
 
 
Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje 
 
 
 
Overleg : Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken & Meinerswijk (openbaar) 
   
Datum : Dinsdag,28 februari 2023 
   
Tijd : 19:30 – 21:30 uur    
   
Plaats : MFC De Spil – Lupinestraat 12 

 
   

 
 
AGENDAPUNTEN: 
 
1. Opening, vaststelling agenda en korte mededelingen voorzitter, gespreksleider en deelnemers 

2. Toelichting WijkGroenAgenda – Anne Luijten (gem. Arnhem) 

3. Financiële Aanvragen & Besluitvormingen 
- WPO23-003 Aanvraag Multiculturele Werkgroep Ashna (toelichting vanuit Ashna) 
- WPO23-004 Aanvraag Wijkkrant Malburgen.nl (toelichting Michel) 

4. Plantjesactie Wijkbeheer Malburgen 13 mei (toelichting Michel)  

5. Reactie namens Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk aan gemeente 
i.h.k.v. aankomende grootschalige evenementen Stadsblokken  

6. AED plaatsingen in Malburgen West (ondersteuning/uitvoer, wie & wanneer) 

7. Fysieke ontwikkelingen: Meinerswijk, Sluiseiland, Nelson Toren, Vlierstraat en Nijmeegsewg  

8. Mededelingen vanuit diverse organisaties: gemeente, VHV, politiek en Rijnstad  

9. Van/voor Wijkmedia & mededelingen borden & schermen (toelichting Michel) 

10. Financiële overzichten (ter kennisgeving) 

11. Verslaglegging & afspraken (ter kennisgeving) 

12. Rondvraag & sluiting 

BIJLAGEN 
 

1. Agenda 
2. Financiële aanvraag WPW23-003 
3. Financiële aanvraag WPW23-004 
4. Financieel overzicht 2022 
5. Financieel overzicht 2023 
6. Verslaglegging & afspraken 221122 
7. Ontwikkelingen Schip Stad Woerden (ter kennisgeving vanuit Stadsblokkenwerf)  
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WPW23-003 Aanvraag Multiculturele Werkgroep Ashna (wijkbreed) 
Aanvraagdeel voor WPF West 728,- Euro

Naam

Lila Ramkisoen

Email

Lila.ramkisoen@connectie.nl

Telefoon

0685808148

Naam organisatie

MultcultureleWerkgroep Ashna

Website / URL

Empty

Ik doe de aanvraag namens....

Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?

Activiteit

De aanvraag is gericht op...

Heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje (aanvraag wordt ingediend bij beide wijkplatforms)

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is

activiteiten Malburgen stichting Ashna 2023

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand

Empty

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?

Ja

Welke organisatie(s)?

eigen financiering stichting Ashna

Wat is de hoogte van deze bijdrage(s)?

zie begroting

mailto:Lila.ramkisoen@connectie.nl
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Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-

Euro?

Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje

2912

Voeg een specificatie/begroting toe van het aangevraagde bedrag

jaarbegroting-st-Ashna-activiteiten-2023-Malburgen.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West

Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na de activiteit een kort verslag van de activiteit

(met foto's) aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te geven verslag te doen van de activiteit

Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een financiele verantwoording te overhandigen van

de ondersteunde activiteit

Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke) gegevens worden gedeeld met de leden van de

desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een besluit te kunnen nemen over de aanvraag.

Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld

en akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen

Immerloo en Het Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.

Akkoord

Field ID #0

Empty

Malburger

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/jaarbegroting-st-Ashna-activiteiten-2023-Malburgen-b1a4a04d78893a2b1f053b9338f40524.pdf
https://malburger.nl/














Bingo najaar 2023, In het buurtcentrum de Hobbit te Arnhem. 

Bingo 

111 verbetert de lichamelijke gezondheid. 

111 Verbetert je hand-oogcoordinatie. 

111 Het is sociaal. 

111 Vermindert stress en angst. 

111 Verhoogt de cognitieve functie. 

Bij de bingo komen vooral ouderen het is goed hun uit de eenzaamheid te halen. 

bingo zou vooral op sociaal en mentaal vlak mensen stimuleren. Ouderen geven vaak aan eenzaam te 

zijn, hierdoor ervaren ze het leven een stuk somberder. De Bingo activiteiten die georganiseerd 

warden helpen met een positiever gevoel waar de gezondheid ook baat bij heeft. 

