
 

Openbare Vergadering 
Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk 

Datum & tijd: Dinsdag 13 Juli 2021, van 19:30 – 21:30 uur 
Locatie: MFC de Spil, Lupinestraat 12 

AGENDA 
1. 19:30 uur Opening, vaststelling agenda, korte mededeling 

voorzitter en leden 
Voorzitter 

2. 19:35 uur Toelichting Groene Route en herinrichting stoep voor 
Jan Linders 

Mirjam Alexander 

3. 20:00 uur Financiële aanvraag RB… Sportbedrijf Arnhem - 

4. 20:15 uur Nieuws & toelichtingen voortgang 
bouwontwikkelingen WW3 en participatieproces 

Betrokken leden 
overleggroep 

5. 20:30 uur Voortgang bouwontwikkelingen Nijmeegseweg, 
Vlierstraat en Meinerswijk & Stadsblokken (KWP) 

Betrokken leden 

6. 20:45 uur Afsprakenlijst, opmerkingen verslaglegging vorige 
vergadering 

 

7. 21:00 uur Toelichtingen en mededelingen vanuit 
Volkshuisvesting, opbouwwerk, politiek en wijkmedia    

 

8. 21:20 uur Rondvraag en sluiting   

 

VERGADERSTUKKEN 
- Agenda 
- Financiële aanvraag Sportbedrijf  
- Verslaglegging & Afsprakenlijst vergadering Wijkplatform 23 maart 2021 
-  Verslaglegging DB West 26 mei 2021 

 

 

 

 

Alle vergaderstukken en verslaglegging vorige vergadering kun je ook vinden in het 
wijkarchief: http://archief.malburger.nl/wijkplatform-malburgen-west/ 

Wil je deelnemen maar ben je geen lid van het Wijkplatform, meld je dan even aan via: 
info@malburger.nl of via h.maarseveen@rijnstad.nl 

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn als lid, meld je dan even af bij Hanspaul of Michel – of 
via 0620133267 

 

http://archief.malburger.nl/wijkplatform-malburgen-west/
mailto:info@malburger.nl
mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


 
Aan het wijkplatform Malburgen Oost en Malburgen West.    Juni 2021 
 
Betreft: Run4Fun aanvraag 2021 
 
 
Geacht wijkplatform, 
 
Voor u ligt de aanvraag van Sportbedrijf Arnhem  voor een bijdrage uit het wijkbudget van 2019 
 
Het is langzamerhand een sport hoogtepunt geworden in de wijk "De Run4Fun'. 
Zoals u wellicht weet is dit een jaarlijkse sporthappening voor de kinderen en hun ouders in de wijk. 
Elke keer is het een groot succes geweest. Daarom willen we komend jaar deze Run4Fun heel graag wederom 
voor de hele wijk organiseren. 
 
Het hoeft geen betoog dat het stimuleren van gezond gedrag door de gemiddelde Nederlander erg belangrijk 
is. Bovendien blijkt uit onderzoek van de GGD Arnhem dat de jeugd in Malburgen meer overgewicht hebben 
dan elders in de stad. Reden temeer om veel positieve interventies op het gebied van sport en beweging te 
organiseren. Wij willen daar graag ons steentje aan bijdragen door het belang van en het plezier in regelmatig 
blijven bewegen en gezond leven weer extra te benadrukken tijdens dit ‘Malburgse brede Sportevenement’. 
 
Met het organiseren van de hardloopwedstrijd en daarbij nog veel andere (sport) activiteiten zijn veel kosten 
gemoeid. Hiervoor hebben we sinds 2013 een beroep gedaan op middelen van het wijkplatform. Dit jaar willen 
we dat wederom doen. 
 
Het gaat hier om een groot evenement voor alle kinderen uit de wijk. De verwachting is dat er tussen de 300 en 
500 kinderen meerennen. We verwachten ook nog eens 500 toeschouwers/ouders, opa’s, oma’s etc.  
 
Om een dergelijk evenement te organiseren is de inzet van veel vrijwilligers en stagiaires noodzakelijk. 
Minstens 30 vrijwilligers en stagiaires helpen met veel plezier mee aan deze dag.  
Daarnaast zijn rond het hardloopcircuit een aantal organisaties die met gezondheid te maken hebben aanwezig 
om de bezoekers te attenderen op de voordelen van een gezonde leefstijl. Te denken valt aan Plan-Fit, Form 
Upgrade, Leefstijlcoaches, Albert Heijn. Daarnaast verzorgt Rijnstad de randactiviteiten. 
 
Het spreekt voor zich de school en andere organisaties gevraagd wordt om zich hiervoor in te zetten. 
Sportbedrijf zal zelf een financiële bijdrage van € 500,- leveren aan het realiseren van dit evenement. Dat zijn 
om te beginnen vele medewerkersuren. Daarnaast is ook geld nodig. Wij vragen daarom een bijdrage aan de 
beide wijkplatforms om dit wijkbrede  gezonde evenement  te organiseren.  
Het gaat dan om een bedrag van € 375,- voor het platform van Malburgen West en  € 1.125,- voor het platform 
van Malburgen Oost. 
  
