
 

Vergadering Dagelijks Bestuur 
Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk 

Datum & tijd: Dinsdag 12 Oktober 2021, van 19:30 – 21:15* 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 Punten van/voor wijkagent? Wijkagent & leden 

3. 19:40 uur Punten van/voor Stadsbeheer Esther Hoogendoorn 
& leden 

3. 19:45 uur Presentatie resultaat film gemaakt door jongeren 
(2018)  Onder voorbehoud en eventuele 
nabespreking 

Jongerenwerker 
Clarence & Jongeren 

3. 20:00 uur Behandeling herziene aanvraag Stichting Ibtisama 
Onder voorbehoud 

leden 

4. 20:10 uur Besluitvorming financiële aanvragen (DB 140921)  leden 

5. 20:20 uur Waarop in te zetten als Wijkplatform West in 2022? 
(wijkbrede dekking AED’s, (meer) hanging baskets…thema’s?) 

leden 

6. 20:35 uur Stichting Wijkgelden Wijkbeheer Malburgen, wie wil 
deelnemen in groepje tot vorming stichting?  

Michel & leden  

7. 20:45 uur Wijkontwikkelingen: WW3/Mandelatoren, Vlierstraat, 
Nijmeegseweg en wat verder nog ter tafel komt  

leden 

8. 21:00 uur Afsluitend etentje Wijkplatform West, wanneer?    leden 

9. 21:05 uur Punten van/voor wijkmedia Leden & Michel 

10. 21:10 uur Verslaglegging (ter kennisgeving) en afsprakenlijst leden wijkplatform 
 

11. 21.15 uur Rondvraag & sluiting  Voorzitter & leden 

*bovenstaande tijden zijn een indicatie 

VERGADERSTUKKEN 
- Agenda 
- Financiële aanvraag Stichting Ibtisama – Naima Oufaska (onder voobehoud & uitgedeeld tijdens vergadering) 
- Verslaglegging & Afsprakenlijst vergadering Wijkplatform West 13 juli 2021, DB 14 september 2021  

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn als lid of genodigde, meld je dan even af via info@malburger.nl of via 
0620133267 

 

mailto:info@malburger.nl


 

Dagelijks Bestuur 

Wijkplatform Malburgen West 

Aanvragen 

NR DATUM BEDRAG TOELICHTING ADVIES / BESLUIT 

… 140921 €1100,- Aanvraag huurdersvereniging: aanschaf van 2 AED’s, 
een voor elke toren. 

Aannemen  voor het 
volledige bedrag 

… 140921  Aanvraag Stichting Ibtisama: aanvraag voldoet niet 
aan de voorwaarden om te kunnen worden 
behandeld (ontbrekende gegevens.)  

Niet behandeld 

 

Doen van een aanvraag & spelregels voor het doen van een aanvraag 
 

https://malburger.nl/aanvraag/ 

 

Vragen over het doen van een aanvraag? 

Neem contact op met Hanspaul Maarseveen via  0655187559 - h.maarseveen@rijnstad.nl of met Michel 
Lammerse via 0620133267 – info@malburger.nl 
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Concept  
Wijkplatform Malburgen West  
Datum: 13/07/21          
Locatie: MFC De Spil  
 
 

Aanwezigen: 12  
Dennis, Mirjam Alexander, Willem Jacobs, Arjan, Astrid, Marijn, Hanspaul, Roelie,, Carien, Joost, Nick, 
en Michel 

 
1:. Opening, vaststelling agenda, korte mededelingen voorzitter en aanwezigen 
Volgende leden hebben zich afgemeld: Berrie, Mattijs Loor (D66) en Jeroen Perquin (wijkagent) hebben zich 
afgemeld. Esther Hoogendoorn sluit aan als er punten zijn die betrekking hebben op haar beheergebied. Michel zal 
vragen of ze voortaan altijd aanwezig kan zijn bij de Wikplatformvergaderingen. 
 