Begroting 

Uitgaven voor het jaar: 

Bingo prijzen : ................................... 300 

Totaal ............................................. 300 euro 

Eigen financiering: 

Deelnemers (15 x 5) ....................................................................... 75 euro 

Aangevraagde bijdrage Wijkplatforms totaal: ............................ 225 euro 

Aangevraagde bijdrage Wijkplatform Oost ................................ 168,75 euro 

Aangevraagde bijdrage Wijkplatform West ................................. 56,12 euro 

Totalen van deze aanvraag: 2912,- euro 

Wijkplatform Oost 2184,- euro 

Wijkplatform West 728,- euro 



 

 

 

Aanvraag financiering  

wijkkrant Malburgen.nl 2023 
 

De wijkkrant Malburgen.nl voorziet sinds 2010 in haar huidige vorm de wijk Malburgen, Immerloo en Het 

Duifje van informatie over en voor de wijk. Met een oplage van ruim 8000 stuks is de Malburgen.nl de 

wijkkrant met de hoogste oplage van alle wijkkranten in Arnhem. Naast dat de krant goed gelezen wordt in 

de wijk, wordt deze ook goed gelezen buiten de wijk. Zo ligt de krant onder andere op het gemeentehuis, 

en in Rozet. De redactie krijgt regelmatig lovende reacties over zowel de inhoud alsook hoe de krant is 

samengesteld en vormgegeven.   

Vanaf 2021 wordt de wijkkrant – net als alle  wijkkranten van Arnhem – gefinancierd vanuit de reguliere 

bewonersgelden. Daarvoor kon er gebruik worden gemaakt van extra bewonersgelden. Om de krant te 

kunnen blijven financieren is er in 2021 besloten om organisaties actief in de wijk te laten participeren in de 

wijkkrant, in de vorm van sponsorpagina’s. Zo neemt TLO Malburgen, en het Huis voor de Wijk elke editie 

een pagina af, en Ruimte Koers en Het Bruishuis ieder twee. Om het een bewonerskrant te laten blijven – 

en geen organisatiekrant is het maximum af te nemen sponsorpagina’s per editie maximaal twee.  

Enorme stijging kosten 2022 

In 2022 zijn de kosten voor druk en papier enorm gestegen, doordat we goede bindende afspraken hebben 

gemaakt met de drukker van de wijkkrant hebben we de kosten tot editie 5 het zelfde kunnen houden. In 

overleg met de drukker is besloten om editie 5&6 van 2022 te combineren, omdat anders de drukker 

verlies zou leiden op druk wijkkrant i.v.m. de sterk gestegen kosten in vooral het laatste kwartaal van het 

jaar 2022. 

Samenwerking 

Omdat niet alleen de drukkerij van de wijkkrant Malburgen.nl te maken kreeg met enorme stijging van de 

drukkosten is door de redactie van Malburgen bij Praktische Zaken eind 2022 voorgesteld  om te kijken 

naar gezamenlijke inkoop van drukwerk door meerdere wijkkranten in 2023. Dit nadat bekend werd dat 

veel wijkredacties in de financieel problemen komen door de kostenstijgingen. Het resultaat hiervan heeft 

helaas niet geleid tot een sterke reductie van de drukkosten voor de wijkkrant Malburgen.nl.  
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Aanvraag financiering 2023 

Om in 2023 ook de wijkkrant Malburgen.nl te kunnen blijven publiceren dien ik hierbij namens de 

wijkredactie van de wijkkrant Malburgen.nl een aanvraag in. De wijkbrede aanvraag is opgebouwd 

uit een kostendeel en een geschat inkomstendeel over 2023. De aanvraag is net als voorgaande 

jaren gebaseerd op zes uitgaves (tweemaandelijks) met een zelfde oplage en verspreidingsgebied.  