In de begroting van de kosten (zie bijlage) is inzichtelijk gemaakt hoe het bedrag tot stand is gekomen. 
 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Frank van Druyten 
Sportcoach Malburgen 
Beukenlaan 15 | postbus 5283 | 6802 EG Arnhem 
026 - 377 4890 | 06 - 4489 7906 
www.sportbedrijfarnhem.nl 
 

http://www.sportbedrijfarnhem.nl/


 
 
 
 

BIJLAGEN 
 
 

Wat Aantal Kosten p.s 
totaal incl 
btw 

Dranghekken huur 50 € 2,50 € 125,00 
Drankheken aanvoer 1 € 175,00 € 175,00 
Dranghekken afvoer  1 € 175,00 € 175,00 
Bekers  18 € 10,00 € 180,00 
Medailles  500 € 1,00 € 500,00 
Linten voor medailles 500 € 0,30 € 150,00 
Afzetlint 5 € 30,00 € 150,00 
Klemborden 6 € 0,00 € 0,00 
EHBO 1 € 100,00 € 100,00 
Koffie thee etc via kantine 75 € 2,00 € 150,00 
Wedstrijdklok huur feestcentrale 1 € 45,00 € 45,00 
Onvoorzien 1 € 250,00 € 250,00 

  TOTAAL € 2.000,00 







Concept  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 23/03/21          
Locatie: Online (via MS Teams) 
 
 

Aanwezigen: 18 zie aanwezigheidslijst voor alle aan- en afwezigen  (niet online)   
Rob, Hanspaul, Roelie, Rien, Ronald, Arjan, Marijn, Carien, Berrie, Joost, Nick, Yosser, Mattijs, Bas en 
Michel 

 
1:. Opening, vaststelling agenda, korte mededelingen voorzitter en aanwezigen 
Ivm afwezigheid Dennis is er besloten om een extern gespreksleider de vergadering te laten leiden. Rob Klingen is 
gevraagd dit te doen, Rob is gespreksleider voor Wijkplatform Oost en bekend met het wijkbeheer. Volgende leden 
hebben zich afgemeld: Ria, Iris, Dennis, Esther en Astrid.    
Nick geeft aan dat er een wijziging in de agenda zit. Er zijn twee aanvragen toegevoegd die niet zijn besproken 
tijdens het DB+ overleg (hierna genoemd DB) van februari. De bedoeling is dat tijdens het DB de agendapunten voor 
het aankomende wijkplatform alsook de financiële aanvragen worden besproken en advies wordt geformuleerd voor 
het Wijkplatform en dat er tijdens het Wijkplatformoverleg het uiteindelijke besluit wordt genomen op basis van wat 
er tijdens het DB is besproken is.. Het gaat dan om aanvragen boven de 500,- Euro. Onder de 500,- Euro kan het DB 
een besluit nemen. De ene maand vindt het DB plaats, de maand daarop het Wijkplatformoverleg. In totaal 10 
vergaderingen.  
Hiermee ontlast je het Wijkplatformoverleg met alle toelichtingen en discussies over de aanvragen, maar kan je hier 
ook alle tijd voor nemen in het DB. De wijkplatformvergaderingen concreter hiermee te maken en niet uren laten 
duren. Hanspaul geeft aan dat dit niet duidelijk was. Belangrijk dat het DB wel openbaar toegankelijk is, dat 
wijkbewoners/org. ook kunnen deelnemen hieraan. Nick geeft aan dat dit eerder ook al is aangegeven dat bijv. TLO 
welkom is om deel te nemen aan deze meningsvormende DB vergaderingen evenals wijkbewoners.   
Alle aanwezige bewonersleden akkoord om deze wijze van vergaderen te hanteren.  
Mattijs: vindt dat het heel goed is om wijkbewoners mee te laten luisteren en mee te laten kijken bij de DB 
vergaderingen, ook al is dit digitaal. Bewoners geeft het zo een goed beeld van functioneren wijkbeheer en nut van 
het wijkplatformbudget.    
 

2:. Verslaglegging 26 januari 2021 & afsprakenlijst  
Toelichting afspraak 21.008 –Marijn heeft gemeente erop geattendeerd, afwachten op reactie vanuit gemeente.   
Toelichting afspraak 21.010 – Hanspaul: belangrijk om een besluitvorming te nemen over de Hanging Baskets. Het 
gaat om een bedrag van rond de 5000,- Euro. Nick: het besluit kan niet door het DB worden genomen, moet door 
Wijkplatform. Michel geeft aan dat er wordt gekeken naar een gezamenlijke inkoop van de bakken wijkbreed in te 
kopen en hiermee een beter contract en prijs te kunnen afspreken met Flora Baskets. Het komt ook op de agenda 
van Malburgen Oost. 
 

3a:. Aanvraag Ruimtekoers – toelichting Yosser Dekker 
Aanvraagnummer ….. thv 1500,- Euro (op basis van ¼ van het totaal aan het wijkbeheer gevraagd): RuimteKoers 
organiseert al ruim anderhalf jaar activiteiten op winkelcentrum Drieslag. Het hoogtepunt vorig jaar was het 
gehouden kunst- en cultuurfestival RuimteKoers dat in zomer 2020 plaatsvond op het winkelcentrum. Bedoeling is 
ook om middels een verzameling van activiteiten en projecten de winkeliers meer met elkaar te laten samenwerken. 
Dit is in het Ontwikkelplan De Drieslag dat samen met de winkeliers is vormgegeven. Er is gestart met een 
gezamenlijke kortingsactie met winkeliers afgelopen jaar. Dit jaar wordt er ingezet op 3 projecten: de vergroening. 
De pergola zal vergroend gaan worden. De gemeente heeft hier ook een bijdrage voor gegeven. Het is mooi als 
zoveel mogelijk winkeliers en bezoekers er aan mee helpen. De palen zullen het eerst worden vergroent. Daarrna 
kan iedereen meedenken en meewerken om te helpen met de verdere vergroening.  
Tweede project is Norooz (Perzisch Nieuwjaarsfeest). Veel winkeliers hebben een Koerdische achtergrond en het 
idee is om alle culturen met elkaar te verbinden door middel van een picknick dag in het teken van Norooz waar 
eten en samenzijn centraal staan. Bedoeling is dat deelnemers bij de aangesloten winkeliers producten kopen om 
een picknickmand te vullen. Het centrum zal dan leuk worden ingericht met picknickbanken, kleedjes etc. om de 
picknick er te houden. 
Derde project is een zichtbaar landmark, zichtbaar voor de hele wijk. Wat het wordt gaat samen bepaald worden 
met winkeliers, bezoekers en kunstenaars.  
Wijkplatform Malburgen West 23 Maart 2021    Blad 1> 
 