2:. Realisatie Groene Route – toelichting Mirjam Alexander & Willem Jacobs 
Mirjam Alexander, wijkbewoner en initiatiefnemer diverse groenprojecten en Willem Jacobs landschapsarchitect 
geven een toelichting op de Groene Route. In het kort is de doelstelling meer groen voor grijs. En dan in de vorm van 
een route door een groot deel van de wijk, in Oost en West. Bestaat uit diverse projecten. Meer tegels eruit, en 
meer groen erin is de kern. Er breekt een andere tijd aan waarbij landelijk wordt ingezet om meer groen terug te 
krijgen in de wijken.  
Meer groen is meer biodiversiteit in de wijk, voor insecten, vogels maar ook bijvoorbeeld egels.  
In Malburgen lopen in samenwerking met diverse andere organisaties al diverse projecten. De Groene Route is 
daarnaast meegedaan met een provinciale projectinschrijving, van hieruit is er financiering maar met voorwaarde 
dat het plan voor oktober wordt aangeleverd. Ook de gemeente heeft al subsidiering toegezegd en het zit tevens in 
de Arnhem Oost aanpak. Er wordt ook samengewerkt met gemeente m.b.t. uitvoering. Willem Jacobs heeft nu een 
ontwerp gemaakt voor het plein voor Jan Linders.  
Willem toont het ontwerp en krijgt positieve reacties vanuit het Wijkplatform. Ook omwonenden en winkeliers zijn 
positief. Arjan geeft aan dat er straks ook meer groen is (ivm ontw. Nijmeegseweg) voor directe bewoners 
betrokkenheid.    
Dennis wil graag weten hoe bewonersbetrokkenheid en continuïteit gewaarborgd kan worden. Belangrijk dat 
bewoners hier zelf ook het eigenaarschap voor gaan dragen. Dat moet goed bewaakt worden geeft Mirjam aan. 
Mirjam heeft zelf een achtergrond in het opbouwwerk en weet goed hoe je bewoners betrokken kan maken en kan 
houden. Er moet wel een ondersteuningsstructuur komen dat er een goed overzicht is en goed het onderhoud 
bewaakt worden. Nick weet uit het verleden dat bewoners vaak betrokken willen zijn, maar na een tijd verwaterd. 
Ook als bewoners verhuizen dan komt er vaak geen betrokkenheid voor terug. Mirjam heeft andere ervaringen, 
maar je moet wel erop zitten dat je bewoners blijft enthousiasmeren.  
Dennis weet uit eigen ervaring in Malburgen dat het heel veel moeite kost en dat daar echt professioneel op worden 
ingezet om continuïteit te blijven waarborgen. Mirjam geeft aan dat er al wordt gekeken om een professionele 
ondersteuningsstructuur op te zetten , een soort van groen werk & leerbedrijf. Dennis wil graag weten wat het 
Wijkplatform kan doen? Mirjam geeft aan dat als alles een beetje in de planning staat na oktober er wel wat 
aanvragen zullen komen. Denk aan inrichting Groene Route, maar ook een wormenhotel. Dennis geeft ook als advies 
mee om ook verbinding te zoeken met Vincent en het Hof van West.  
Dennis bedankt Mirjam en Willem voor hun toelichting en wenst ze veel succes met de vorderingen.   
 