Alle bedragen zijn exclusief BTW 

Kosten per editie van 20 pagina’s bij een oplage van 8000 stuks 

- Drukkosten       €3072,- Euro*  

- Redactie kosten     €1400,- Euro** 

- Bezorgkosten      €700,- Euro*** 

       TOTAAL €5172,- Euro 

Geschatte inkomsten per editie (op basis van inkomsten 2022)  

- Sponsorpagina’s    €1500,- Euro 

- Adverteerders     €1000,- Euro 

TOTAAL €2500,- Euro 

Geschatte kosten per editie    TOTAAL €2672,- Euro 

Geschatte kosten voor 6 edities TOTAAL €16.032,- Euro 

Verdeling Wijkplatforms op basis van wijkbrede aanvraag: 

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje   TOTAAL €12.024,- Euro  

Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk   TOTAAL €4008,- Euro 

 

*prijs 2022 voor druk was €2650,-  in 2022 p.e. bij gebruikmaking van gezamenlijk aanbod wijkkranten 2023 via de 

Arnhemse Uitdaging  €4650,- p.e.  

**waarvan €1000,- voor de hoofredacteur en €400,- voor de vormgever p.e. 

***op dit moment vindt er een hertelling plaats i.v.m. nee-nee stickers, mogelijk dat bezorgkosten wijzigt met 

enkele tientallen Euro’s p.e.   
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Wijkplatform Malburgen West 2022

Totaal beschikbaar budget 2022 Malburgen west € 40.730,76

Nr
Datum 

aanvraag
Aanvrager Beschrijving Gevraagd Datum Besluit Toegekend Beschikbaar

RB18 02/12/2021 € 3.340,50

RB19 02/12/2021 € 3.200,00

RB20 02/12/2021 € 2.400,00

WPW22-002 16/02/2022 Cityathome Koningsdagactiviteiten 552,- 23/02/2022 goedgekeurd 552,-

WPW22-003 13/04/2022 declaratie fruitmand tbv Astrid 20,- 13-4-2022 goedgekeurd 20,-

WPW22-004 17/05/2022 declaratie zaalhuur Olympus tbv COM € 387,50 17-5-2022 goedgekeurd

WPW22-005 16/02/2022 aanvraag Hanging Baskets € 5.991,50 16-2-2022 goedgekeurd € 5.210,00

WPW22-006 30/05/2022 declaratie afscheid Ronald Paping € 12,48 goedgekeurd € 12,48

WPW22-007 04/04/2022 Sportbedrijf Run4Fun € 1.125,00 30-5-2022 goedgekeurd € 1.125,00

WPW22-008 17/05/2022 declaratie Bedankje tbv COM € 16,25 17-5-2022 goedgekeurd € 16,25

WPW22-009 27/05/2022 declaratie KBPM bewonersactie € 3,19 27-5-2022 goedgekeurd € 3,20

WPW22-010 26/05/2022 declaratie gespreksleiding COM € 50,00 26-5-2022 goedgekeurd € 50,00

WPW22-011A 28/04/2022 Bew. Ini Hoefbladln. voorbereiding bijeenkomst € 500,00 goedgekeurd

WPW22-011B 28/04/2022 Bew. Ini Hoefbladln. org. bijeenkomst € 1.110,00 15-7-2022 goedgekeurd

WPW22-013 15/07/2022 declaratie Etentje wijkplatform € 251,45 15-7-2022 goedgekeurd € 229,29

WPW22-014 02/08/2022 aanvraag St. Vakantiekampen Malb € 375,00 12-7-2022 goedgekeurd € 375,00

WPW22-015 02/08/2022 aanvraag Wijkdag Malburgen 2022 € 1.575,00 afgewezen

WPW22-016 02/08/2022 aanvraag Westival € 5.000,00 15-7-2022 goedgekeurd € 5.000,00

WPW22-017 23/08/2022 declaratie koffie&thee vergadering € 47,00 23-8-2022 goedgekeurd € 47,00

WPW22-012 15/07/2022 aanvraag Werkgroep Ashna div. act. € 326,25 23-8-2022 goedgekeurd € 326,25

WPW22-018 21/06/2022 declaratie koffie&thee vergadering € 18,50 23-8-2022 goedgekeurd € 18,50

WPW22-019 14/07/2022 declaratie digitaal mededelingenbord € 110,00 23-8-2022 goedgekeurd € 110,00

WPW22-020 06/08/2022 aanvraag bijdrage vrijwilligrs Fresh € 1.720,00 06/09/2022 goedgekeurd € 1.720,00

WPW22-021 30/09/2022 aanvraag bijdrage Divali € 92,50 26/09/2022 goedgekeurd € 92,50

WPW22-022 13/10/2022 declaratie bijeenkomst raadsleden € 167,38 11/10/2022 goedgekeurd € 167,38