 

 



Verslag Wijkplatform                         23 Maart 2021 

Malburgen West 
 
Vragen: Joost – is er ook gekeken naar continuïteit van de voorgestelde inzet, met name vergroening en onderhoud 
hiervan? Stichting Schone Straat Groene Buurt gaat de uitvoering en onderhoud doen, samen met de winkeliers.  
Roelie - hoelang is er financiële dekking? Voor drie jaar.  Roelie – iets groots m.b.t. landmark? Het zal iets groots 
worden, het staat ook voor een grotere ambitie geeft Yosser aan. Iets met licht (geen grote oplichtende paal) het 
wordt wel iets wat samen wordt gemaakt. Yosser wordt bedankt voor zijn toelichting en verlaat de vergadering.  

3b:. Aanvraag Fanclub Vitesse 
Aanvraagnummer ….. 375,- Euro (op basis van ¼ van het totaal aan het wijkbeheer gevraagd). Valentijn Jansen is 
niet aanwezig namens de fanclub van Vitesse om zijn aanvraag toe te lichten. 
 

4:. Besluitvorming financiële aanvragen  
Aanvraag nr. …. Ruimtekoers: Nick geeft aan dat het deel voor consumpties/eten/drinken volgens de spelregels 
financiële aanvragen niet gefinancierd kan worden door het Wijkplatform. Met meerderheid aangenomen voor het 
volledig aangevraagde bedrag met de opmerking dat consumpties/eten/drinken in eventuele toekomstige 
aanvragen niet wordt vergoed.  
Aanvraag nr.….. Vitesse supporters – Valentijn Jansen: Alle leden akkoord met de aanvraag voor het volledig 
aangevraagde bedrag. 
 

5:. Veiligheid & leefbaarheid – wijkagent Bas Wijnen 
Na een succesvol project op de Bandijk tegen gemotoriseerd verkeer komt er een project in de Stadsblokken. Het 
gaat dan om jongeren overlast te beperken de aankomende zomermaanden rondom Strand Zuid en in de 
uiterwaarden. Verder zal er met HAS worden ingezet om de hoeveelheid zwerfafval te beperken. Verkeer: er wordt  
met een collega gekeken naar de Gelderse Rooslaan, met name het harde rijden. 
Nick: kunnen er stappen worden ondernomen tegen de autovoelers die actief zijn in de wijk en daarbuiten? Bas: een 
van de autovoelers is strafbaar gesteld en wacht op zijn straf uit te zitten. Op het moment dat bewoners iemand zien 
‘voelen’ doorgeven via 112. Politie is op de hoogte en kent ook diegene die zich schuldig maakt. Daarnaast 
overtreden ze de avondklok.  
 

6:. Parkeren in West & toegankelijkheid dijkzone 
Roelie: geef graag voortaan duidelijk aan op de agenda of een punt inhoudelijk wordt behandeld of dat het gaat om 
een mededeling of korte toelichting(en) van betrokkene(n).  
Nick geeft aan dat het punt algemener is en niet specifiek gaat om de bouwplannen WW3 maar om de situatie zoals 
nu geldt. Het gaat om het verkeer en parkeren en overlast hiervan in het deel van West waaronder Zonnedauwweg 
maar ook over de toegankelijkheid van de dijkzone. M.b.t. Zonnedauwweg en parkeerproblematiek zou er contact 
worden opgenomen met de bewoners door de afd. verkeer zoals eerder tijdens de vergadering al is aangegeven. 
Bewoners zullen bezwaren blijven aantekenen totdat er een oplossing is gevonden in samenspraak met de afd. 
verkeer. 
Carien: met de komst van de beide torens en bezoekers aan bewoners van deze torens zie je parkeerdruk tegenover 
de torens toenemen. Daarnaast wordt er geparkeerd door recreanten die in de uiterwaarden en Meinerswijk gaan 
wandelen. Met de bouw van nieuwe woningen zal dit alleen maar toenemen.  
Rien Maters (VHV): de gemeente wil in de overleggroep een voorstel doen hoe het onderzoek aangepakt zal gaan 
worden. Dit valt wel samen met de stedenbouwkundigplan uitwerking van WW3. Door een wisseling van 
projectmanagers laat het op zich wachten. De eerst volgende vergadering van de overelggroep komt er zeker een 
voorstel van de gemeente voor het verkeersonderzoek.  
Carien: dijkzone en het talud (olifantenpaden naast beide torens) er wordt nu door veel wijkbewoners de dijk 
opgelopen. Het zou eens goed zijn om dit in het overleg over toegankelijkheid mee te nemen. 
Rien: zou het goed vinden om samen met bewoners mee te denken over de planontwikkeling naar een goede 
oplossing voor deze vraagstukken. Ze staan in verband met elkaar. Rien zal de uitnodiging voor bewoners de deur uit 
laten gaan.  
 