3:. Financiële aanvragen - aanvraag Run4Fun 
Er wordt geen toelichting gegeven. Nick heeft wat opmerkingen over de aanvraag. Alles wordt nu aangevraagd bij de 
Wijkplatforms. Daarnaast is totaal niet duidelijk hoeveel deelnemers er zijn vanuit de scholen in West, betrek ook 
deze scholen. Daarnaast is het Sportbedrijf zelf maar ¼ betaald. Er is ook niet duidelijk welke route er is, niet meer 
rondom het Olympus? De doelgroep is lagere scholen geeft Michel aan. Scholieren van Olympus ondersteunen 
soms.  
Er is geen terugkoppeling gekomen op de vorige aanvraag. Michel is wezen kijken t.b.v. wijkmedia en geeft aan dat 
er veel deelname was, vanuit de hele wijk. De aanvraag is wel lager dan voorgaande editie.  
Dennis stelt voor om de aanvraag in te willigen met de volgende voorwaarden: duidelijkheid over het aantal 
deelnemers uit West, een indruk van de route/traject en ruimte geven voor de wijkmedia om er verslag van te doen 
of dat er op verzoek een verslagje wordt aangeleverd. 
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4a:. Overleggroep WW3 (ontw. Sluiseiland/Mandelatoren) 
Dennis geeft een toelichting. Betrokken bewoners zijn over het algemeen enthousiast over het ontwerp en het 
participatieproces. Er is discussie geweest over koop/huur percentages en verplicht sociaal in de toren. Als je kijkt 
naar huurprijs/vierkante meters dat als symbolisch kan worden beschouwd. Daarnaast ook nog eens hele strenge 
inkomenseisen voor de sociale appartementen. Hier is wel concessie over bereikt.  
Er is met de bewoner/uitbater van het gemaal gezamenlijk overleg geweest over de aanleg van het toekomstige pad 
achter het gemaal vanaf de toren naar Gelderse Rooslaan. Hij heeft zijn ongenoegen geuit over met name de loop 
van het pad en de aansluiting op de Gelderse Rooslaan. Bewoner voorziet gevaarlijke verkeerssituatie. Overleg was 
goed en er is toegezegd met verkeerskundige gemeente te kijken naar de veiligheid van de aansluiting. 
Roelie: er is een uitnodiging voor de buurt over de bouwplannen WW3/toren. Bijeenkomst zal plaatsvinden in MFC 
de Spil op 20 juli voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Roelie zal ervoor zorgen dat informatie over de 
verkoop t.z.t. laten toekomen. Informatie over de verkoop en huur van de toren is er nog niet. Mensen die 
geïnteresseerd zijn voor koop kunnen zich aanmelden bij de makelaar. Michel zal deze info delen nadat de 
bijeenkomst is geweest in de Spil.  

4b:. Voortgang Vlierstraat nieuwbouw 
Roelie: er wordt gewacht op de civiele aannemer om de grond bouwrijp te maken. Eerst zal de Vlierstraat worden 
heraangelegd, waaronder ook nieuwe riolering. Bedoeling is dat deze eerste werkzaamheden beginnen na de 
zomervakantie.  

4c:. Ontwikkelingen Meinerswijk & Stadsblokken 
Roelie: de microwoningen zijn vanuit Meinerswijk verplaatst naar Het Broek. Ze staan nu tegenover de brandweer 
kazerne. 

4d:. Afronding verduurzaming woningen Malburgen Oud-West  
Het gaat om woningen in onder andere de Paardenbloem en Heermoesstraat. Deze zijn destijds in 2000 niet 
meegenomen in de aanpak. Worden nu extra goed aangepakt.  
Dennis wil graag weten hoe het zit met de kopers? De problematiek dat kopers niet mee kunnen doen heeft 
verschillende oorzaken. Kan geld zijn maar ook dat bewoners gewoon niet mee willen doen, Roelie geeft een 
voorbeeld waarbij bewoners kozen voor een nieuwe keuken i.p.v. isolatie. Er is goed op ingezet om ze mee te 
krijgen, maar het werkt vaak niet. Arjan geeft aan dat je er een bepaalde woonarmoede mee creëert. Qua uiterlijk en 
onderhoud, het kan ook van invloed zijn op andere wijkontwikkelingen. 
Dennis geeft aan dat het mooi zou zijn als er een veel ruimer beleid is om bewoners over de streep te kunnen 
trekken om mee te doen. Roelie geeft aan dat Volkshuisvesting financieel niets kan doen, dit mag wettelijk niet meer 

4e:. Verkoop huurwoningen    
Nick wil graag weten ook namens zijn medestraatbewoners hoe het zit met de toezegging van verkoop sociale 
huurwoningen aan de Zonnedauwweg nadat de huurders eruit zijn. Er lag hier een afspraak voor. Dennis vraagt aan 
Roelie graag snel duidelijkheid ook omdat er nogal wat frustratie is. Roelie zal intern bij Volkshuisvesting informeren 
hoe het zit met de verkoop van deze woningen en dit zo spoedig mogelijk terugkoppelen.  

