
 

 

Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje  
Aan: De leden van het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
Betreft: Uitnodiging en agenda Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje  
Status: definitief 
Van: Dagelijks Bestuur 
Arnhem: 4 december 2019 

 
Beste deelnemers aan het Wijkplatform, 

 
Het Dagelijks Bestuur nodigt u uit voor de bijeenkomst van het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en  

’t Duifje. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 december 2019 van 19.30 – 21.00 uur in de Hobbit,  
Zwanebloemlaan 2a in Arnhem. 
 
 

Agenda 
19.30 u 1.  Opening en vaststelling van de agenda 

• Afmeldingen 
19.35 u 
 

 
 
 

 
 
20.00 u 

2.   Wijkbudgetten 2019 
• Overzicht budget Wijkplatform – bijlage 4 

Behandeling financiële aanvragen: 
• WB01 – huiskamerproject Hobbit bijlage 5 
• WB02 – Ome Joop’s tour bijlage 6 

• WB03 – Bewoners busreis Beverwijk bijlage 7 
Besluit financiële aanvragen: 
●    WB01 WB02 WB03 
 

20.10 u 3.  Verslag, afspraken en aanwezigheidslijst Platform 1 oktober 2019 – bijlage 1, 2, 3 
   
   
20.25 u 4.  Mededelingen Nijmeegseweg: proces klankbordgroep 
   
20.45 u 5.       Jaarplanning Malburgen 2020 bijlage 8 

Mededelingen en rondvraag 

• DB: jaarlijks bedank etentje 
• Wijkbeheergroepen 
• Leden wijkplatform 
• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Onderhoud gemeente Arnhem 
• Team Leefomgeving Malburgen 

• Overige aanwezigen 
21.00 u 5.  Sluiting 
 
 
Afmelden voor de bijeenkomst bij: Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl of 06-55187559 
 

 
Met vriendelijke groet,  
namens het DB,  
 

Hanspaul Maarseveen 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Verslag Wijkplatform  
Malburgen Oost 
Datum: 01/10/19         

         Locatie: De Hobbit         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen aanvragen 4:. Besluitvorming aanvragen  6:. Ontwikkeling gymzaal Fluitekruidstraat    
Aantal aanwezigen: 18 
Zie aanwezigheidslijst (niet online beschikbaar)  
  

1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen gespreksleider 
Gespreksleider Rob Klingen heet iedereen welkom en opent de vergadering van Wijkplatform Malburgen Oost om 
19:33 uur. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan. Voor alle aan- en afwezigen zie de aanwezigenlijst (niet online 
beschikbaar.) Een aantal nieuwe leden geven een toelichting Marijn van Wolfen is de plaatsvervanger voor Paulien 
Toonen vanuit het Team Leefomgeving Malburgen (TLO.) Marian is als bewonerslid anderhalf jaar om gezondheids-
redenen niet aanwezig kunnen zijn. Ze wil het Wijkplatform danken voor alle liefdevolle steun en bloemen. Ferdinand 
is als nieuw lid aanwezig vanuit het Stadseiland. Ron is als nieuw lid aanwezig vanuit Het Duifje namens 
bewonersinitiatief de Duiventil. Agenda is aangenomen geen wijzigingen.  
 

2:. Wijkbudgetten 2019 
Hanspaul geeft een korte toelichting. Alle leden hebben het financieel overzicht wijkbudget ontvangen – zowel van de 
Wijkplatform als de Wijkbeheergroepen. Ferdinand geeft een kleine fout aan, 2018 op pagina 5 moet zijn 2019. 
Hanspaul zal het aanpassen.  
 

