
Concept  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 26/01/21          
Locatie: Online (via MS Teams) 
 

Aanwezigen: 18 zie aanwezigheidslijst voor alle aan- en afwezigen  (niet online)   
Dennis, Berrie, Arjan, Marieke, Marijn, Esther, Bianca, Ria, Joost, Nick, Nikki, Bousra, Carien, Mattijs, 
Esther, Bas, Monja en Michel 

 
1:. Opening, vaststelling agenda, korte mededelingen voorzitter en aanwezigen 
Dennis zit de online vergadering via teams voor, heet iedereen welkom en opent de vergadering om 19:30 uur. 
Hanspaul neemt deel aan een vergadering elders in de wijk. De volgende leden hebben zich afgemeld: Roelie van der 
Weide (Volkshuisvesting) Roland Paping (wijkwethouder), Mirjam (bewoner) Iris Harskamp (TLO) is afwezig, hiervoor 
in de plaats is Bianca van der Weijden vanuit TLO aanwezig. Voor alle aan- en afwezigen zie de aanwezigheidslijst. 
Alle stukken van deze en eerdere vergaderingen zijn te vinden in het wijkarchief, te vinden via de wijkwebsite 
malburgen.nl 
 

2:. Verslaglegging vergadering 1 december 2020 
Verslaglegging aangenomen, bespreking afsprakenlijst wordt met toevoegingen deze vergadering doorgeschoven 
naar de volgende vergadering.  
 

3a:. Toelichting financiële aanvraag Empowering Nisa 
Afgevaardigden vanuit Empowering Nisa, stagiaire Nikki en mede-initiatiefnemer Bousra geven een toelichting op de 
financiële aanvraag. Empowering Nisa is een organisatie die zich op meidenwerk richt in Arnhem, waaronder in de 
wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. Empowering Nisa is specifiek gericht op meiden, het meer reguliere 
jongerenwerk vooral op jongens. Er wordt zowel ingezet op groepsactiviteiten als ook individuele coaching. Gewerkt 
vanuit verschillende locaties, waaronder Huis voor de Wijk, eigen locatie Akkerwindestraat en in Fresh. Twee 
meidencoaches en vier stagiaires en 12 vrijwilligers. Aanvraag is voor o.a. een opfriscursus BHV voor de vrijwilligers 
die de cursus eerder hebben gevolgd. Vrijwilligersvergoeding en een deel van de aanvraag is voor het 
activiteitenbudget en zal worden gebruikt voor allerlei benodigdheden voor de activiteiten. Aanvraag wordt 16 
februari ook gedaan in Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje, naar verdeling 3/4 & 1/4.  
Voorzitter en leden geven aan dat er m.b.t. terugkoppeling vanuit het Wijkplatform meer wordt verwacht. Laat de 
initiatieven en zo mogelijk de opbrengst zien. Het gaat dan niet om de cijfers, maar laat zien wat de vrijwilligers 
hebben geleerd of bereikt in een presentatie, als niet mogelijk schriftelijk. Daarnaast twee keer een moment per jaar 
in de wijkkrant en online wijkmedia om de activiteiten van Empowering Nisa wijkbreed zichtbaar te maken. 
3b:. Toelichting aanvraag redactie wijkkrant Malburgen.nl 

Michel geeft een toelichting op de aanvraag ten behoeve van de financiële ondersteuning  wijkkrant Malburgen.nl in 
de vorm van een garantstelling. Van 2016 t/m 2020 kon de wijkredactie gebruik maken van een budget vanuit extra 
wijkgelden. Vanaf 2021 moet er worden gezocht naar andere manieren van financiering. Door organisaties in de wijk 
te laten participeren, verhoging van advertentiekosten en verlaging van de redactie- en drukkosten is het mogelijk 
om met een bijdrage vanuit beide platforms de krant te laten voortbestaan middels een garantstelling voor 6 edities. 
Dit jaar zal dan worden gebruikt om de krant onder te brengen in een stichtingsvorm en om meer betrokkenheid en 
advertentie inkomsten te verkrijgen. Verschillende organisaties in de wijk participeren waaronder ook Team 
Leefomgeving Malburgen.  
Dennis: hoe wordt de wijkkrant ontvangen in de wijk, is er veel belangstelling ervoor? Michel: Er is in de wijkkrant 
van November een enquête gehouden onder de lezers en er is door meer dan 70% aangegeven de krant altijd/vaak 
te lezen. Er is ook gevraagd welke onderwerpen lezers het leukst vinden/ of meer aandacht voor willen. 
Geschiedenis van de wijk, bewonersverhalen/interviews en een wijkagenda/activiteitenagenda wordt graag 
gelezen/gezien.       