4f:. Ontwikkelingen Nijmeegseweg 
Arjan en Michel geven een korte toelichting. Er is een andere projectmanager voor de ontwikkelingen Nijmeegseweg 
e.o. Haar naam is Chantal Rijnsburger, zij vervangt Mariëlle Knaapen. Er is al een eerste kennismaking geweest.  
In september zal een afvaardiging van de Kern & klankbordgroep Nijmeegseweg met raadsleden in het ontwikkel 
gebied het voorliggend stedenbouwkundigplan gaan toelichten en tijdens een raadsvergadering ook in te spreken. 
Hierna zal er door de raad een besluit over worden genomen, verwachting is dat dit eind september/oktober zal 
plaatsvinden.   
    

5:. Verslaglegging & afsprakenlijst Wijkplatformvergadering mei 2021 
18.031 – er is nog geen duidelijkheid over de film vanuit jongerenwerker Clarence. Leden vinden het jammer, hoe 
dan ook presenteer het zoals het er nu ligt. Er is geld en daarnaast tijd ingestoken door jongeren en overige 
betrokkenen, jammer als dit niet gedeeld wordt. Hanspaul zal dit signaal doorgeven zodat (via) Clarence het 
resultaat getoond kan worden.  
Correctie verslalegging: er is tijdens het DB overleg in mei door bewoners van het gemaal aangegeven dat zij niet 
benaderd waren tbv betrokkenheid bouwontwikkelingen WW3/toren. Dit is niet zo. Bewoners en ook bewoners van 
het woonwagenkamp zijn benaderd om mee te denken/praten over ontwikkelingen. Dit is later door bewoner 
gemaal tijdens een overleg gecorrigeerd.  
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6:. Rondvraag & sluiting 
Marijn heeft een andere functie buiten de gemeente. Vanaf juli is hij werkzaam in de gemeente Zevenaar. De 
gemeente waar hij ook eerder werkzaam in was. Alle leden vinden het jammer dat Marijn gaat vertrekken. Marijn 
wordt bedankt voor zijn deelname en goede samenwerking. Het TLO bestaat nu nog uit twee managers, Bianca en 
Iris. Vanaf september zal er nieuwe toevoeging komen en het team weer op volle sterkte worden gebracht.  
Hanspaul geeft aan dat Melissa is vetrokken i.v.m. haar traject een BBL opleiding gestart.  Die vacature staat nu nog 
open. Er moet worden gekeken hoe dat op te lossen. De vrijwilligster die nu er is, is nog niet in staat om het 
financiële deel op te pakken. Voor Hanspaul is het lastig om te doen naast zijn andere werkzaamheden. Mogelijk dat 
er via ander kanalen nog iemand in beeld komt. Michel wil het eventueel wel oppakken, maar moet kijken of het 
met zijn uren uitkomt.  
 

Voorzitter Dennis bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 21:46 uur. 
Volgende vergadering van het DB+ Malburgen West in September 2021, locatie MFC de Spil.  
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DB Malburgen West  
Datum: 14/09/21          
Locatie: MFC De Spil 
Aanwezige bewonersleden: Nick, Carien, Arjan, Stella, Astrid, Stella, Joost 

Genodigden: Esther Jaarsma, Naima Oufaska 
         

1:. Opening & korte mededelingen voorzitter en gespreksleider  
Nick zit voor omdat voorzitter Dennis afwezig is. Volgende leden hebben zich afgemeld: Dennis en Berrie  
 