3a:. Toelichting aanvraag WB 43: Sint Maartenfeest – Marja Remesar 
Marja Remesar namens stichting Heartlinq is bewoner in de wijk Malburgen en doet een aanvraag voor het 
organiseren van een Sint Maartenfeest op 11 november in Malburgen. Het is de derde keer en derde opvolgende jaar 
dat zij het feest organiseert. Het is de bedoeling dat het feest elk jaar groter wordt qua opzet en met meer deelnemers 
(kinderen) uit heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. Vorig jaar namen ongeveer 100 kinderen deel. 
Er zijn verschillende organisaties die dit jaar meedoen waaronder: Kinderwijkteam, Rozet, Rijnstad, wijkagenten, 
winkeliers (Jan Linders en Albert Heijn),  bewoners AZC en een muziekkorps naast heel veel vrijwilligers.  
Het eigenlijke feest duurt van 18:00 tot 19:30 uur maar de hele voorbereidingen er naartoe beginnen vanaf midden 
oktober.  
Er wordt niet traditioneel langs de deuren gegaan, maar twee  grote lichtjesparades vanuit twee locaties met op het 
einde een samenkomst en traktatie voor de deelnemende kinderen op de Drieslag. Er zijn zo’n 60 vrijwilligers bij 
betrokken, grotendeels uit de wijk die o.a. helpen met de voorbereidingen (maken lampions) tot en met begeleiders 
van de lichtjesparade. Vanuit de Hobbit en vanuit MFC de Spil zal tegelijkertijd gestart worden met een lichtjesparade 
op 11 november. Er wordt geen religieuze toon aan gegeven, het gaat om het delen en de omschrijving in verband met 
het traditionele feest is dan ook het feest van het delen.   
Marian vraagt hoe kinderen op de hoogte worden gebracht van de activiteit. De basisscholen worden ingelicht en via 
het kinderwerk Rijnstad, daarnaast ook vanuit het Timmerhuis. Ferdinand wil graag ook een inkomsten overzicht zien 
in de begroting. Er worden wel sponsoren genoemd, maar niet wat ze bijdragen in geld of goederen. Maak duidelijk in 
je begroting wat er ook gesponsord wordt. Marja wordt bedankt voor haar toelichting. 
3b:. Toelichting aanvraag WB42: Kerstdiner voor wijkbewoners – aanvraag Janny Zuidwijk  
De aanvraagster is niet aanwezig voor een toelichting. Er wordt door verschillende leden aangegeven dat in de 
voorwaarden staat dat een maximale bijdrage voor eten maximaal €4,- Euro per persoon mag zijn. De bijdrage van de 
deelnemers zelf is €12,50 Euro per persoon. Michel zal nakijken of deze activiteit vorig jaar bij het Wijkplatform is 
ingediend/toegekend en wat hiervoor mogelijk de bijdrage was. (aanvraag is afgelopen jaar niet ingediend.)  
 

4a:. Besluitvorming aanvraag WB43 t.h.v. 7500,- Euro 
M.b.t. aanschaf veiligheidshesjes: Hanspaul gaat nog navragen bij de Hobbit of de ooit aangeschafte gele 
veiligheidshesjes vanuit het Wijkbeheer Malburgen op de Hobbit liggen, zo ja kunnen deze worden gebruikt door de 
organisatie. Verschillende bewonersleden vinden het een hoog bedrag ook in relatie tot de tijdsduur. Ferdinand vindt 
het jammer dat er ook geen plan B is wanneer het slecht weer is. Dit als voorwaarde voor een bijdrage in opvolgende 
jaren meenemen stelt Ferdinand voor. 
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4a:. Besluitvorming aanvraag WB42: t.h.v. €7500,- Euro (vervolg) 
Er wordt voorgesteld om voor maximaal €5000,- Euro garant te staan en dat de bijdrage van dit jaar ook geldt als 
richtlijn voor eventuele activiteiten aankomende jaren, omdat het de bedoeling is om het elk jaar te laten groeien. 
Liesbeth en Marian vinden het belangrijk dat ook duidelijk wordt uit de aanvraag dat ook andere organisaties worden 
aangeschreven voor een bijdrage inclusief de gevraagde bijdrages en al eventuele toezeggingen van organisaties te 
vermelden in de aanvraag aan het Platform.    
Nel wil graag weten of er ook bij het Wijkplatform West een aanvraag is ingediend, vanuit West wordt namelijk de 
activiteit ook deels georganiseerd. Hanspaul geeft aan dat de aanvraag in West niet is ingediend. 
Er wordt het volgende besluit genomen: Er wordt met meerderheid van stemmen een bijdrage van maximaal €5000,- 
Euro toegezegd (voorfinanciering) onder de volgende voorwaarden:  
- De organisatie doet de aanvraag ook in Wijkplatform West, bij toekenning in West wordt de verdeling ¾ Oost en ¼ 
West (€1250,-). Wordt het maximaal toegekende bedrag als West ook een bijdrage doet, €3750,- Euro. 
- Er komt een duidelijke financieel overzicht en een verslagje van de activiteit achteraf (met het aantal deelnemers, 
betrokken org. etc.) 
- Aanvraag opvolgende jaren ook een plan B i.v.m. mogelijk slecht weer. 
4b:. Besluitvorming aanvraag kerstdiner voor wijkbewoners Janny Zuidwijk t.h.v. €750,- Euro 
Marian geeft aan dat de aanvraagster vanuit SWOA actief is in het Bruishuis met o.a. wen rommelmarkt en de bingo.   
De aanvraagster wil de deelnemers aan deze activiteiten uitnodigen voor het kerstdiner. Meerderheid akkoord voor 
een bijdrage van €750,- Euro.  
 