WPW22-023 18/10/2022 aanvraag bijdrage vrijwilligrs Fresh € 400,00 22-11-2022 goedgekeurd € 400,00

WPW22-024 18/10/2022 aanvraag St. Vakantiekampen Malb € 168,75 22-11-2022 goedgekeurd € 168,75

WPW22-025 23/11/2022 declaratie verslaglegging Michel € 375,00 24-11-2022 goedgekeurd € 375,00

WPW22-026 23/11/2022 aanvraag bijdrage Kerstviering Ashna € 50,00 30-11-2022 goedgekeurd € 50,00

WPW22-027 29/11/2022 aanvraag bijdrage wijkmedia 2023 € 3.200,00 29-11-2022 goedgekeurd € 3.200,00

WPW22-028 29/11/2022 aanvraag bijdrage bewonersonderst. € 2.400,00 29-11-2022 goedgekeurd € 2.400,00

WPW22-029 11/12/2022 declaratie bijdrage hangingbaskets € 5.910,00 11-12-2022 goedgekeurd € 5.910,00

WPW22-030 12/12/2022 aanvraag bijdrage vuurplaats/schaal € 990,00 29-11-2022 goedgekeurd € 990,00

TOTAAL € 36.937,10

RESERVERINGEN RESTANT BUDGET 2021

RB18 02/12/2021 aanvraag voor 2022 Garantstelling wijkkrant € 3.340,50

RB19 02/12/2021 aanvraag voor 2022 wijkmedia vergoeding € 3.200,00

RB20 02/12/2021 aanvraag voor 2022 Secretariele ondersteuning € 2.400,00

RESERVERING 02/12/2021 voor 2022 Hanging baskets (WPW22-05) € 10.730,76

RESERVERING 02/12/2021 voor 2022 Westival  (WPW22-016) € 10.000,00

Restant Wijkplatform budget Malburgen West, Stadsblokken & Meinerswijk 2022 € 3.793,76

Aanvraag Besluitvorming



Code
Datum 

aanvraag
Aanvrager Beschrijving Wijkbreed Gevraagd Datum Besluit Toegekend Beschikbaar

WPW23-001 13/01/2023 declaratie bloemetje en IKEA cadeeaubon nee 16/12/2022 unaniem € 81,99

WPW23-002 13/01/2023 declaratie afscheidsborrel Joost nee 16/12/2022 unaniem € 47,15

WPW23-003 09/01/2023 Multicul. Werkgr. Ashna jaarlijkse activiteiten ja € 728,00

WPW23-004 09/01/2023 Wijkkrant Malburgen.nl jaarlijkse bijdrage ja € 4.008,00

€ 4.736,00 € 129,14 € 25.484,62

Aanvraag Besluitvorming

TOTALEN

€ 25.613,76Totaal beschikbaar budget 2023

Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken & Meinerswijk 2023

RESTANT BUDGET 2022 € 3.793,76

NIEUW BUDGET 2023 21.821,00



,  

 

 

 

 

 

 

 

1:. Opening en vaststelling agenda 
Nick heet iedereen welkom. Astrid is afwezig. Johnny en Petra komen beide uit Meinerswijk/ stadsblokken en gaan 

een toelichting geven over de geplande nieuwbouwontwikkelingen in Meinerswijk & Stadsblokken. 

2:. Budget inzicht gemeente & Team Leefomgeving Malburgen – toelichting Caroline en Merijn 
Caroline en Merijn geven aan de hand van een presentatie een toelichting op het financiële overzicht/budget van TLO 

- gemeente Arnhem voor de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje, Kernpunten uit de presentatie: 

In totaal gaat het om € 38.000.000,- Euro. In Malburgen wordt het meeste geld besteedt van alle wijken van Arnhem. 

De verdeling heeft te maken met verschillende factoren. Voor Malburgen gelden vooral veel sociaal-economische 

factoren (bijstandsuitkeringen, specifieke zorg en ondersteuning, re-integratie, allerlei specifieke programma’s etc.) 

De budgetten liggen voor een groot deel vast. Kernorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitgave van deze gelden 

met uitzondering van het vrij besteedbare budget dat door de TLO’s zelf kan worden ingezet, deels gelabeld. 18.8 

miljoen Euro van het totaal wordt er in Malburgen hiervan uitgegeven aan zorg (sociale wijkteams.)  