3c:. Toelichting aanvraag web- & wijkwerk Michel Lammerse 
Michel heeft een aanvraag ingediend voor zijn web- en wijkwerk. De aanvraag is pas later bij de stukken toegevoegd 
en staat niet op de agenda. Het gaat om een gecombineerde aanvraag Oost-West, waarbij ook TLO Malburgen de 
afgelopen 3 jaar een deel van heeft gefinancierd. Michel heeft nog geen aanvraag voor bijdrage ingediend bij TLO. Er 
wordt afgesproken om de aanvraag ook bij TLO, en in Oost in te dienen en de volgende keer in het WPF West te 
behandelen. Alle leden en Michel akkoord.  
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4:. Besluitvorming aanvragen Wijkplatform West: 
Aanvraag Empowering Nisa, op basis ¾ - ¼ wijkgeldverdeling: €1963,49 Euro  Aanvraag met meerderheid 
aangenomen onder de volgende voorwaarden: 
- Empowering Nisa zal 2 keer per jaar een terugkoppeling geven over haar bereik/ activiteiten/ resultaten (mbt 
meiden uit Malburgen West) 
- Empowering Nisa zal 1 a 2 keer middels de wijkmedia haar activiteiten (terugkoppeling)  onder de aandacht 
brengen in Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
Aanvraag garantstelling Wijkrant Malburgen.nl voor 2021, op basis van ¾ - ¼ wijkgeldverdeling: €2137,50. Aanvraag 
unaniem aangenomen met de volgende opmerkingen: 
- kijken naar participatie van meer organisaties (afwachtend op antw. Sociaal Wijkteam) 
Aanvraag Michel Lammerse wijk & webwerk voor 2021. Aanvraag doorgeschoven naar volgende vergadering als 
bekend is of TLO en WPF Oost een bijdrage doet en de hoogte hiervan. 
 

5:. Veiligheid & Leefbaarheid 
Wijkagent Bas geeft een toelichting op de afgelopen maanden. Er is onder andere veel ingezet op de handhaving van 
coronamaatregelen. Er zijn rond oud&nieuw een aantal woninginbraken geweest, daarnaast is er naast inbraak ook 
problematiek en inzet op internetcriminaliteit en oplichting. Vernielingen met vuurwerk in o.a. de Hoefbladlaan waar 
onderzoek op zit. Er zijn twee overlastpanden ontruimd.  
Groot project wat de afgelopen maanden is uitgevoerd is op de Bandijk, hierbij in te zetten op gemotoriseerd 
verkeer waarbij er middels handhaving, plaatsing van extra borden en wegmarkering brommer/scooterrijders is 
duidelijk gemaakt dat Bandijk en fietspad Grote Griet verboden zijn voor al het gemotoriseerd verkeer . Dit heeft 
goede resultaten opgeleverd en verkeer wat er geen gebruik van mag maken is flink afgenomen.     
Carien: waarom zijn de gele verbodsborden weggehaald aan de Bandijk? Bas: Gele borden zijn altijd tijdelijk, er 
wordt wel gekeken naar een andere vorm van extra aanduiding. Bas is in overleg met studenten hoe en wat. 
Handhaving vanuit gemeente is ook aan zet m.b.t. controle en handhaving. Maatregelen hebben volgens Carien 
zeker effect de extra maanden, maar wel belangrijk dat er ook gehandhaafd blijft worden.  
 

