikenhuizen 4.445 16.604€    9.962€       104% 0,5 5.739€      15.701€    

Presikhaaf - Oost 7.310 27.305€    16.383€     92% 1,0 11.478€    27.861€    

Presikhaaf - West 8.705 32.516€    19.510€     81% 2,0 22.956€    42.465€    

Rijkerswoerd 12.710 47.476€    28.486€     104% 0,5 5.739€      34.224€    

Schaarsbergen 2.335 8.722€      5.233€       122% 0,0 -€              5.233€      

Schuytgraaf 12.550 46.878€    28.127€     113% 0,0 -€              28.127€    

Sint Marten Sonsbeek 5.845 21.833€    13.100€     105% 0,5 5.739€      18.839€    

Spijkerkwartier 6.730 25.139€    15.083€     88% 2,0 22.956€    38.039€    

Velperweg e.o. 8.845 33.039€    19.823€     114% 0,0 -€              19.823€    

Vredenburg / Kronenburg 8.235 30.760€    18.456€     92% 1,0 11.478€    29.934€    

Totaal 161.320 602.582€  361.549€   241.033€  602.582€  

Huidige totaalbudget Bewonersoverleggen en Wijkverenigingen: 
Restbudget (wel begroot, maar niet besteed): 

Totaal beschikbare budget voor alle wijken: 
Totaal aantal bewoners:

Beschikbare bedrag per inwoner (afgerond!):

VARIANT B

Wegingsfactoren voor toekenning budget 
op basis van de gemiddelde CBS-scores: 
score 80 - 90%: factor 2 
score 90 - 100%: factor 1 
score 100 - 110%: factor 0,5 
score > 110%: geen extra budget 



Vergelijking varianten herijking van de bewonersbudgetten: 

Variant A Variant B Ter vergelijking: 
huidige budget

Alteveer / Cranevelt 7.732€          7.732€          3.433€            

Arnhemse Broek / Van Verschuerbuurt 34.059€        36.055€        38.001€          

Burgemeesterwijk, Transvaal, Hoogkamp 17.436€        17.436€        8.582€            

Centrum 34.844€        36.840€        12.494€          

De Laar 37.755€        38.753€        42.706€          

Elden 6.421€          6.421€          5.000€            

Elderveld 30.438€        31.436€        33.162€          

Geitenkamp 29.689€        31.685€        33.680€          

Heijenoord / Lombok 13.958€        14.457€        26.244€          

Klarendal 26.952€        27.951€        43.605€          

Klingelbeek 3.037€          3.037€          977€               

Malburgen - Oost (Noord) 25.014€        26.012€        -€                    

Malburgen - Oost (Zuid) 40.704€        42.700€        -€                    

Malburgen - West 31.302€        21.821€        86.441€          

Monnikenhuizen 15.202€        15.701€        -€                    

Presikhaaf - Oost 37.342€        27.861€        -€                    

Presikhaaf - West 40.469€        42.465€        63.637€          

Rijkerswoerd 33.725€        34.224€        36.429€          

Schaarsbergen 5.233€          5.233€          2.136€            

Schuytgraaf 28.127€        28.127€        31.340€          

Sint Marten Sonsbeek 18.340€        18.839€        30.354€          

Spijkerkwartier 36.043€        38.039€        14.560€          

Velperweg e.o. 19.823€        19.823€        8.401€            

Vredenburg / Kronenburg 28.936€        29.934€        15.961€          

Totaal € 602.582 € 602.582 € 537.143



Toelichting Parameters (scores afzonderljke parameters)
Variant A (drie parameters in het dashboard): 1. leefbaarheid, 2. sociale cohesie, 3. gemiddeld besteedbaar inkomen
Variant B (vier parameters in het dashboard): 1 t/m 3 + 4. huishoudens tot 120% van het minimumloon

CBS 
cijfer

% t.o.v. 
gemiddeld

CBS 
cijfer

% t.o.v. 
gemiddeld

CBS 
cijfer

% t.o.v. 
gemiddeld

Tabel 
indicatoren

% t.o.v. 
gemiddeld

Alteveer / Cranevelt 8,2 112% 7,1 121% 44,3 117% 89 111%

Arnhemse Broek / Van Verschuerbuurt 6,7 92% 5,2 89% 28,0 74% 68 85%

Burgemeesterwijk, Transvaal, Hoogkamp 8,4 115% 6,9 118% 56,8 150% 92 115%

Centrum 7,0 96% 4,6 79% 29,5 78% 76 95%

De Laar 7,1 97% 5,6 96% 37,2 98% 84 105%

Elden 7,6 104% 6,9 118% 44,5 118% 89 111%

Elderveld 7,2 99% 5,7 97% 35,4 94% 81 101%

Geitenkamp 6,5 89% 5,3 91% 25,2 67% 60 75%

Heijenoord / Lombok 7,7 105% 6,8 116% 39,2 104% 88 110%

Klarendal 7,0 96% 6,1 104% 28,5 75% 70 87%

Klingelbeek 8,1 111% 6,9 118% 50,9 135% 93 116%

Malburgen - Oost (Noord) 6,7 92% 5,2 89% 34,3 91% 78 97%

Malburgen - Oost (Zuid) 6,6 90% 5,1 87% 27,1 72% 61 76%

Malburgen - West 6,9 95% 5,3 91% 32,0 85% 73 91%

Monnikenhuizen 7,6 104% 6,2 106% 39,1 103% 83 104%

Presikhaaf - Oost 7,0 96% 5,2 89% 30,9 82% 81 101%

Presikhaaf - West 6,4 88% 4,9 84% 27,6 73% 65 81%

Rijkerswoerd 7,3 100% 5,7 97% 41,7 110% 86 107%

Schaarsbergen 8,2 112% 6,5 111% 59,7 158% 87 109%

Schuytgraaf 7,5 103% 6,0 103% 50,6 134% 92 115%

Sint Marten Sonsbeek 7,6 104% 6,1 104% 38,3 101% 87 109%

Spijkerkwartier 6,9 95% 5,0 85% 29,1 77% 77 96%

Velperweg e.o. 7,9 108% 6,5 111% 46,6 123% 90 112%

Vredenburg / Kronenburg 7,1 97% 5,6 96% 31,7 84% 73 91%

4                      
Huishoudens                      

tot 120% minimumloon

1                
Leefbaarheid

2                     
Sociale cohesie

3                   
Gemiddeld                

besteedbaar 
inkomen
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