2:. Toelichting Esther Jaarsma – bezetting Team Leefomgeving Malburgen   
Esther Jaarsma leidinggevende TLO’s Arnhem is uitgenodigd om een toelichting te geven over de situatie m.b.t. 
bezetting Team Leefomgeving Malburgen (TLO). Er zijn veel personeelswisselingen geweest. Er zijn in totaal nu 7 
wisselingen geweest. Wisselingen door een combinatie van factoren. Verhuizing, andere functie of ander stadsdeel 
en pensioen. Er was een nieuwe wijkmanager aangetrokken in juni, maar deze heeft na 2 weken aangegeven om niet 
te blijven. Marjan Wegdam is aangetrokken als nieuwe office manager ter ondersteuning van het TLO, zij vervangt 
Rita Hermsen die met pensioen is.  
De bezetting is nu 1 manager, dat is Bianca. Gezien de grootte van de wijk en de taken die er liggen is het belangrijk 
dat er snel aanvulling voor het team komt. Er zijn nu 2 nieuwe managers aangetrokken. Een komt vanuit een 
woningbouwcorporatie en een manager die komt vanuit de gemeente Overbetuwe. Dan is het team weer compleet 
met 4 mensen. Er is natuurlijk wel een inwerkperiode. Ondersteuning voor de nieuwe teamleden om een 
sparringpartner te hebber, voormalig manager Arjan is daar een van. 
Nick hoopt op een goede samenwerking met de bewonersoverleggen in Malburgen. Het contact met Marijn was 
goed en er was goede deelname, hopelijk dat een van de nieuwe managers op een vergelijkbare manier kan 
aansluiten. Esther geeft aan dat er niet alleen meer een wijkplatform is, er zijn tal van groepjes en groepen die voor 
de gemeente gelden. Michel geeft aan dat je het Wijkbeheer (Wijkplatforms/Wijkbeheergroepen) moet zien als 
overkoepelende organisaties – daar waar bewoners en  organisaties in de wijk in deel nemen. Stella wil graag weten 
wie nu de andere formele lijnen zijn? Dat kunnen allerlei organisaties zijn aldus Esther. Nick geeft aan dat het TLO 
goed moet kijken naar waar het geld wordt uitgegeven in Malburgen. Er zijn een aantal subsidie opslokkers waarbij 
niet duidelijk is wat nu het resultaat is. Nick bedankt Esther voor haar duidelijke toelichtingen.  
Esther vindt het fijn om te horen dat haar toelichtingen bij hebben gedragen tot meer verduidelijking en verlaat de 
vergadering. 
 

3:. Jongeren Filmproject 
De jongeren die het filmproject zouden laten zien, zijn ondanks uitnodiging niet aanwezig. Michel zal 
doorgeven dat een link naar de film (of het resultaat tot nu toe) gedeeld kan worden met de leden. 
 