6:. Afvalbeleid & invoering diftar  – toelichting Monja van Woensel 
Monja is adviseur van de gemeente op het gebied van afval en recycling. Afgelopen 1 juli is diftar ingevoerd waarbij 
een andere manier van scheiding is ingezet. Restafval kan nu alleen nog in ondergrondse restafvalcontainers worden 
gegooid die zijn afgesloten met het afvalpasje. Er wordt dan betaald per zak van 30l. restafval, naast het vaste deel 
afvalstoffenheffing. Wie meer restafval heeft betaald ook meer. 
Dennis: er is sinds de invoering aardig wat commentaar op het beleid m.b.t. diftar. Monja: eerder heeft de 
gemeenteraad besloten om diftar in te voeren, het is een politiek besluit. Het zorgt in bepaalde wijken zoals bekend 
voor extra afvaldumping, met name rondom de restafval containers. Er is door een politieke oppositiepartij ingezet 
om een referendum te houden. Hiervoor zijn voldoende handtekeningen ontvangen vanuit de Arnhemse bevolking. 
Met de aankomende landelijke verkiezingen zal er dus in de gemeente Arnhem ook een referendum worden 
gehouden over voortzetting van het diftar beleid. Monja ziet ondanks de negatieve effecten van de invoering van 
diftar zijn er ook positieve resultaten. Zo scheiden bewoners sinds de invoering veel beter en is de hoeveelheid 
restaval hiermee in zijn geheel afgenomen. 
Monja hoopt dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van het referendum omdat er zo een zo goed mogelijk 
beeld ontstaat wat inwoners van Arnhem nu echt willen – een vast bedrag voor iedereen, of diegene die meer 
restafval heeft betaald ook meer. 
   

7:. Online forum (beta) 
Michel geeft een toelichting op het idee voor het inzetten van een online forum. Het doel van het forum is om 
bewoners in Malburgen, Immerloo en Het Duifje op een makkelijke manier vragen te kunnen laten stellen en 
antwoorden te kunnen vinden/geven gerelateerd aan allerlei onderwerpen die er spelen in Malburgen. Dat kan gaan 
over bijvoorbeeld iets in de openbare ruimte, maar ook over allerlei hulpvragen of gerelateerd aan het wijkbeheer – 
wijkplatforms en wijkbeheergroepen. Mogelijk in de toekomst ook uit te breiden met een soort van marktplaats 
voor vraag- en aanbod van diensten van en voor wijkbewoners, of gebruikte goederen.  
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7:. Online forum (vervolg) 
Naast en openbaar deel, ook een afgesloten deel voor leden van het wijkbeheer, bijv. al om punten aan te geven 
voor aankomende vergaderingen, of om ideeën alvast aan te dragen/bediscussiëren. Het online forum moet geen 
vervanging gaan worden voor wijkbeheeroverleggen, het moet worden gezien als een aanvulling.  
Bedoeling is om het dit jaar in te voeren, kijken of er animo voor is, dan eventueel in aankomende jaren een 
vervolg/uitbreiding aan geven. Zalkunnen  gaan draaien binnen de wijkmedia van Malburgen. De kosten/tijd voor 
opzet zijn miniem. Tijd zit vooral in moderatie mocht het een succes gaan worden. 
Dennis: hoe is de samenwerking met TLO? Michel het is wel een bewonersinitiatief, maar het zou mooi zijn als 
andere wijkorganisaties, zeker ook TLO er gebruik van gaat maken. Het moet geen zeur/meld forum worden. Wel 
een plek waar discussie, vragen en antwoorden op 1 plek zijn. Michel zal met opbouwerker Hanspaul en TLO in 
overleg gaan hoe dit uit te werken. Marieke: Nextdoor is een app die veel wordt gebruikt hiervoor, is het wel een 
goed idee om nog iets ernaast aan te biede?. Michel: facebook, whatsappgroepen, Nextdoor en tal van andere 
initiatieven werken en zijn er al. Maar er is geen wijkbreed forum, waar bijvoorbeeld ervaringen kunnen worden 
gedeeld en/of vragen worden gesteld. Losstaande van dat bijv Nextdoor commerciële initiatieven zijn waar prive-
gebruikersdata wordt gebruikt van deelnemers, bijv. door verzekeraars.  Bedoeling van Michel is om het een jaar aan 
te zien en te kijken of er animo voor is en dat het werkt zoals de bedoeling is. Mattijs stelt voor om ook eens contact 
op te nemen met Wijkplatform in Rijkerswoerd, ook hier speelt deze vraag. 
 