5:. Verslaglegging en afsprakenlijst vergadering 9 april 2019 
Verslag aangenomen, geen wijzigingen.  
18.022: Arno zal een afspraak maken met de Wijkbeheergroepen voor afstemming over de aankomende 
verkeerschouwen in de wijkdelen in Oost, inclusief Immerloo en Het Duifje. Bedoeling is dat er per wijkdeel een 
verkeersschouw komt: Oost-Zuid, Oost-Noord, Immerloo en Het Duifje. Arno geeft aan dat het belangrijk is om geen 
valse verwachtingen te scheppen. Er is weinig financiële ruimte om grote ingrepen te doen. Bewoners die buiten het 
wijkbeheer verkeerspunten hebben aangegeven kunnen ook deelnemen aan de schouwen.  
19.029: De tijdelijke tribune bij het Krajicekveld zal naar worden gekeken door gemeente i.v.m. veiligheid om alsnog 
goedkeuring te krijgen. Hanspaul vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor onorthodoxe activiteiten en ideeën maar 
dat veiligheid een pre is (vergunningverlening) voor het ondersteunen van initiatieven vanuit het Wijkbeheer zoals de 
tijdelijke tribune.   
 

6:. Nieuwe gymzaal Fluitekruidstraat 
Diny heeft contact gehad met Walter Klein Nienhuis, deze heeft aangegeven dat de ontwikkeling van het Hobbit 
terrein stil ligt en dat aan Mariëlle Knaapen de details kunnen worden gevraagd.  
Michel geeft aan dat de gemeente in een reactie op de schriftelijke vragen van raadslid Mattijs Loor (D66) in maart per 
brief heeft aangegeven dat de bouw van een nieuwe gymzaal zal worden losgekoppeld van de ontwikkeling van een 
nieuwe/ verbouwing Hobbit en dat in 2de/3de kwartaal 2019 gestart zou worden met de bouw van de nieuwe gymzaal, 
ongeacht de overige ontwikkelingen op het terrein (Hobbit.)  
Volgens Marijn is het een ingewikkeld verhaal hoe de exploitatie van de nieuwbouw op het Hobbitterrein rond te 
krijgen. Hierdoor kan de loskoppeling ontwikkeling nieuwe gymzaal en de overige ontwikkeling Hobbitterrein nog niet 
plaatsvinden. Marijn houdt het Wijkplatform op de hoogte m.b.t. deze ontwikkeling. 
 