Merijn: het huidige college zet veel in op vergroenen, sporten/bewegen, er is komend jaar meer budget voor.  

Dennis: vind het jammer dat er nu weinig ruimte is voor vergroening en onderhoud. 

Caroline: het budget voor Malburgen is buiten extra programma’s. Merijn: de Arnhem-Oost Aanpak en daarnaast de 

aanpak van Drieslag voor de aankomende 3 jaar zijn extra programma’s. 

Vrij besteedbaar door TLO is jaarlijks 58.000,- Euro. Dennis: relatief een heel laag bedrag dat door TLO vrij 

besteedbaar is.  

Arjan: ouderenzorg en eenzaamheidsbestrijding is niet zichtbaar in het overzicht. Caroline: in het stedelijk 

programma zit wel een behoorlijk budget voor eenzaamheidsbestrijding.  

Nick: Wat is Omar’s Gym? Het is een kickboksschool waar jongeren ook sociale vaardigheden wordt aangeleerd. Het 

zit zo’n 15 jaar in Malburgen. 
 

3:. Arnhemse Leefbare Wijkenmonitor – toelichting Caroline en Merijn 

Caroline: de Arnhemse Leefbare Wijkenmonitor geeft een rapportcijfer op basis van onderzoek onder 15.000 

inwoners in heel de gemeente Arnhem. Het heeft betrekking op de leefomgeving.  

Malburgen West heeft een 7.4 gekregen van de ondervraagden. Het onderzoek is in 2021 uitgevoerd. Merijn: voor 

West sluit dit aan bij de stedelijke resultaten. De sociale cohesie in west is omhooggegaan met het laatste onderzoek 

in 2019. Arjan: verbetering cohesie kan verband houden met de coronaperiode. Veiligheid was 6.2 in 2019, is 6.5 in 

2021. Caroline: verwachting van bewoners of het beter/slechter zal gaan is wel flink gedaald. 28% denkt dat het met 

de wijk achteruit zal gaan. Dennis: snapt deze gedachte wel. West is een wijkdeel met veel sociale problematiek, er is 

constant aandacht nodig en dat verslapt. Stella: het heeft ook te maken met vertrouwen. Nick: de balans is niet goed 

tussen sociaal en koop. De wijk kan niet meer zelfredzaam zijn door onbalans vanuit de politiek op gebied van 

verdeling (sociale) huur/koopwoningbouw. Michel: een gezonde wijk is een gemêleerde wijk, dat is bij wijkbewoners 

die zich zorgen maken om de sociale samenhang al meer dan 20 jaar bekend.       

Merijn: het overzicht zal ook in wijkdeel Oost worden gepresenteerd.  
 

4:. Toelichting ontwikkelingen Stadsblokken & Meinerswijk 

Petra en Johnny geven een toelichting over de ontwikkelingen m.b.t. plannen van KWP en gemeente om te gaan 

bouwen in de uiterwaarden.. Beide nemen deel in de Stichting Kloppend Stadshart om de plannen tegen te houden.  
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Verslag 

 

Locatie:: 

Datum: 

Tijd: 

Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

MFC De Spil 

Dinsdag 22 november, 2022 

19:30 – 21:38 uur 

Nick (voorzitter,) Dennis (gespreksleider,) Carla Baarschers (gem. Arnhem,) Roelie 

van der Weide (Volkshuisvesting,) Merijn van der Mooren (gem. Arnhem,) 

Hanspaul Maarseveen (Rijnstad,) Stella, Joost, Arjan, Johnny, Vincent en Michel 

(verslaglegging)   
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Er is een zaak aangespannen tegen het bestemmingplan om er woningen te bouwen, gaat specifiek om de 

waterveiligheid. Er zijn intussen 3 zittingen geweest, er is nog steeds geen uitspraak. Er is technisch wetenschappelijk 

onderzoek uitgevoerd in opdracht van de raad van state. Er zijn intussen ook nog verschillende zienswijzen ingediend. 

Er is een eindzitting geweest met nieuwe vragen, op 30 september was de laatste zitting over een periode van een 

jaar. Ondertussen heeft de Deltacommissie geadviseerd om met klem niet te bouwen in de uiterwaarden gebieden. 