7:. Energie zuiniger maken van woningen & betrokkenheid particuliere bezitter 
Nick geeft een toelichting. Bij het energiezuiniger maken van corporatiewoningen worden de particuliere 
huizenbezitters niet meegenomen. Roelie: bij verduurzamingsprojecten worden alle eigenaren in de straat/buurt 
benaderd. Er wordt duidelijk uitgelegd om ook mee te verduurzamen en eventueel om contact op te nemen met de 
gemeente voor informatie over financiering. Er zal ook via TLO bij toekomstige projecten in West worden gekeken 
naar energiearmoede en hoe dit aan te pakken.  
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Malburgen West 
 

Nick: het is goed dat er vooral aan woningeigenaren wordt aangeboden om te adviseren m.b.t. dakisolatie. Dit om 
de eenheid in een woonblok/straat te behouden. Verder dragen een uniforme dakisolatie en dakhoogte bij aan 
betere isolatie ook van de huurwoningen. Het is nu regelmatig te zien welke woningen koop en welke huur zijn door 
verschil in dakhoogte. Vaak zijn koopwoningeigenaren niet geïnteresseerd of kunnen het nier financieren geeft 
Roelie aan.  
Ronald Paping: het is jammer dat vaak woningeigenaren niet meegaan. Gemeente is nu wel werk aan het maken om 
in samenspraak met VHV te kijken of veel particulieren toch mee kunnen gaan in de isolatie middels een regeling. 
 

8:. Herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak  
Michel geeft een korte toelichting. Een groepje bewoners namens Malburgen Oost als West gaat volgende week in 
overleg om het laatste concept m.b.t. herijking spelregels van de gemeente te bespreken. Het gaat dan zowel om de 
toekomstige positie van een wijkplatform alsook de financiering van bewonersorganisatie en de verdeling hiervan. Er 
wordt gekeken om samen met andere wijken een eenduidigere positie in te nemen zowel m.b.t. de 
financieringsvoorstellen alsook het behoud van de rol/positie van een wijkplatform. Marijn biedt aan om ook met 
afgevaardigden vanuit gemeente in gesprek te gaan over de herijking. Michel geeft aan dat dit altijd welkom is. 
Hanspaul vraagt of ook andere leden bij het overleg aanwezig kunnen zijn? Michel: er is door een groepje van 6-10 
bewoners namens het wijkbeheer vanaf de eerste bijeenkomst in Sonsbeek die zich ermee bezig houden en een 
soort van mandaat hebben gekregen om namens de platforms en wijkbeheergroepen te kunnen handelen. Alle 
reacties en voorstellen op de herijking worden steeds eerst voorgelegd ter goedkeuring aan alle leden van het 
wijkbeheer Malburgen. 
 

9:. Vasstelling financieel overzicht 
Roelie: wat gebeurd er met het financiële overzicht van 2020? Hanspaul geeft aan dat het restant mee mag naar het 
opvolgende jaar. Mag 1 keer worden meegenomen. Het overschot van 2020 is hoger dan voorgaande jaren, reden is 
dat door corona er veel minder activiteiten zijn doorgegaan. Nick: mist een reservering voor een Westival, dat staat 
niet op de begroting. Hanspaul zal het bedrag nakijken en het toevoegen. Met deze afspraak verlenen de leden van 
het Wijkplatform decharge en is financieel overzicht 2020 vastgesteld. 
 

10:. Administratie en positie wijkbeheer Malburgen – toelichting Marijn van Wolfen 
De administratieve afhandeling van het Wijkbeheerbudget wordt nu gedaan door Rita Hermsen als administratief 
teamlid van het TLO. Rita gaat 1 april met pensioen en het is de bedoeling dat gekeken wordt naar een ander beheer 
van de financiën van het Wijkbeheer om hiermee het TLO te ontlasten. Dit houdt ook verband met de herijking 
spelregels wijkorganisaties. Marijn ziet graag een andere organisatievorm. Er is nu geen overkoepelende 
rechtspersoon van de platforms en wijkbeheergroepen. Een stichtingsconstructie kan bijvoorbeeld hiervoor dienen. 
Verschillende aanwezigen geven aan dat er voordelen aan zitten, qua tijd zal het veel schelen na goedkeuring 
aanvraag en overmaking naar de aanvrager. Marijn wil het ook breder trekken, het is niet alleen het administratieve, 
het is ook om de organisatie van het wijkbeheer sterker en beter op de kaart te zetten. Het is een verzoek namens 
het TLO om er over na te denken. Nick geeft aan dat m.b.t. ervaringen uit het verleden er wel goed gekeken moet 
worden naar een goede controle en beheer van de wijkgelden.   
Marijn wil voorstellen om dit voorjaar te kijken naar de organisatie van een COM (Centraal Overleg Malburgen). Dit 
overleg is ruim anderhalf jaar al niet meer georganiseerd en het zou goed zijn om dit te houden over de toekomst 
van het wijkbeheer in Malburgen. 
 