7:. Deelname bewoners schouwgroep zuidelijke Nederrijn 
Alle leden hebben een aanmeldingsbrief ontvangen bij de stukken waarin gevraagd wordt om deel te nemen in een 
schouwgroep t.b.v. de ontwikkelingen zuidelijke Nederrijn. Het gaat specifiek om aanmelding van aanwonenden geeft 
Hanspaul aan. M.b.t. wijkdeel Malburgen Oost is het de bedoeling dat één persoon uit Stadseiland kan meedoen en 
één persoon uit overig deel Oost-Noord namens het wijkplatform Oost. Hanspaul heeft aangegeven aan de gemeente 
dat er een koppel gevormd kan worden. Waarvan één aan de schouw zelf mee doet. Zowel Hans als Frans willen heel 
graag meedoen aan de schouwgroep. Wijkplatform Malburgen Oost. Hans woont aan de Bandijk en heeft een 
achtergrond in waterbeheer, waaronder Ruimte voor de Rivier en actief in Vrienden voor Meinerswijk. 
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7:. Deelname bewoners schouwgroep Zuidelijke Nederrijn (vervolg) 
Frans is al vele jaren actief betrokken bij natuur en groenbeheer in de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje. Alle 
leden akkoord met deelname Hans en Frans. 
Er moet nog wel een besluit worden genomen wie van de twee actief deelneemt in de groep, en wie in de achtergrond 
de wijk op de hoogte houdt. Hans heeft begrepen dat gemeente er geen probleem mee heeft als beide afgevaardigden 
tegelijk deelnemen in de schouwen. Hanspaul zal beide namen doorgeven aan Christine van de gemeente Arnhem. 
 

8:. Mededelingen uit de diverse bewonersoverleggen & overige organisaties 
Wijkbeheergroep Oost-Zuid: Marian geeft een toelichting. Er is overleg geweest in de Wijkbeheergroep over de 
ontwikkelingen rondom winkelcentrum Drieslag. De verloedering, leegloop en eenzijdig winkelaanbod is al jaren een 
belangrijk onderwerp voor Oost-Zuid. Er is eerder een eerste gezamenlijk Drieslag-overleg geweest op 24 juni met 
allerlei betrokken partijen o.l.v. een speciaal hiervoor aangesteld procesbegeleider dhr. Cees Vermeulen vanuit de 
gemeente. Een actielijst en aanpak is hieruit ontstaan en er zou nog een vervolgoverleg komen. Marian wil graag 
weten wanneer.  
Arno geeft een toelichting. Er is n.a.v. het eerste overleg en de actielijst gekeken naar de inzet van o.a. Straatcoaches, 
deze zullen op korte termijn voor een paar uur per week gaan worden ingezet. Er zijn drie werkgroepen gevormd, 
Vitaal, Verzorgt en Veilig die zich elk op een onderdeel gaan richten. Het adviesbureau Seinpost zal worden ingezet om 
een visie te ontwikkelen voor betere samenwerking en meer verbinding met het winkelcentrum door de aanwezige 
ondernemers. Ook kijken naar de samenstelling en aanbod ondernemers. De woningen boven de winkelpanden zullen 
ook in de aanpak worden meegenomen. Enige vorm van dwang is juridisch heel moeilijk, dit maakt het lastig om harde 
of snelle maatregelen te kunnen nemen.  De organisatie van het Ruimtekoersfestival zal zich ook gaan inzetten op en 
om de Drieslag. Zo komt er informatiewinkel op het winkelcentrum in aanloop naar het volgende festival (voorjaar 
2020.) In december zal het vervolgoverleg zijn geeft Arno aan, terugkoppeling zal plaatsvinden op de Wijkplatformver- 
gadering van 10 december.  
Overige bewonersleden Wijkplatform: Nel geeft aan dat het werkgebied van wijkagenten Jeroen Perquin en Frank 
Reijnders door elkaar lopen. Michel geeft aan dat een deel van Oost-Noord ook tot het werkgebied van Jeroen Perquin 
behoort naast heel Het Duifje. Het kaartje met de werkgebieden van de wijkagenten staat online op inmalburgen.nl.  
Buurthuiskamer De Duiventil: Ron geeft een toelichting op het nieuwe bewonersinitiatief de Duiventil. Het project is 
voortgekomen uit het project De Koffiebus. Tijdens dit pilot ontmoetingsproject in Het Duifje konden bewoners 
realiseerbare ideeën aandragen die door bewoners zelf konden worden opgezet. Een van de ideeën was een 
laagdrempelige vaste ontmoetingsplek voor bewoners in Het Duifje. Met hulp van gemeente was in eerste instantie 
een kleine ruimte gevonden onder de flat aan de Keizershof. Later kregen de initiatiefnemers de kans om een grotere 
ruimte te betrekken, Keizershof 17. Deze ruimte is geschikt om tal van laagdrempelige activiteiten te organiseren. 
Zoals koffie ochtenden of andere kleine activiteiten. Er is een vrijwilligersteam dat De Duiventil beheert. Er komt nog 
een officiële opening. Er is geen directe verbinding met de Wijkbeheergroep Het Duifje of de wijkvereniging. Hanspaul 
wil benadrukken dat het gaat om een laagdrempelige huiskamer en geen buurthuis. Dus geen jeugdactiviteiten, geen 
luide muziek of tot laat in de avond activiteiten.          
Judit wil graag het conceptverslag zo snel mogelijk hebben. Michel levert het voortaan direct aan alle leden en overige 
betrokkenen die ook op de verzendlijst voor de agenda en stukken staan. Ook zullen de vergaderstukken en alle 
goedgekeurde verslagleggingen (van voorgaande jaren) vanaf oktober 2019 online staan. 
Team Leefomgeving Malburgen: Marijn geeft een toelichting op de ontwikkelingen Veerpolderstraat. Er was een tijd 
onduidelijkheid over wat er met het terrein ging gebeuren. De ontwikkelingen voor het terrein worden met een jaar 
uitgesteld. De organisaties/activiteiten die er nu plaatsvinden kunnen gewoon doorgaan. In dit jaar zal er een 
haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd over wat voor sociaal maatschappelijke ontwikkeling er zal gaan 
plaatsvinden. Woningbouw  gaat niet plaatsvinden geeft Arno aan. TLO heeft zich er hard voor gemaakt dat er sociaal-
maatschappelijke ontwikkeling plaatsvindt. Ook gezien een vraag naar maatschappelijk vastgoed, Het ernaast gelegen 
MFC Malburcht zit vol voor meer maatschappelijke activiteiten en organisaties op dit gebied.  
De aankomende periode voor een jaar gaat dus gebruikt worden om te kijken naar een goede maatschappelijke 
invulling en dit voor een lange periode te behouden. Het gaat om het stuk terrein waar DWS en de scouting zit. 
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9:. Sluiting en dankwoord gespreksleider 
De gespreksleider bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering om 21:24 uur. 
 