8:. Terugkoppeling Verkeersonderzoek West – toelichting Marijn van Wolfen 
Marijn geeft een toelichting op het online verkeersonderzoek dat is gehouden in December 2020 m.b.t. op 
Malburgen-West. Er is heel goed aan deelgenomen., 3 weken lang. 278 meldingen zijn binnengekomen van 
bewoners. Het verkeersonderzoek is in opdracht van de Raad uitgevoerd op basis van een motie. Alle meldingen 
worden nu geanalyseerd door de afdeling verkeer en dan gaat er worden gekeken welke plannen er op worden 
ingezet. Berrie vind het jammer dat het zo lang duurt terwijl een aantal verkeerspunten allang bekend zijn, en 
belangrijker gebeurd er nu wel wat mee? Marijn verwacht dat de raad met de uitkomsten zeker wat gaat doen, wat 
en wanneer hangt ook af van de uitkomsten. Dennis belangrijk om de vinger aan de pols te houden als Wijkplatform 
als het te lang gaat duren. Daarnaast is het belangrijk om ook te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen in 
Malburgen, WW3, Vlierstraat m.b.t. verkeersaanpassingen op basis van bewonersonderzoek 
Mattijs: als antwoord op Marieke’s commentaar m.b.t. inzet van de raad. Mattijs heeft zich ingezet om ook de 
eerdere punten aangegeven door bewoners mee worden genomen in het onderzoek. Op basis van de vorige schouw  
vonden een aantal partijen in de raad de inzet te beperkt, vandaar ook het verzoek vanuit de raad voor dit recente 
onderzoek. Het is niet zo dat er al geld op de plank ligt voor eventuele verkeersaanpassingen. Er zal geld voor 
moeten worden gevonden, zal altijd ten koste gaat van iets anders.  Afwachten op de eerste conceptbevinding en 
dat dit in een aankomende vergadering wordt gedeeld met de leden.  
 

9:. Terugkoppeling Beweegtuin – Bianca van der Weijden 
De beweegtuin zit nog geen actief beweegprogramma op, daar gaat Larisa Brinkhof/ Sportbedrijf gaat er de eerste 
kwartaal mee aan de slag en zal in de wijkmedia onder de aandacht komen. Er komt binnenkort een toelichting bij 
alle toestellen in de vorm van een QR-code, voor de bewoner zonder mobiele telefoon koen er ook bordjes met 
toelichtingen hoe de toestellen te gebruiken. 
 

10:. Herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak – toelichting Michel & Nick 
Michel geeft een korte toelichting. Er is vanuit de gemeente eind 2019 het initiatief genomen om in samenspraak 
met wijkorganisaties te komen tot ieuwe statuten m.b.t. wijkorganisaties, spelregels waar wijkorganisaties aan 
moeten voldoen, status van wijkorganisaties en de wijkbudgetten. Dit is op basis van input tijdens 
bewonersbijeenkomsten verwerkt in een aantal concepten. Op het derde concept is gereageerd door een 
bewonersgroepje wat zich hiermee bezig houdt uit Malburgen Oost en West. Deze reactie met voorstellen en 
kritiekpunten op dit laatste concept is ook gedeeld met andere wijkorganisaties uit Arnhem. Begin januari is er ook 
het financiële plan van het lastte concept voorgelegd aan alle wijkorganisaties. Hierin is een nieuwe verdeling van de 
wijkbudgetten voorgesteld. Hoe een wijk er voor staat (op basis van sociaaleconomische gegevens) is van belang 
m.b.t. de hoogte van het wijkbudget voor de bewonersorganisatie. Staat de wijk er sociaal-economisch goed voor, 
krijgt het ook minder geld in het nieuwe voorstel/concept. Op 2 februari is er een online overleg over het laatste 4de 
concept en voorstel verdeling budgetverdeling.  
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10:. Herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak (vervolg) 
Nick vindt het belangrijk dat het zwaarwegend advies/officiële adviesrol dat een wijkorganisatie heeft niet komt te 
vervallen in de spelregels. Daarnaast vind Nick belangrijk dat er ook een uniforme doelstelling/taak komt voor een 
wijkplatform – een officieel adviesorgaan van bewoners namens een wijk of wijkdeel voor de gemeente. 
Mattijs: is benieuwd hoe straks het nieuwe plan en de verdeling van de wijkbudgetten uiteindelijk gaat worden 
vastgesteld. De discussie over de rol, functie en verantwoordelijkheid van een wijkplatform is belangrijk om dit goed 
ook met alle wijkorganisaties te bespreken. Dit punt moet helder zijn voor alle wijkorganisaties. Nick vindt het 
jamner dat vooral ook de betrokkenheid van wijkorganisaties m.b.t. de totstandkoming van de spelregels niet overal 
even goed is. Dat was duidelijk tijdens de bijeenkomsten en mate betrokkenheid.  
Michel ziet het liefst dat er 1 of 2 keer per jaar een stadsbreed overleg komt met alle door de gemeente erkende 
bewonersorganisaties (wijkplatforms/wijkverenigingen) namens een wijk of wijkdeel. Om ervaringen uit te wisselen 
maar ook voor een meer uniforme stellingname.  
Nick zal namens West deelnemen in het overleg van 2 februari, dit gaat vooral over de budgetten. Volgende 
vergadering een terugkoppeling. 
 