11:. Punten van/voor Wijkmedia 
Michel zal wijkontwikkelingen meenemen, ook met betrekking tot West in de wijkkrant. Daarnaast zullen de baskets 
onder aandacht worden gebracht als iets dat door de wijkplatforms worden gefinancierd.  Voor punten van/voor 
wijkmedia kan altijd worden gemaild aan redactie@malburger.nl of info@malburger.nl 
 

12:. Rondvraag en sluiting 
Marijn: de pagina van het TLO in de wijkkrant is ook voor andere organisaties in de wijk beschikbaar. Michel zal het 
ook meenemen in de wijkkrant. Er komt deze aankomende krant extra aandacht voor de wijkorganisaties en 
deelname hieraan naast aandacht voor het doen van aanvragen.   
Nick: heeft al een aantal keren een melding gedaan via fixi van slecht wegstromend water na regenval op de 
parkeerplaats aan de Zonnedauwweg (bij de brandput). Er is al een aantal keren geprobeerd om het op te lossen, 
maar het blijft staan. Marijn zal het terugkoppelen. 
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Joost:  op wat voor termijn gaan de containers weer open na resultaat van het referendum. Het is aan de raad om 
hier een uitspraak over te doen geeft Marijn aan. Mattijs: 31ste maart komt het op de agenda van de gemeenteraad. 
Het punt is wel dat het nog moet worden uitgevoerd. Het gaat om een belastingheffing voor afvalstoffen, dus 
mogelijk dat er pas na dit jaar de verandering kan worden doorgevoerd. 
Roelie: wil graag complimenten geven aan diegene die zich bezig houden met de spelregels Arnhemse Wijkaanpak, is 
goed te volgen.  
 
Gespreksleider Rob Klingen sluit de vergadering om 21:07 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
Volgende vergadering van het Wijkplatform West op dinsdag 11 mei, om 19:30 uur (online). 
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Wijkplatform Malburgen West Afsprakenlijst 2021-2022 

 

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  

Naar onderlinge 
afspraak 

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 Afwachtend op 
de resultaten 

21.005 260121 Afspraak aangepast: 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 maken een afspraak hiervoor. 

Hanspaul, TLO en Michel Afwachtend op 
afspraak 

(Hanspaul 
maakt afspraak- 

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 

21.010 260121 Afspraak aangepast: Hanging Baskets, overleg 

over herverdeling/locatie keuzes en gezamenlijke 

inkoop  (nav mail wisseling leden/akkoord over 

verlenging contract met 1 jaar) 

DB/Hanspaul 2021 

21.011 230321 Besluitvorming financiële aanvragen:  

aanvraag ……- Ruimtekoers: aanvraag 

aangenomen voor het volledig aangevraagde 

bedrag van 1500,- Euro.  

aanvraag ……. – Fanclub Vitesse: aanvraag 

unaniem aangenomen voor het volledig 

aangevraagde bedrag van 375,- Euro. 

 2021 

21.012 230321 Voortaan aangeven of agendapunten inhoudelijk 

behandeld worden of dat het als mededeling 

‘wat verder nog ter tafel komt’ wordt behandeld.  

DB/Hanspaul Aankomende 
vergaderingen 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 

 



21.013 230321 Omwonenden breed betrekken bij de 

ontwikkelingen m.b.t. ww3 en ruimere omgeving 

die met de ontw. verband houden (parkeren, 

verkeer, olifantenpaadjes dijkzone) Breed 

uitnodigen voor bijeenkomst. 

VHV/Gemeente - 

21.014 230321 TLO en Wijkbeheer (Malburgen breed) gaan 

kijken naar  wijkorganisaties onder te brengen in 

een rechtsvorm. Mogelijk punt voor aankomend 

COM (Centraal Overleg Malburgen) 

Leden wijkbeheer 

Malburgen, TLO 

- 

21.015 230321 Organiseren van een Centraal Overleg Malburgen 

(COM) aankomend voorjaar/ zodra er weer 

fysieke bijeenkomsten kunnen worden 

gehouden. 

Hanspaul/leden wijkbeheer 

Malburgen, TLO 

- 

  



Aanwezigheidslijst Wijkplatform West 
   

 
 

VERGADERDATA 2021 26  
jan. 

23 
Mrt. 

   

NAAM FUNCTIE & ORG. 

GENODIGD  
TOEHOORDER  LID 

 