Het gaat spannend worden. Dennis: het valt of staat met het voortschrijdend inzicht dat nu bekend is in relatie totdat 

gene wat bekend was ten tijde van indiening en vaststelling bestemmingsplan. Johnny: het gaat om nationale 

veiligheid en daarbij geldt het voorzorgprincipe en als je dan van plan bent om nieuw beleid te maken, moet je recent 

toetsen. De Raad van state vindt het een heel ingewikkeld dossier. Petra: als dit goedgekeurd wordt heeft het 

consequenties en schept een precedent voor andere projecten in Nederland die buitendijks ontwikkeld (gaan) 

worden. 

Dennis: het landelijk beleid is niet bouwen in de uiterwaarden. Er wordt met spanning gewacht, het moet binnen 

uiterlijk 12 weken worden uitgesproken. Michel: kan het bestemmingsplan ook op onderdelen nog worden 

goedgekeurd? Johnny: nee er moet dan een nieuw bestemmingsplan worden ingediend. Nick: er zijn nog geen 

rekenmodellen voor waterdoorvoerwaardes boven de 16.000 kub/per sec. Dennis, het rare is dat er aan de ene kant 

gaat worden gebouwd en hierdoor waterophoping en versmalling plaatsvindt, en aan de andere kant er plannen 

liggen om in Noord de Rijnkade te gaan verhogen.  

Petra: er loopt ook nog een rechtszaak tegen de provincie om een beverburcht t.h.v. de pier bij de jachthaven. Hier 

wil KWP namelijk een infocentrum gaan bouwen. De botenopslag zal dan aan de andere zijde van de 

Stadsblokkenweg moeten plaatsvinden. De rechter heeft besloten dat de opslag mag, maar werken aan de boten 

niet. Het Wijkplatform zal op de hoogte worden gehouden.  
 

5:. Terugblik toelichting Westival en vervolg aanvragen - Vincent   

Vincent heeft meerdere deelnemers aan het Wijkplatform gezien tijdens het Westival. Het is het 2de Westival dat 

mede door Vincent werd georganiseerd, er was dus ervaring met organisatie en planning. Er waren uitdagingen met 

vrijwilligers, lag ook aan de keuze van de dag want het was Burendag, er waren andere activiteiten in West. Toezicht 

bij de stormbaan was hierdoor lastig. Er is goed de focus kunnen worden gelegd op het Hof van West, de tuin bij de 

school. Van 1500-1800 uur. Opbouw en afbouw ging prima en gestroomlijnd. Stella: jammer dat er gebruik van een 

aggregaat moest worden gebruikt, zou goed zijn om vanuit school een vaste aansluiting te hebben. Er is ruim 900,- 

Euro over van het budget.  

Vincent: ziet graag dat er vanuit het Wijkplatform betrokkenheid is, al is het alleen maar op het gebied van de 

financiering. Michel: wil wel betrokken zijn bij de voorbereidingen.  

Vincent zou graag het restant willen gebruiken voor de aanschaf van een vuurschaal. Michel: laat dit geld staan voor 

komend Westival, dien een nieuwe aanvraag in voor de 900,- Euro.  

Vincent: er is een mooi idee om in de toekomst een kas te bouwen.  

Dennis & Arjan: Wijkplatform gaat centraal onderzoeken of er vanuit de Spil er een nog te plaatsen kast in het park 

(nabij Hof van West) gebruikt kan worden voor activiteiten zoals festivals etc. Alle aanwezige leden akkoord. 
 

6:. Aanvragen  & Besluitvorming   

Aanvraag: activiteiten flyers bewonersactiviteiten buurtcentrum Fresh & Kerstbrunch (muzikant) – t.h.v. 400,- Euro 

(niet wijkbreed.) Alle aanwezige leden akkoord voor het volledige bedrag. Stella: vind het jammer dat maar een deel 

van West wordt bereikt met de flyers.  

Aanvraag: Kerstviering ouderen Rein Turk  t.h.v. 168,75 Euro (wijkbrede aanvraag). Het gaat wel om eten & drinken, 

maar het is een wijkverbindende activiteiten. Er zijn ook deelnemers uit West.  Alle aanwezige leden akkoord voor het 

volledige bedrag. 

Aanvraag: Wijkmedia, Michel Lammerse. Het gaat om de online wijkmedia t.h.v. 3200,- Euro (wijkbrede aanvraag). 

Alle aanwezige leden akkoord voor het volledige bedrag.  

Aanvraag: Bewonersondersteuning, Michel Lammerse (wijkbrede aanvraag). Alle aanwezige deelnemers akkoord. 