11a:. Stand van zaken Nijmeegseweg – toelichting Arjan 
Er is een overleg met stedenbouwkundigbureau OD205 hoe de finale eindpresentatie voor de klankbordgroep 
Nijmeegseweg en leden van de Wijkplatforms te gaan houden. Dat zal gezien de verplichte coronamaatregelen 
online gaan worden gehouden. Hoogstwaarschijnlijk zal dit gaan via een live video verbinding.  
11b:. Stand van zaken Olympusgebied – toelichting Michel 
Er is een eerste overleg geweest met de projectleider, ontwikkelaar, afgevaardigde TLO Bianca en een aantal 
bewoners uit Malburgen over inspraak/bewonersbetrokkenheid Olympusgebied. Welke mate van betrokkenheid 
bewoners kunnen verwachting zal tijdens een volgend overleg worden besproken. Bianca vindt het belangrijk om 
ook naar betrokkenheid te kijken vanaf de andere kant van de A325. Ontwikkeling van het Olympusgebied zal ook 
hier van invloed op zijn, met name de verkeersafwikkeling. Michel geeft aan dat de ontwikkelaar vooral de 
bewonersbetrokkenheid ziet als het op de hoogte houden van, niet als onderdeel van het proces/inspraak     
11c:. Stand van zaken WW3 – toelichting Dennis, Nick 
Er is een lange weg afgelegd maar er is veel bereikt met een goed vormproces. Iedereen is er enthousiast erover. 
Plan wordt nu binnenkamers door Volkshuisvesting uitgewerkt. Dennis ziet graag dat hier ook goed op 
teruggekoppeld wordt naar alle betrokkenen. Marijn geeft aan dat er een nieuwe bijeenkomst zal komen van de 
overleggroep WW3. Nick: er moet nog door de afd. verkeer van de gemeente Arnhem contact worden gezocht met 
bewoners aan de Zonnedauwweg, dit is nog niet gebeurd maar wel afgesproken. Er liggen nog een aantal bezwaren 
deze zijn kenbaar gemaakt bij de afdeling. Marijn zal het signaal terugkoppelen aan de afd. Verkeer. 

11d. Stand van zaken ontwikkelingen Stadsblokken & Meinerswijk – toelichting Marijn 
Het bestemmingsplan is op 19 december 2020 vastgesteld, zal nu naar de Raad van State gaat in verband met een 
aantal lopende procedures die zijn aangespannen, Verwachting is dat de Raad van State dit jaar nog uitspraken gaan 
worden gedaan. Mocht dit positief uitpakken voor de ontwikkelaar KWP kan er in 2022 al begonnen worden met 
ontwikkeling.  

11e. Stand van zaken ontwikkelingen Vlierstraat – toelichting Arjan 
Hovar (Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem) heeft een negatief verkoopadvies afgegeven voor het 
voormalige parochiehuis. Hovar wil dat aan- en omwonenden worden betrokken bij de toekomst van het 
parochiehuis.   
 

12:. Punten van/voor wijkmedia 
Empowering Nisa zal Michel meenemen in een opvolgende editie van de wijkkrant en op de wijkwebsite.  
 

13:. Afsprakenlijst  
Dennis stelt voor om de afsprakenlijst door te schuiven naar de volgende vergadering. Michel zal de afsprakenlijst 
bijwerken/aanpassen met de afspraken van deze vergadering. 
 