Volgende vergadering op 10 december 2019, om 19:30 uur in wijkcentrum de Hobbit.  
Voor alle vergaderdata 2019 van het Wijkbeheer Malburgen en het makkelijk toevoegen hiervan aan uw digitale 
agenda, zie: http://inmalburgen.nl/wijkagenda-malburgen 
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Wijkplatform Malburgen Oost – Afsprakenlijst 2018/2019                                                                                        
Nummer  Datum  Onderwerp/Afspraak  Wie/Actie  Wanneer  
18.015 02-10-18 Leden Wijkbeheer Malburgen zoeken naar versterking van het Wijkplatform Oost en 

het DB. 
Alle leden wijkbeheer in Oost - 

18.022 02-10-18 Afspraak aangepast 011019: Organisatie van verkeersschouwen per wijkgebied 
wijkbeheergroep: oost-zuid, oost-noord, Immerloo en Het Duifje. Michel doet de 
communicatie hierover in de wijkkrant en wijkwebsite 

Arno van Geel, Marijn van Wolfen, 
Michel Lammerse 

Nov. – dec. 2019 

18.023 02-10-18 Gerda houdt het Wijkplatform op de hoogte over de mogelijke sloop of opknap van de 
drie 2-laags flatblokjes (even zijde) aan de Akkerwindestraat. 

Gerda Koopmans -  

19.005 26-02-19 Michel zal in overleg met Hanspaul een online overzicht maken van alle aanvragen die 
zijn gehonoreerd.  