Deelnemers vinden de bijdrage te laag in relatie tot de werkzaamheden en werkelijke uren hiervoor (12 uur.) Komend 

jaar wordt er gekeken naar een verhoging vergoeding in relatie tot werkelijk aantal uren.  
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7:. Wijkontwikkelingen 
Roelie: Ontwikkelingen Vlierstraat – werkzaamheden liggen stil, medio januari wordt verdergegaan met de casco. 

Verschillende redenen, waaronder bouwmaterialen. Stella: goede ontwikkeling dat de Vlierstraat extra 

parkeerplekken heeft gekregen. 

Nelson toren -  Van Wonen, er zijn 45 woningen verkocht aan een investeerder. Begin 2023 start bouw. Er zijn nog 32 

appartementen beschikbaar, van 395.000 – 755.000 Euro. 

Sluiseiland – bouw  gestart met de sociale huurwoningen.  

Arjan: ontsluiting op de dijk hoever staat het daarmee? Nick: er is met bewoners gemaal gesproken n.a.v. bezwaren 

die zijn ingediend. Dennis: de ontsluiting ligt buiten de plangrens van Sluiseiland. 

Arjan: wil op de hoogte worden gehouden, Roelie zal uitzoeken hoeverre het ermee staat. 

Stella: woonwagenkamp Gelderserooslaan – hoe staat het met de uitbreiding? Roelie: wordt uitgebreid met vier 

plaatsen (locatie voetbalveld) het is een project van de gemeente, de exploitatie zal worden gedaan door 

Volkshuisvesting. Dennis er moet wel een goed plan komen. Roelie: het is een uitvloeisel van een EU-hof uitspraak 

m.b.t. leefruimte Roma’s. Er moet nog een hoop worden uitgezocht m.b.t. toegang en waterhuishouding. Dennis: er 

moet een totaalplan komen waar het WPF ook in wordt meegenomen, net als bij Sluiseiland. 

Arjan: Voortgang ontwikkelingen Nijmeegseweg – er is een goede presentatie geweest van gemeente en 

stedenbouwkundigbureau OD205. Er zijn een aantal wijzigingen geweest in het voorlopig stedenbouwkundigplan. 

Grootste wijziging is het aanpassen van de zogenaamde eye catcher aan het einde van de Nijmeegseweg, hiervan is 

de watergang aangepast. We gaan straks de volgende fase in met de architecten keuze. De inzet en afspraken zijn van 

plan tot sleutel. De klankbordgroep gaat ook de aanbevelingen doen. Dennis: betrek in latere fases ook wijkbewoners 

in deze wekgebieden bij de ontwikkelingen. Nick: fase 2 wordt nu ook al onderzocht. De wens ligt er vanuit de raad 

voor het laten verdwijnen van asfalt en hierdoor ook meer ruimte te maken voor woningbouw. De verbinding van 

oost en west moet gegarandeerd worden.  
 

8:. Van & Voor Wijkmedia  

Dennis ziet graag een interview met de nieuwe manager van DekaMarkt tegemoet, ook benieuwd hoe hij de 

verbinding zoekt met omliggende winkeliers en bijvoorbeeld Mirjam Alexander die met sociale ontwikkeling in het 

gebied bezig is.  

9:. Verslaglegging 
Hanspaul: m.b.t. de programmering in de Fresh dat klopt niet helemaal. Er wordt wel gekeken gekeken naar 

programmering vanuit Rijnstad, ook om het jongerenwerk te behouden in de Fresh.  Ook de energiecoaches nemen 

plaats in de Fresh elke vrijdag. Fresh zal ook fysieke worden aangepakt, duidelijkere uitstraling dat het ook een 

buurtfunctie heeft.  

Roelie: wat is de toekomst van De Spil? Hanspaul heeft ook overleg over de toekomst van De Spil. Dennis: er is weinig 

tot geen sociale activiteit m.b.t. activiteiten.  

Nick: jammer dat er veel geluidsapparatuur is verdwenen uit de Fresh , er is o.a. geluids- en videoapparatuur 

aangeschaft vanuit wijkbudget en dat is er deels niet meer, kapot of versleten.  