4:. Aanvraag Stichting Ibtisama – Schoolmaatjesproject 
Naima Oufaska geeft een toelichting over haar schoolmaatjesproject. Er is door Naima al een aantal keren hier een 
aanvraag voor gedaan. Het project houdt in dat alles gericht is op school. Van oefeningen rekenen, tot begrijpend 
lezen of aardrijkskunde – kern is de focus op school en helpen met wat kinderen lastig vinden, maar ook over 
normen en waarden. Er wordt gekeken waar de kinderen behoefte aan hebben, al dan niet op basis van verzoek van 
ouders of nadat ouders door Naima zijn aangesproken. Naima wil beter in contact staan met beide scholen. Er is ook 
overleg met de scholen, maar er wordt niet doorverwezen of samengewerkt. 
Corona was een lastige periode, best een pittig groepje. Er zullen maximaal 10 kinderen kunnen deelnemen. Stella 
vraagt waarop wordt gewogen? Heel verschillend, ligt ook aan het totaal aantal kinderen, ook op zelfwerkzaamheid 
wordt ingezet.  
Naima is docent en geeft op het MBO les, ze werkt na 13 jaar als account manager bij RijnIJssel. 
Nick vraag of er ook bij andere organisaties aanvragen zijn gedaan? Naima: er is geen andere aanvraag gedaan. Het 
is vooral liefde en passie geeft Naima aan.  
Nick geeft aan dat consumpties, eten & drinken en salaris componenten niet worden vergoed in een aanvraag.  
Kosten voor bijvoorbeeld huur van ruimtes kan wel een aanvraag voor worden gedaan. Maar dan moet een 
aanvraag/offerte, of overzicht van de huurkosten wel mee worden genomen in de aanvraag. Ook samenwerking met 
scholen, als dat goed in de aanvraag worden verwerkt met betrekking tot samenwerking dan kan dat ook mee 
worden genomen in de aanvraag. Ook het TLO is best bereid om bij te dragen bij educatieve/bijscholingsprojecten, 
zeker in combinatie met een bijdrage vanuit het Wijkplatform 
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4:. Aanvraag Stichting Ibtisama – Schoolmaatjesproject (vervolg) 
Naima: niet alleen voor kinderen die in West op school zitten. Het gaat om kinderen uit wijkdeel west.  
Qua uurvergoeding wordt er minder aangevraagd dan Naima samen met eigen tijd in haar werkzaamheden steekt. 
Belangrijkste is dat de kinderen er baat bij hebben. 
Om haar werkzaamheden te kunnen doen betaald Naima zelf de Skar. De kosten voor ruimtehuur , flyers etc. zijn 
zeker te vergoeden door het Wijkplatform West geeft Nick aan. Het moet zichtbaar zijn wat er gebeurt en hoe de 
kosten van 2020 zijn uitgegeven. Net als andere aanvragers moet bij een vervolgaanvraag een overzicht worden 
gegeven. Leden geven aan dat Hanspaul kan ondersteunen bij het opstellen van een overzicht ten behoeve van een 
nieuwe aanvraag. Laat bijvoorbeeld de kosten voor huur in de Spil zien van afgelopen jaar. De onkosten kunnen in 
een aanvraag worden vergoed. Mogelijk is het TLO Malburgen wel bereid om een deel van de uren wil vergoeden.  
Advies DB aan het Wijkplatform West: Als Naima Oufaska een overzicht kan geven van haar kosten van afgelopen 
jaar, en een nieuw overzicht kan geven van haar kosten voor huur, kinderopvang etc. (minus eventuele 
salariskosten) voor dit jaar kan Naima de aanvraag opnieuw indienen. Hanspaul kan Naima ondersteunen bij 
opstelling aanvraag. Michel kan ondersteunen bij het indienen ervan. 
  

3:. Aanvraag huurdersvereniging AED’s – toelichting Carien 
Carien is bestuurslid van de huurdersvereniging appartemententorens aan de dijk Gelderse Rooslaan. De 160 leden 
van de huurdersvereniging hebben al een bijdrage gedaan voor de aanschaf van twee AED’s. Er wordt een bijdrage 
gevraagd van 1100,- Euro voor twee AED’s. De AED’s komen binnen te hangen, eentje in elke toren.  
Stella vraagt hoe het zit met de AED die bij Nick hangt, deze is wel openbaar toegankelijk. Nick geeft aan dat elke 
minuut telt, je kan er nooit teveel hebben. Daarnaast geldt dat de doelstelling ‘binnen 6 minuten’ niet makkelijk gaat 
worden gehaald als je boven in een appartementencomplex woont en er een 100 meter verder in de straat hangt.  
AED’s aanschaffen is niet het probleem. Voldoende vrijwilligers hebben om ermee om te kunnen gaan wel. Nick ziet 
graag een laagdrempelige cursus georganiseerd en gefinancierd vanuit het Wijkbeheer Malburgen. Arjan stelt voor 
om te controleren in het Wijkplatform Oost of er animo is een wijkbrede actie te starten voor wijkbrede dekking van 
AED’s en organiseren en financieren van cursussen. Volgende vergadering wordt voorgesteld wie deel wil nemen in 
het groepje. Michel maakt een artikel in het Wijkbeheer Malburgen met een oproep en toelichting, voorstel om het 
mee te nemen naar het COM van Jan. ‘22  als een van de onderwerpen.  
Carien geeft aan dat in beide gebouwen aardig wat bewoners in de zorg werken, en kunnen omgaan met een AED. 
Nick geeft aan dat het belangrijk is dat bewoners zich ook registreren. 
Alle leden akkoord met de aanschaf van twee AED’s ten behoeve van de appartementengebouwen aan de Gelderse 
Rooslaan.  
Advies DB aan het Wijkplatform West: aannemen voor het volledige bedrag  van 1100,- Euro. 
 