Rob Klingen gespreksleider genodigd  Ja      

Yosser Dekker afgevaardigde Ruimtekoers genodigd  Ja      

Rien Maters afgevaardigde Volkshuisvesting genodigd  Ja      

Valentijn Jansen afgevaardigde Vitesse fanclub genodigd  Nee      

Ronald Paping Wijkwethouder  lid Nee Ja      

Bianca van der Weijden TLO gem. Arnhem lid Ja Nee      

Marijn van Wolfen TLO gem. Arnhem lid Ja Ja      

Mirjam Vosselman bewoner afgevaardigde dijkflats lid Nee Ja      

Myra Hasselbach wijkbewoner lid Nee Ja      

Carien Knol bewoner afgevaardigde dijkflats lid Ja Ja      

Wil Voorend wijkbewoner lid Nee Ja      

Arjan Diepstraten wijkbewoner lid Ja Ja      

Bas Wijnen wijkagent lid Ja Ja      

Nick Ebbers wijkbewoner lid Ja Ja      

Ria de Vries afgevaardigde PvdA lid Ja Nee      

Mattijs Loor raadslid D66 lid Ja Ja      

Esther Hoogendoorn manager Team Wijkonderhoud gem. 
Arnhem 

lid Ja Nee      

Astrid van Brenk wijkbewoner lid Nee Nee      

Stella Schimmel wijkbewoner lid Nee Nee      

Dennis Martens wijkbewoner/ voorzitter/gespreksl. lid Ja Nee      

Joost Viejou wijkbewoner lid Ja Ja      

Roelie van der Weide Volkshuisvesting lid Nee Ja      

Berrie Oosterveld wijkbewoner lid Ja Ja      

Hanspaul Maarseveen gespreksleider/bew. ondersteuner lid Nee Ja      

Michel Lammerse verslaglegging / wijkmedia lid Ja Ja      



Kernpunten  
DB Malburgen West  
Datum: 26/05/21          
Locatie: MFC De Spil 
Aanwezige leden: Dennis, Nevin, Marijn, Arjan, Nick, Joost, Hanspaul, Michel 

Genodigden: Arend 
         

1:. Opening  
Dennis heet iedereen welkom en opent om 20:00 uur. Enkele aanwezigen hebben geen stukken ontvangen. Dennis 
geeft kort de agendapunten aan. Voorbereiding COM (Centraal Overleg Malburgen) wordt toegevoegd aan de 
agenda. 
 

2:. Ontsluiting WW3/toekomstige toren 
Arend is voor de eerste keer aanwezig, stelt zich kort voor en geeft een toelichting waarom hij aanwezig is. Arend is 
bewoner van het Arnhems Gemaal. Hij is niet betrokken bij het hele ontwikkelproces. Kreeg recent te horen dat er 
een pad achter het gemaal komt te lopen. Arend heeft twee bezwaren tegen de plannen voor het pad zoals die er nu 
ligt. Het gemaal is een bijzonder stuk erfgoed, evenals het terrein er direct achter. Belangrijkste reden is de 
veiligheid. De aansluiting/ontsluiting op de Gelderse Rooslaan is heel gevaarlijk. Aansluiting is dat is nu al, dat zal het 
alleen maar meer worden als er straks veel meer verkeer over gaat als het een ontsluiting m.n. voor ww3/toren gaat 
worden. 
Dennis geeft een toelichting. Er is goede bewonersbetrokkenheid geweest. Er is in constructief overleg besloten om 
het eiland te ontwikkelen en te ontwerpen, en de omliggende openbare ruimte. Waaronder dit geplande fiertspad 
Er waren meerdere alternatieven voor een ontsluiting. Dit alternatief was in de ogen van alle betrokkenen toen het 
beste ontwerp. Er is niet eenduidig besloten, maar er was een meerderheid voor deze route. Er is ook benadrukt om 
in gesprek te gaan met de woonwagenbewoners en met de bewoners van het gemaal. Dennis heeft begrepen dat dit 
nu meer een mededeling is geworden ipv echt inhoudelijk in gesprek te gaan. De bewoners uit de overelggroep 
hoeven niet perse deze oplossing te zien, het kan ook het alternatief zijn met de langere fietsroute.  
Dennis: geeft als advies mee om in gezamenlijk gesprek te gaan met ontwikkelaars/VHV/gemeente om de bezwaren 
kenbaar te maken en in te zetten op alternatieven. Sluit ook aan als wijkplatform (afvaardiging) om nog eens te 
kijken naar het huidige plan voor de route. Ook vooral goed kijken naar de verkeerskundige situatie. Er wordt pas in 
oktober begonnen met het kappen van bomen. 
Arend: vooral de zuidelijke ontsluiting naar de Eldense Dijk is een goed alternatief, en voor fietsers ook sneller.  
Dennis: voor het Wijkplatform is vooral de verbinding belangrijk met de wijk. Het hoeft niet perse een fietsroute te 
zijn. Arjan: vooral het sluipverkeer zou je kunnen beperken met, maar je moet ook goed kijken naar minder validen. 
Arjan: belangrijk om snel in overleg te gaan met gemeente/ontwikkelaars. Marijn: wil graag mee worden genomen in 
de communicatie, hij kan mogelijk met de projectleider in overleg om dit snel op de agenda te zetten. 
Dennis: alle drie de opties m.b.t. ontsluiting zijn voor bewoners in ieder geval nog bespreekbaar.  
 

3:. Ontwikkelingen Nijmeegseweg 
Michel: het stedenbouwkundig ontwerp ligt bij de projectmanager en B&W, samen met het advies namens de 
Klankbordgroep Nijmeegsegweg.  
Arjan: aankomende week zal er met fractieleden informeel in overleg worden gegaan over het participatieproces 
m.b.t. Nijmeegseweg. Er moet zeker nog worden gekeken naar m.n. parkeren aan de Paardebloemstraat. Van plan 
tot sleutel is de bedoeling dus het is nog een heel traject waarbij bewoners betrokken worden. 
Dennis: jammer dat er geen aansluitende visie is m.b.t. Olympus en ook Drieslag. 
 

24:. Ontwikkelingen Vlierstraat 
Dennis: er is een koper gevonden voor het parochiehuis. Er komt een yogastudio in. Voor de rest loopt het project 
Vlierstraat goed.  
 

