
CONCEPT Verslag Wijkplatform  

Malburgen Oost 
Datum: 08/12/15         
Locatie: De Hobbit         
 
Kernpunten vergadering: 2:.toelichting financiële aanvragen, 4:. Besluitvorming financiële aanvragen, 7:. Mededelingen 
Aantal aanwezigen: 20 
Aantal afwezigen  6 

 

1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen 
De voorzitter zal later aanschuiven en er wordt gevraagd of Karin het voorzitterschap wil overnemen. Karin 
en alle leden gaan hiermee akkoord. Voorzitter Karin van Zinderen opent de vergadering om 19:35 uur en 
heet alle aanwezigen welkom. Er zijn een aantal afmeldingen. De volgende leden hebben zich afgemeld: 
Wilma, Ria, Tiny, Gerda, Anita en Roel. I.v.m. een aantal nieuwe gezichten wordt er een kort voorstelrondje 
gedaan. Voor een volledig overzicht van alle aan- en afwezigen, zie de aanwezigheidslijst.  
Agenda aangepast, i.v.m. dat een aanvrager eerder de vergadering wil verlaten wordt er besloten om de 
toelichting op de aanvragen naar voren te schuiven, naar agendapunt 2. Agenda aangenomen. 
Tiny gaat vanaf januari 2016. De wijk verlaten en als wegbereider in de wijk Presikhaaf werken. Tiny heeft 4 
jaar in Malburgen gewerkt als Wijkregisseur. Op dinsdag 15 December, om 20:30 uur neemt Tiny informeel 
afscheid in de Hobbit. Leden van het dagelijks bestuur zullen tijdens de pauze onderling even afspreken 
wat Tiny te geven als afscheidscadeau.  
 
 

2:. Toelichtingen financiële aanvragen  
- Toelichting aanvraag Margarethaschool: aanpassingen schoolplein t.b.v. speelproject. 
Sport-onderwijzer Ivo geeft een toelichting op de aanvraag voor aanpassingen aan het schoolplein, met 
name de belijningen en de aanbreng van speciale verf op het schoolplein. De aanpassingen worden gedaan 
om aan te sluiten bij het project op de Margarethaschool genaamd Ready-Set-Go! Een project opgezet om 
kinderen weer buiten te leren spelen. Sinds dat het project is ingevoerd ziet de school een sterke 
verbetering in sociaal (speel)gedrag. Kinderen spelen door een uitgebreid speelprogramma gevarieerd en 
doordacht. In kleine groepjes wordt tijdens de pauzes diverse activiteiten aangeboden, van voetbal tot 
meer mentale spelletjes. De Margarethaschool besteedt al lange tijd aandacht aan fysieke activiteiten en 
veel gym. Dat zie je terug in zowel de fysieke als ook de motoriek en mentale conditie van de kinderen 
aldus Ivo.  
Judit vraagt of er samen wordt gewerkt met bijv. het Sportbedrijf? Ivo geeft aan dat er niet echt wordt 
samengewerkt, maar er worden wel tot op zekere hoogte ervaringen uitgewisseld. Er wordt wel 
samengewerkt met andere sportorganisaties zoals Arnhemia. Judit vraagt of er ook wordt gekeken naar 
andere sponsors? Ivo geeft aan dat ook andere organisaties worden benaderd, zoals de gemeente voor 
een bijdrage. 
Alle leden vinden het een goed project. De voorzitter bedankt Ivo voor zijn toelichting. Ivo verlaat de 
vergadering. 
- Toelichting aanvraag Pimp my Goal: huiswerk & voetbal project 
Sjef Hamer bedenker van het project Pim my Goal (PmG), voert het project zelf al negen jaar uit. Het 
project is een combinatie van huiswerk en voetbal in de gymzaal van de Malburcht. Eerst huiswerk onder 
begeleiding, dan voetbal. Sjef voert het project samen met de directeur van de school en een onderwijzer 
uit. Kinderen die meedoen aan PmG worden geselecteerd door de school. Het zijn kinderen die problemen 
hebben om huiswerk zonder begeleiding te maken en/of problemen thuis hebben. De school maakt de 
keuze welke kinderen kunnen deelnemen. Er kunnen 22 kinderen deelnemen en er staan nu 10 op de 
wachtlijst.           
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2:. Toelichtingen financiële aanvragen (vervolg) 

Alle leden hebben waardering voor het project en de lange tijd dat Sjef het project al uitvoert. Er wordt 
gevraagd of ook andere kinderen buiten de Margaretha school kunnen deelnemen? Dit kan wel geeft Sjef 
aan maar het project is wel in samenwerking met de Margarethaschool.  
De voorzitter bedankt Sjef voor zijn uitgebreide toelichting. Sjef verlaat de vergadering.  
 

3:. Verslag en afsprakenlijst – vergadering 6 October 2015 
Nel geeft aan dat de verlichting op de parkeerplaats aan de Bakenhof de hele nacht blijft branden. Zie de 
afsprakenlijst voor aanpassingen.  

 
4:. Besluitvormingen financiële aanvragen 
Regulier Wijkbudget 
- Margarethaschool – verbeteringen/aanpassingen schoolplein t.b.v. buitenspeelproject: unaniem 
aangenomen voor een bedrag van €1000,-  
- Sjef Hamer - Pimp my Goal, huiswerk en voetbalproject: met ruime meerderheid aangenomen. 1 stem 
tegen, waarbij als reden wordt aangegeven dat de vrijwilligersvergoeding te hoog is.       
- Muziek bij de Buren – Stadsbreed muziekevenement wat ook plaats vindt op diverse adressen in 
Malburgen en wat gratis te bezoeken is. Unaniem aangenomen voor een bedrag van €900,- 
- Taallessen project RijnIJssel: project aangehouden  
- Ome Joops Tour – sponsoring wielerteam ‘Malburgen:’ unaniem aangenomen voor een gedeeld bedrag 
(3/4 van totaal 1200,-) voor €900,- 
Extra Wijkbudget 
Aanvraag Wijkkrant/Wijkmedia Malburgen.nl: de aanvraag is voor een gedeeld bedrag (3/4) voor een 
totaal van €47784,- over de periode 2017-2020. 
 