4:. Afsprakenlijst 
Op 19 oktober en 10 november is er overleg over prijsbeleid hanging baskets en het herverdelen over de wijk van de 
baskets. Stella en Joost nemen hieraan deel, mogelijk ook Nick  
Michel koppelt terug aan Sportbedrijf om Run4Fun (ook) rondom MFC de Spil te organiseren komend jaar. 
Wijkplatform wil dit meefinancieren. 
12 oktober zal de reguliere vergadering zijn van Wijkplatform West zijn.  
Er wordt gekeken naar nieuwe sloten voor de mededelingen borden, kijken naar meer inhoud. Michel heeft een 
sleutel gekregen van Stella.  
Afspraak: oude laptop van het wijkbeheer zal worden weggegeven aan een stichting/organisatie die er mogelijk nog 
baat bij heeft. Anders wordt deze weggegooid.   
 

Nick bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering om 21:46 uur. 
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Wijkplatform Malburgen West Afsprakenlijst 2021-2022 

 

18.031 271118 Afspraak aangepast: Michel zal contact opnemen 

met Hanspaul voor een link naar resultaat 

jongeren film 

Clarence Schippers, 

Hanspaul Maarseveen 

September ‘21 

20.018 051020 Afspraak aangepast: Leden Wijkbeheer en 

afgevaardigden TLO/andere gemeentelijk org. 

kiezen moment om af te stemmen over 

samenwerking/verwachtingen Platform & 

gemeente Arnhem/TLO Wat willen we met de 

samenwerking en ondersteuning. Tijdens een 

aankomend COM wijkbreed bespreken. 

Leden Wijkbeheer en 

afgevaardigden TLO – 

vergadering COM januari 

’22.  

Vergadering 
COM Januari ‘22 

20.023 011220 Afspraak aangepast: In voorjaar ’22 een keer 

vergaderen op de Stadsblokkenwerf. Hier het 

leer-werk projectschip Stad Woerden bekijken en 

inbreng nieuwe naam voor het schip.  

Jan Trooster, leden WPF Voorjaar ‘22 

20.027 011220 Afspraak aangepast: 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 - Najaar 
2021 

DB21.010 140921 Afspraak aangepast: Stella, Joost nemen deel aan 

de bijeenkomst Hanging Baskets op 19 okt en 10 

nov. Nick stelt zich ook nog als reserve 

deelnemer beschikbaar.   

DB/Hanspaul - 

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 Afspraak aangepast: Michel gaat dit jaar nog 
kijken om Wijkmedia onder te brengen in een 
stichtingsvorm. 

Michel ‘21 

21.015 230321 Afspraak aangepast: Centraal Overleg Malburgen 
uitgesteld naar januari 22 – ivm bezetting TLO en 
de gezamenlijke punten. 

TLO, Hanspaul, Michel Jan. ‘22 

DB21.016 140921 Afspraak aangepast: Michel doet navraag bij 
Sportbedrijf om ook een Run4Fun te houden (met 
financiering WPF) in ’22 bij/om MFC de Spil, en 
hier ook (proberen) de scholen bij te betrekken. 

Sportbedrijf Arnhem, 

Michel 

- 

DB21.017 140921 Aanvragen naar Wijkplatform vergadering 12 okt: 
positief advies DB – aanvraag AED’s 
dijkappartementen t.h.v. 1100,- Euro  
niet behandeld wegens ontbrekende gegevens – 
aanvraag stichting Ibtisama t.h.v. 1558,- Euro 

Leden  12 oktober ‘21 
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