14:. Rondvraag & sluiting  
Marijn: er zal nog een overleg komen met TLO en een afvaardiging over positie, rol van TLO, verwachtingen van 
elkaar.  
Wijkplatform Malburgen West 26 Januari 2021          Blad 4> 
 



Verslag Wijkplatform                         26 Januari 2021 

Malburgen West 
 

14:. Rondvraag & sluiting (vervolg) 
Er wordt afgesproken om tijdens de aankomende agendacommissie  dit te bespreken.  
Joost: de Hanging Baskets bakken hangen nog op veel plekken in West, waarom blijven ze deze winter hangen? 
Michel had begrepen dat dit met corona te maken heeft.  
Bianca: vindt het overleg prettig, strak georganiseerd maar iedereen krijgt toch de tijd om zijn bijdrage te leveren. 
Marieke: ziet graag dat de Hanging Baskets beter worden verdeeld over West, ze zijn nu geconcentreerd in een 
aantal straten. Goed om dit mee te geven aan Flora Baskets. Dennis stelt voor om de Hanging baskets op de agenda 
voor volgende vergadering te zetten. Michel geeft aan dat er gekeken wordt in andere wijkdelen om de Hanging 
Baskets op een andere manier te financieren, mogelijk kan west hierbij aansluiten. 
 
Dennis bedankt allen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering om 21:55 uur.  
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18.031 271118 Afspraak aangepast: Film project zal worden 

afgerond door een andere organisatie voor een 

goede afronding.  

Clarence Schippers Medio  2021 

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 agendaoverelg 

Leden WPF en 

afgevaardigden TLO  

Vergadering 
februari 

20.023 011220 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 - 

20.027 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 -  

21.001 260121 Empowering Nisa zal twee keer per jaar een 

moment kiezen om hun activiteiten middels de 

wijkmedia kenbaar te maken. Ook een 

terugkoppeling in het Wijkplatform voordat er 

een toekomstige vervolgaanvraag kan worden 

gedaan.  

Empowering Nisa 2021 

21.002 260121 Aankomende vergadering afsprakenlijst 

behandelen 

DB/agendacommissie  

21.003 260121 Michel zal voor zijn werkzaamheden eerst een 

anvraag indienen bij TLO en in Oost. Aanvraag 

komt terug aankomende vergadering. tLO zal 

Michel spoedig laten weten of er een bijdrage 

wordt gegeven vanuit TLO 

TLO, Michel Voor 
aankomende 
vergadering 

21.004 260121 Besluitvorming aanvragen: 

aanvraag garantstelling wijkkrant Malburgen.nl 

unaniem aangenomen voor een totaal bedrag 

van €2137,50 

aanvraag Empowering Nisa, met meerderheid 

aangenomen en onder voorwaarden (zie verslag) 

voor een totaal bedrag van €1963,49 

aanvraag Michel Lammerse wijk & webwerk 

uitgesteld tot volgende vergadering  

 

Hanspaul Maarseveen - 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 

 



21.005 260121 Opzetten van een online forum zowel voor 

bewoners in Malburgen, Immerloo en Het Duifje 

als ook een afgesloten deel voor leden 

wijkbeheer. TLO, Hanspaul en Michel kijken naar 

de mogelijkheden, wensen/behoeften hiervan.  

Michel zal nar gelang overleg contact opnemen 

met het WPF in Rijkerswoerd om ervaring uit te 

wisselen. 

Hanspaul, TLO en Michel - 

21.006 260121 Toestellen in de beweegtuin zullen worden 

voorzien van bordjes/QR codes met 

gebruiksaanwijzing. Larisa Brinkhoff/Sportbedrijf 

ontwikkelen programma. 

Sportbedrijf/Larisa 

Brinkhoff 

Voorjaar 2021 

21.007 260121 Nick neemt namens WPF deel aan de online 

bijeenkomst op 2 februari over de herziening 

spelregels Arnhemse Wijkaanpak  

Nick 2 februari 2021 

21.008 260121 Marijn zal navraag doen bij afd. verkeer over 

terugkoppeling verkeersbezwaren(ontw. WW3)  

bewoners Zonnedauwweg  

Marijn/ afd. verkeer - 

21.009 260121 Michel zal EmpoweringNnisa eraan herinneren in 

2021 om 2 keer in de wijkmedia (wijkkrant) zich 

te profileren/activiteiten onder de aandacht te 

brengen.  

Michel - 

21.010 260121 Hanging Baskets, toekomstige financiering, 

locatie baskets meenemen naar aankomende 

vergadering  

DB/Hanspaul - 
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