5:. Snelheidsonderzoek Gelderse Rooslaan 
Marijn: geeft aan dat het snelheidsmatrixbord dat in de Gelderse Rooslaan hing niets registreerde. De bedoeling van 
het bord was om middels rood/groene snelheidsaanduiding verkeersgedrag te beïnvloeden. Dennis: cijfers geven 
een bevestiging – daarom willen bewoners dat ook graag weten. 
Marijn: het grote verkeersonderzoek wat succesvol is uitgevoerd in west is vertraagd. Een goede uitwerking vergt 
tijd, doelstelling is najaar 2021 om het aan de raad te presenteren met resultaten en adviezen voor een aanpak . 
Dennis: zou ook graag zien dat Wijkplatform wordt meegenomen in de uitkomsten. 
Arjan: de vraag m.b.t. verkeersstromen Nijmeegseweg heeft ook betrekking op verkeersstromen Gelderse Rooslaan 
en aansluitende straten in West. Marijn: zal signalen terugkoppelen m.b.t uitkomsten/oplossingen zodra ze er zijn.  
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6:. Verhard pad Hof van West 
Dennis wil graag weten hoe het proces is gegaan. Marijn: Vincent had al eerder een plan gemaakt op een andere 
locatie., Dat kon niet er is toen gekeken naar een locatie bij De Spil. Er is door het TLO toen ondersteunt bij het 
regelen, plannen en de uitvoering in samenspraak met school en Wijkplatform over uitvoering Hof van West tuin en 
later ook de aanleg van het pad. 
 

7:. Hanging baskets - gezamenlijke inkoop & verdeling 
Dennis: de locaties van de hanging baskets is nog een discussiepunt. Er is nu een meerderheid voor huidige 
hoeveelheid locaties. Arjan: er is gevraagd naar een herplaatsing en verdeling van de hangende bloembakken. Dit 
omdat een WPF lid heeft aangegeven dat er veel bakken hangen in één buurt, terwijl andere delen van West geen of 
weinig bakken heeft. 
Arjan ziet het liefst dat volgende vergadering op agenda komt.  
Dennis laten we het aankomende vergadering gaan plannen, laat leden het intekenen met een stift waar 
Hanspaul de discussie over waar bakken komen te hangen is regelmatig een lastige omdat veel bewoners er een 
mening over te hebben. Het plan waar ze komen te hangen moet per wijkdeel geregeld worden, dat kan niet 
wijkbreed. Gezamenlijke inkoop wel, dat zal in gesprek over worden gegaan met Flora Baskets.  
Dennis: belangrijk om het gesprek aan te gaan over hoe en wat de verdeling – elk wijkdeel moet zijn eigen keuze 
daar in kunnen blijven maken. Het wordt heel erg gewaardeerd dus ook belangrijk om te behouden, eventueel ook 
uit te breiden. Nick: er kunnen makkelijk 20 bij komen te hangen.  
Michel: je zou er in de wijkmedia een oproep voor kunnen doen en bewoners uitnodigen om in het Wijkplatform aan 
te komen geven waar, maak je ook duidelijk vanuit welke org. dit wordt geïnitieerd. 
Hanspaul: Tijdens het COM kan dit als onderwerp worden besproken.  
 

8:. Aanvraag grasmaaier & zaad – Stichting Hof van West 
Aanvraag ter hoogte van 450,- Euro. Voor de aanschaf van grasmaaimachine, en zaadjes. Unaniem aangenomen 
voor het volledige bedrag van 450,-.  
 

9:. Groene Rivier – Mirjam Alexander 
Dennis: vindt het mooi dat er weer wat gebeurd voor Jan Linders. Wel belangrijk dat het kwalitatief goed in elkaar 
steekt en dat het ook onderhouden blijft. Michel: had al aangegeven aan Mirjam om een toelichting te komen geven 
in het Wijkplatform van West.   
Marijn: het TLO is al aangesloten en kijkt mee naast Esther. Hanspaul: er is ook professionele aansluiting vanuit 
Groene Rivier.  
 

10:. Centraal Overleg Malburgen – voorbereiding 
‘Hanspaul: Voorstel is om het 22 juni te laten plaatsvinden. Dan is het waarschijnlijk mogelijk om met voldoende 
bewoners weer live bij elkaar te kunnen zitten. Het gaat om een wijkbreed overleg, waar alle leden binnen het 
wijkbeheer plus afgevaardigden uit niet deelnemende organisaties actief in de wijk voor worden uitgenodigd.  
Hwt COM zal in het kader staan van kennismaken met elkaar – en met TLO. Daarnaast om te kijken naar 
samenwerkingsafspraken waarbij dit niet al te zwaar gemaakt wordt. 
Michel: versterking van de Wijkplatforms is een punt dat ook is aangegeven. Het COM is niet een besluitvormend 
overleg, maar een tweejaarlijkse bijeenkomst, idee- en meningsvormend.  
Marijn: wil graag het COM ook gebruiken om input op te halen voor het Wijkprogramma 2022 en ook aangeven wat 
het TLO doet, en hoe..  
Dennis: is blij dat het TLO open deelneemt in het Wijkplatform, het geeft vertrouwen over samenwerking en 
openheid. Daarnaast moet er ook een goed verwachtingsmanagement zijn. Dat voorkomt teleurstellingen en waar 
zit de ruimte – waar is voor elkaar toegevoegde waarde?  
Nick: openheid en eerlijkheid is belangrijk. Ook als iets niet kan, bespreek het.  
Marijn geeft aan dat op 22 juni weinig leden van TLO aanwezig zijn. 
Dennis: stelt voor om de kennismakingsronde in groepjes te houden gemixt - hele wijk, het tweede deel plenair. 
Hanspaul: Derde ronde kan dan TLO ingaan op het Wijkplan voor 2022 – kan ook in kleinere groepen.  
 