10:. Rondvraag & sluiting 
Joost: gaat verhuizen en hiermee ook het Wijkplatform verlaten. Hij gaat verhuizen naar Westervoort. Alle leden 

vinden het jammer dat Joost gaat verhuizen. Joost is ruim 15 jaar actief geweest binnen verschillende 

wijkorganisaties, waaronder in de wijkbeheergroep Malburgen West, Wijkplatform Malburgen en het Wijkplatform 

Malburgen West. 
Nick: er wordt nog gekeken naar oplossingen voor de parkeerproblematiek aan het Blauwgragpad. Er is een 

samenspel van verschillende partijen om te kijken naar oplossingen. Heeft ook te maken met inrichting voor 

elektrische voertuigen en aansluitingen ervoor. 

Dennis: de ZZP avond georganiseerd vanuit de gemeente in het Gemaal had een matige opkomst. Dennis en Michel 

hebben vooroverleg gehad en beide aangegeven om het breder te trekken, wijkbreed en niet alleen gericht op een 

wijkdeel. Er komt een vervolgbijeenkomst, ook in Malburgen Oost.     

Gespreksleider Dennis sluit de vergadering om 21:38 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Volgende 

vergadering op 28 februari 2023, in MFC de Spil. \ 
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Besluiten & Te doen 

• 060922 - Caroline kijkt of bewoner Tim kan aansluiten bij het overleg Gelredome ivm problematiek transferium. 

• 060922 - Deelnemers Wijkplatform denken na over bijdragen aan organisaties en bestedingen t.b.v. het 
Wijkbudget in 2023. 

• 060922 – Deelnemers Wijkplatform denken na over ledenwervingsactie in 2023. 

• 221122 -  Roelie doet navraag over de situatie ontsluiting Nelson (achter het Gemaal) 

• 221122 – Michel doet navraag bij Oase Lease voor voorfinanciering hanging baskets 2023. 

• 221122 – Wijkplatformleden kijken naar aantal uren/urenvergoeding Michel in 2023 

• 221122 – volgende financiële aanvragen zijn unaniem aangenomen: WPW22-022, WPW22-023, WPW22-024, 
WPW22-025, WPW22-026, WPW22-027, WPW22-028, WPW22-029, WPW22-030. 

• 221122 – Michel doet navraag bij manager DekaMarkt over eventuele plaatsing nieuw scherm in de DekaMarkt.  
 

 
 

 



 
 
Voortgangsbericht Stad Woerden  
 
 

 
Aan:  Dullertstichting 

Het Burger en Nieuwe Weeshuis 
Wijkplatform Malburgen West 

Van:  Stichting Stadsblokkenwerf 
Dd:  16 januari 2023 
 

 
Geachte besturen en wijkplatform Malburgen West, 
 
Op 1 januari j.l. liep de termijn af van de begroting op basis waarvan u gelden heeft toegezegd voor 
het project Stad Woerden. Met name door de Coronacrisis is de planning helaas uitgelopen. 
 
Sinds het transport van het schip naar de Stadsblokkenwerf is regelmatig aan het schip gewerkt. Het 
REA college was met haar leerlingen elke vrijdag aanwezig. Daarnaast zijn een aantal zaken in de 
eigen werkplaats van het REA college voorbereid. Ruim 15 jongeren hebben gedurende deze periode 
tot nu toe relevante leerwerkervaring opgedaan in de metaalsector. 
 
Het schip is zover klaar dat verwacht mag worden dat het meeste metaalwerk en het 
buitenschilderwerk voor het eind van de zomer 2023 zover zullen zijn gevorderd dat het schip te 
water kan worden gelaten. De verdere werkzaamheden zullen dan in de periode daarna worden 
uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling bij de te waterlating het schip te herdopen met de naam 
Malburgen. Voor die gelegenheid zullen we u graag uitnodigen. 
 
De werkzaamheden zullen dit jaar worden afgerond bínnen de begroting op basis waarvan u uw 
bijdrage heeft toegezegd. De coronacrisis heeft dus niet geleid tot een groter beslag op het budget, 
maar heeft wel vertraging opgeleverd. We hopen dat u daarmee kunt instemmen. 
 
Mocht u vragen hebben dan horen we die graag. 
 
Met dank en vriendelijke groet, 
 
Namens bestuur van de stichting Stadsblokkenwerf en de projectgroep Stad Woerden, 
 
Jan Trooster 
 
06-2323.0700 
jantrooster@hotmail.com 
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