5:. Wijkactieplan 

Wim geeft een toelichting op de Wijkgesprekken en de hieruit voortgekomen Wijkactiepunten. Het waren 
goed gemêleerde bijeenkomsten. Niet alleen volwassenen hebben meegedaan. Er waren ook 
bijeenkomsten met kinderen en beroepsmatig betrokkenen in de wijk. De punten zullen in een 
Wijkactieplan worden aangeboden aan de raad. Leden van het Wijkplatform kunnen tot donderdag 10 
December nog een reactie erop geven.   
De bedoeling is dat het werkdocument wordt, hiermee moet de komende 2 jaar aan de slag worden 
gegaan. Verschillende leden geven aan het goed samengesteld te vinden. 
Lex geeft aan dat de Wijkactiepunten in het Wijkactieplan nu niet in volgorde van prioritering staat 
aangegeven per thema. Het zou goed zijn om die punten die de meeste stickers hebben ontvangen van 
bewoners ook als belangrijkste punt naar voren te laten komen in het Wijkactieplan en dus vooraan te 
zetten. Matthijs geeft aan dat het goed is om per thema, gelijk te kunnen zien wat het belangrijkste is wat 
er in de wijk speelt. De voorzitter geeft aan om niet teveel in detail te treden in het document zelf. 
Wim zal de opmerkingen van de voorzitter, Lex en Matthijs meenemen en aanpassen in het uiteindelijke 
document.  
 

6:. Planning Wijkplatform vergaderingen 2016 
Wim heeft een nieuw schema gemaakt voor de Wijkbeheer vergaderingen. De Wijkbeheergroep 
vergaderingen zijn weer voor de Wijkplatform vergaderingen geplaatst, er zijn geen grote verschuivingen 
of veranderingen in vergelijking met 2015. Alle leden gaan akkoord met de voorgestelde planning. 
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7:. Mededelingen 
Oost-Noord: er is een evaluatie geweest van de aanpak van verloedering die door de Wijkbeheergroep de 
afgelopen 2 jaar is ingezet. De aanpak heeft zeker nut gehad. Zo hebben de doggy poles ertoe geleid dat er 
minder hondenpoep ligt. Er wordt gekeken om de hanging baskets te splitsen om-en-om de lantaarnpalen 
om hiermee een langer stuk te bestrijken. Oost-Noord heet geld gereserveerd voor het kunstwerk wat op 
de derde rotonde aan de Huissensestraat gerealiseerd zal worden.  
Oost-Zuid: er is in de WBG vooral gesproken over de slechte situatie m.b.t. de Drieslag. Er is geen actieve 
winkeliersvereniging. Ook m.b.t. de hanging baskets op het winkelcentrum is er onzekerheid. Deze zijn 
mede gefinancierd vanuit de WBG. Jiska gaat even uitzoeken hoe het zit met de baskets.             
Het Duifje: er is tijdens de WBG uitgebreid gesproken met medewerkers van het Wijkteam Zorg. Volgend 
jaar bestaat de wijkvereniging Het Duifje en de wijk 45 jaar, dit zal groots gevierd worden. Leden van zowel 
de Wijkbeheergroep als de Wijkvereniging zullen zich samen inzetten om er een groot feest van te maken. 
Cisca neemt afscheid van het Wijkbeheer. Ze kijkt met tevredenheid terug op al die jaren dat ze zich heeft 
ingezet en mede voor elkaar heeft gekregen. Cisca blijft nog wel actief als vrijwilliger in het creatief café 
aan het Kamilleplein.   
Wim heeft een melding vanuit VHV, Gerda Koopmans stopt als projectleider van het verzamelgebouw 
Akker 71. Ze gaat zich inzetten in Malburgen West. Joop Peeters wordt de nieuwe projectleider voor Akker 
71. Wim heeft een melding van Anita Koenraads. Anita begint vanuit de Emmaus Kapel ontmoetingen voor 
cliënten van de GGZ op de dinsdagmiddagen.  
Wim geeft aan dat in de komende wijkkrant een uitgebreid overzicht komt van de projecten en activiteiten 
die het afgelopen jaar m.b.v. een bijdrage/ of geheel gefinancierd vanuit de wijkbudgetten hebben plaats-
gevonden in de wijk Malburgen. Om eens goed te laten zien aan de wijk wat er allemaal met de budgetten 
gebeurd en is bereikt. Tevens zullen er 500 extra kranten worden gedrukt.     
Joost geeft aan dat hij in 2016 gaat verhuizen naar een andere wijk in Arnhem-Zuid. Totdat een andere 
voorzitter vanuit de wijk gevonden is wil hij zich graag als onafhankelijk voorzitter in blijven zetten voor het 
Wijkplatform Malburgen Oost. Hij roept de leden op om mee te denken over een andere voorzitter. 
Diny wil graag aangeven dat Mike Hoose goed werk verricht in de wijk. Diny ziet hem vaak bezig met de 
jeugd aan het schoonmaken. Wim zal het compliment namens het Wijkplatform doorgeven aan Mike. 
 

8:. Sluiting & dankwoord voorzitter 
Voorzitter Karin bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng, wenst iedereen fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling en sluit de vergadering om 22:15 uur.  
 
Volgende vergadering Wijkplatform Oost op 16 februari 2016 in buurtcentrum de Hobbit. 
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