11:. Bewonersondersteuning Hanspaul voor het Wijkplatform 
Nick: geeft een toelichting. Nick is regelmatig aangesproken door aanvragers dat er nog geen terugkoppeling is 
geweest m.b.t. de aanvraag. De agendering van vergaderingen moet daarnaast beter en actiever. De vorige 
opbouwwerker had een proactieve instelling als het ging om het ondersteunen van de Wijkbeheergroepen en 
Wijkplatforms. Hij zag de wijkbeheerondersteuning als zijn kerntaak. Nick snapt dat er m.b.t. uren en inzet andere 
keuzes zijn gemaakt, maar het loopt nu niet goed.  
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Dennis: is n.a.v. de mail van Hanspaul geschrokken van de beperktheid m.b.t. uren. Dennis wil graag concreet weten 
waar de inzet nog voor is en waar  niet voor m.b.t. Wijkplatform West. 
Hanspaul: er is een andere invulling van de rol van opbouwwerk, daardoor ook een andere vorm van ondersteuning 
voor het gehele Wijkbeheer. Daarnaast heeft Hanspaul nog opdrachten bij gekregen, meer gericht op de horizontale 
participatie. Hanspaul vindt samenwerking en de rol van een Wijkplatform ontzettend belangrijk.  
Nick: de bewonersaanvragen etc. gaan via de opbouwwerker. Kan dit niet geautomatiseerd gaan worden.  
Hanspaul: sommige dingen gaan soms niet sneller. Er ligt ook nog een verwerking van de aanvragen, ook in relatie 
tot de financieel-administratieve ondersteuning, Melissa is maar een paar uur per week aanwezig.  
Dennis: wil graag concreet weten hoeveel uur ‘Hanspaul te besteden heeft voor Wijkplatform West? 
Hanspaul hoeft in principe geen ondersteuning te leveren aan West. Als opbouwwerker ondersteund hij daar waar 
het niet lukt.  Een secretariaatsrol is niet wat een opbouwwerkersrol is.  
Marijn: Hanspaul heeft de taak om de wijkbeheeroverleggen zo effectief mogelijk te laten zijn en ook meer als een 
adviserende rol. 
Dennis: er is wel degelijk behoefte aan secretariële praktische ondersteuning. Dennis zet zich graag in voor het 
Wijkplatform en hiermee voor West. Maar door drukte werk verwacht hij dan wel ook dat deze bewonersinzet  
ondersteunt wordt. De meerwaarde van een goed functionerend wijkplatform is al lang aangetoond daar heb je dan 
ook inzet voor nodig. De secretariële ondersteuning heb je iemand voor nodig, alleen al voor voorbereiding, 
overzicht en verbinding. 
Nick: de planning van vergaderingen moet ook beter, er moeten geen vergaderingen in vakantieperiodes worden 
gepland.  
Dennis: de hulpvraag is uitgesproken, namelijk secretariële ondersteuning. De rol en inzet voor wijkbeheer door 
Hanspaul  is nu duidelijk. 
Joost: hoe is de situatie in andere wijkbeheergroepen? Hanspaul: in Oost ligt de ondersteuning en zeker ook de 
gespreksleiding er is daar nog ruimere ondersteuning nodig. 
Marijn: wil graag weten of secretariële ondersteuning dan vanuit welk budget wordt ondersteunt? Is dat het budget 
van TLO of van het bewonersbudget? Dennis: zal gezamenlijk naar moeten worden gekeken, eerst een takenlijst 
samenstellen. Goed om ook in het COM overleg te bespreken – m.b.t. verwachtingen.  
Leden: geven alvast wat punten aan: jaarplanning, agendavoorbereiding (voor DB en Wijkplatform), eventuele 
stukken voorbereiden (en uitprinten) interne bestand. Nick reservering ruimte kan via Stichting De Spil.  
Michel: wil zich wel inzetten voor secretariële ondersteuning en de taken zoals boven aangegeven. Alle aanwezige 
leden zijn akkoord. M.b.t. uren/inzet zal er dan nog wem moeten worden afgestemd. Michel: zal een 
voorstel/takenlijstje maken op basis van bovenstaande en hiermee in overleg gaan met Marijn en Hanspaul. 
Hanspaul: De financieel-administratieve ondersteuning van Melissa stopt per september. Melissa gaat een opleiding 
volgen aan het ROC, dankzijn haar ervaring als ondersteuning voor Hanspaul gaat ze een opleiding volgen. Financieel 
administratief zal er moeten worden gekeken naar vervanging.   
 

12:. Rondvraag en sluiting 
Arend wil graag het signaal wat hij heeft afgegeven aan het Wijkplatform ook zo snel mogelijk kenbaar maken bij 
Volkshuisvesting. Er kan nu nog worden ingezet op verandering. Alle leden ondersteunen het idee om  zo snel 
mogelijk met alle partijen om tafel te gaan en te kijken naar een ander alternatief dat veiliger is. De verbinding naar 
de dijk met een goede verbinding is wat is aangegeven tijdens het proces. Dennis: het gesprek met de direct 
betrokkenen gaat de bewoners uit de overleggroep graag aan om te kijken naar alternatieven. Arend: zal een CC 
sturen aan leden van het Wijkplatform van de mail aan Volkshuisvesting.   
Vergadering Wijkplatform West voor vakantie: Michel zal in overleg datum plannen.  
Dennis sluit de vergadering om 22:00 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.  
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