Hanspaul en Michel Eind 2019 

19.009 26-02-19 Afspraak aangepast 011019: Rapport eenzaamheid Deloitte & Touche komt tijdens de 
COM vergadering in oktober aan de orde als thema – DB bereid voor  

DB, Hanspaul, Arno COM nov. 2019 

19.013 09-04-19 Michel geeft aan Esther de afwateringsproblemen parkeerplaats Lidl door. Esther Hoogendoorn, Michel - 

19.017 09-04-19 Marijn zal het Wijkplatform op de hoogte houden met betrekking tot de bouw nieuwe 
gymzaal Fluitekruidstraat.   

Marijn van Wolfen - 

19.027 01-10-19 Hanspaul pas kleine fout (jaartal) aan in het financieel overzicht Wijkbeheer, op pagina 
5. 

Hanspaul Maarseveen - 

19.028 01-10-19 Besluitvorming aanvraag WB43: Sint Nicolaasfeest – Heartlinq, Marja Remesar 
Garantstelling voor een bedrag van maximaal €5000,- met volgende voorwaarden: 
- Aanvraag wordt ook in WPF West voorgelegd (met verdeling 3/4 Oost, 1/4 West) 
- Er komt achteraf een duidelijk financiële verantwoording en verslag van de activiteit 
- Organisatie schrijft ook nog andere organisaties aan voor bijdrage/sponsoring 
- Bijdrage WPF 2019 geldt als leidraad voor mogelijke aanvraag aankomende jaren 
Besluitvorming aanvraag WB42: Kerstdiner – Janny Zuidwijk 
Totaal aangevraagde bedrag van €750,- toegekend. 
- Er komt achteraf een duidelijk financiële verantwoording en verslag van de activiteit 
 

Marja Remesar (Hearlinq) 
Janny Zuidwijk 
Hanspaul Maarseveen 

- 

19.029 01-10-19 Hanspaul kijkt of er nog gele hesjes zijn vanuit het Wijkbeheer op de Hobbit. Zo ja, dan 
kunnen deze door Hearlinq worden gebruikt voor Sint Nicolaasfeest. 

Hanspaul - 

19.030 01-10-19 Marijn houdt het Wijkplatform Oost op de hoogte m.b.t. ontwikkelingen Hobbit terrein 
en nieuwbouw gymzaal Fluitekruidstraat 

Marijn van Wolfen - 



19.031 01-10-19 Bewoners Hans en Frans nemen namens Malburgen Oost & Wijkplatform deel in de 
schouwgroep Zuidelijke Nederrijn, Hanspaul geeft namen door aan Christine 
(gemeente Arnhem.) 

Hanspaul, Hans, Frans - 

19.032 01-10-19 Arno geeft een toelichting op de ontwikkelingen en 2de bijeenkomst m.b.t. de Drieslag 
tijdens vergadering op 10 december 2019.  

Arno van Geel - 

19.033 01-10-19 Michel zal zelf weer het conceptverslag direct mailen aan alle genodigden van de 
vergadering 

Michel Lammerse - 

19.034 01-10-19 Afgevaardigden Team Leefomgeving Malburgen houden het Wijkplatform Oost op de 
hoogte met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek terrein Veerpolderstraat  

Team Leefomgeving Malburgen - 

 



 

WIJKPLAFORM MALBURGEN OOST       AANWEZIGHEIDSLIJST 2019 

VERGADER DATUM 26-Feb 09-Apr 25-Jun 01-Oct 10-Dec   

NAAM FUNCTIE & ORG. 
GENODIGD  

TOEHOORDER  LID AANWEZIG:  JA/NEE 

Ineke Siepermann Waarnemend voorzitter lid ja ja ja nee    

Rob Klingen Gespreksleider lid   ja ja    

Hanspaul Maarseveen Opbouwwerker Rijnstad lid   ja ja    

Marja Remesar Namens stichting Heartlinq – toelichting aanvraag genodigd    ja    

Willem Verbeten Belangstellende uit Het Broek toehoorder    ja    

Vincent William Cultuur makelaar in Malburgen toehoorder    ja    

Ron Hendriksen Afgevaardigde buurthuiskamer De Duiventil genodigd    ja    

Hans Kuipers Bewoner Oost-Noord genodigd    ja    

Nazarin Hardi bewoner Oost-Zuid lid ja ja nee ja    

Nel van Geutselaar Bewoner Oost-Noord lid ja ja ja ja    

Liesbeth van Triest Bewoner Oost-Noord lid ja ja ja ja    

Wilma Koel  WBG Immerloo lid nee ja ja nee    

Mehmet Sagsu Bewoner Oost--Zuid lid nee nee nee nee    

Ferdinand van der Gun Afgevaardigde bew. vereniging Stadseiland lid     ja    

Marten Souman WBG Oost-Noord lid nee nee nee nee    

Marian van Rooy WBG Oost-Zuid lid nee nee nee ja    

Frans v/d Berg WBG Oost-Zuid  lid ja nee nee nee    

Diny Jansen WBG Oost-Zuid lid ja ja ja ja    

Anneke Luijerink WBG Oost-Noord lid ja nee nee nee    

Jannie Pas WBG Het Duifje lid ja nee ja nee    

Karin Beisiegel WBG Oost-Noord lid nee ja ja nee    

Judit Hudak WBG Immerloo lid nee ja nee ja    

Marijn van Wolfen Afgevaardigde Team Leefomgeving lid    ja    

Arno van Geel Afgevaardigde Team Leefomgeving lid ja nee ja ja    

Esther Hoogendoorn stadsdeelmanager Stadsbeheer lid nee nee nee nee    

Gerda Koopmans Volkshuisvesting lid nee nee ja nee    

Ria de Vries Afgevaardigde politiek -PvdA lid ja nee nee nee    



Mattijs Loor Afgevaardigde politiek - D66 lid nee nee ja nee    

Joel van der Loo Afgevaardigde politiek - GroenLinks lid ja ja nee ja    

Michel Lammerse Verslaglegging  lid ja ja ja ja    
 



verslag huiskamerproject. 

 

vanuit de behoefte van vrouwen uit de wijk malburgen, die onstonden tijdens de gesprekken 

met mij. 

op het schoolplein. Dat men zich eenzaam voelde of verveelde. 

ben ik begonnen met huiskamerproject om deze wens te vervullen, doormiddel van elke week 

bij elkaar komen en een activiteit met elkaar te doen. 

Maar in de vrije vorm. Men was niet verplicht om mee te doen, omdat het een huiskamer 

gedachte is. dat je vrij kon zijn en zo leg ik de drempel laag voor deelnemers. 

maar de meeste vrouwen deden mee. 

Het is een vrije inloop alle vrouwen zijn welkom ook van andere wijken.  

het is elke dinsdag van 8.30-9.00 uur vrij inloop en is om 11 uur afgelopen. 

behalve de schoolvakanties niet. 

bij sommige activiteiten is het langer, zoals dagje uit naar de dierentuin{burger zoo}. 

 

wij zijn begonnen op dinsdag 4 december 2018 met de eerste activiteit{sinterklaas bingo}. De 

vrouwen hebben een hele leuk dag gehad en naast dat hebben ze kennis mogen maken van 

bingo spel. 

dit zijn enkele activiteiten die wij gedaan hebben. 

• nieuwjaarsborrel, hier hebben wij tijdens het borrelen over wat betekent nieuwjaar voor 

je en wat zijn je voornemens. 

• creatieve activiteiten, schilderen , dakpannen beschilderen, tekenen,  met papermache 

werken, kaarsen schilderen,. 

• tuineren, hierover gepraat en tips uitgewiseld en de zaadjes zouden wij met de kinderen 

thuis planten na uitleg van bas en rondleiding in de moestuin. 

• gezondleefstijl besproken en gezonde shake gemaakt, die veel voedingstoffen bevat. 

• ruildag/weggeefdag gehouden en besproken hoe ga je dermee om en wat is er allemaal 



in Arnhem. welke bijdrage kunnen wij dragen aan het mileu. 

• discusie groep over opvoeding gehad en wat kan je der aan doen en hoe ga je dermee 

om.  hier hebben wij veel steun van elkaar gehad. omdat sommige vrouwen die hadden 

oudere kinderen en andere ervaringen dan ons. 

• koningsdag over de koning gepraat en bloemschikken met oranje tulpen. 

• hakken 

• vrouwendag{ontbijten bij ikea}.  

• koffie gedronken buiten de groep. 

• paardrijles eenmalig 

• childag  

 

• ditjes en datjes{ ontspannings dag met maskertjes en huidreiniging en uiteraard met 

koffie en thee en lekkers}. 

• gedichten en moppen dag met kopje koffie en iets lekkers. 

• over vroeger en nu praten. 

• heel veel bakactiviteiten, pannekoeken, koekjes, pancakes. 

• soep gemaakt met honing koekjes. 

• samen sporten. 

 

Ons budget was niet genoeg en daarom hebben wij gebruik gemaakt van enkele sponsers om 

ons heen, zoals de arnhemse uitdaging. 

zij hebben voor ons 2 onvergeefelijke dagen georganiseerd. 

dagje uit naar burger zoo met gezinnen voor ongeveer 53 deelnemers met hun kinderen. Deze 

dagje uit vonden wij als kans voor de gezinnen , maar ook voor een beter relatie met de ouders. 

Het is belangrijk om te investeren in de kinderen, omdat zij de toekomst worden van Arnhem. 

meedoen en ontwikkelen is hierdoor belangrijk. 

de tweede dagje uit was naar filmtheater om een film te kijken met de vrouwen. 



wij hebben film gekeken Sofia{ gaat over een vrouw die zwanger is geworden door verkrachting} 

veel taboes komen hiervoor in. 

verder hebben wij zaadjes gehad van hoevenier Bas,  die actief is in de moesttuinen in 

malburgen. wij zijn bij hem geweest en hij heeft het een en ander uitgelgd over malburgen 

activiteiten. 

paardrijles kosteloos, maar die mevrouw vroeg of wij iets voor haar en haar deelnemers 

wouden bakken. 

 

Conclusie  

ik kan mededelen, dat deze project succesvol is en dat er veel interesse voor is. 

wij hebben verschillende vrouwen uit verschillende wijken. 

elke week komen meer dan  8 personen. 

het is wisselend{vrije inloop} soms komenen  13 personen soms meer en soms minder. 

elke keer is afwisselend en verassend. 

de meeste van de dames komen weekelijks. 

er komen jonge en oudere dames. gescheiden, weduwe en getrouwd vrouwen. 

uit elden zijn ook 2 vrouwen gekomen , waarvan een vaste deelneemster. 

ook  een paar  vrouwen van malburgen west. 

soms uit duifje. 

 

op groote evenementen, zoals de nieuwjaarsborrel hadden wij meer dan 20 vrouwen. 

 

wij willen deze project voort zetten en zullen hiervoor een nieuwe aanvraag bij u indienen. 

hopelijk wilt u ons helpen om dit voort te zetten. 

behalve dat het ontspanning en uitdaging biedt om de eenzaamheid tegen te gaan. 

heb ik ook een draai aangegeven om de vrouwen dingen te leren. zoals bv met konings dag om 



daarover te praten. je zag ook dat sommige dingen onwetend en nieuw zijn voor hun.  door 

het te ervaren kijken ze anders tegen aan en zullen hun kinderen die hier opgroeien tussen 2 

culteren beter begrijpen. Dit project zal ook een bijdrage leveren aan een betere maatschapij. 

De moeder is een belangrijke persoon in het leven. Als zij zelf niet lekker in de vel zit of 

onwetend is. is het moeilijk om een goede rolmoddel te zijn. Aangezien de meeste lage 

opgeleidt zijn. 

uiteraard stimuleer je elkaar en leef je met elkaar in deze moeilijke tijd.  

en praat met elkaar over het leven. 

sommige ideeen komen uit de groep, zoals koningsdag, hakken, vrouwendag, soepmaken en 

veel bakgerechten. 

 

alvast bedankt,  

 

met vriendelijke groet, 

dames van huiskamerproject. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 begroting huiskamerproject. 

De nieuwe aanvraag is anders, omdat er meer deelnemers komen en omdat wij onwetend 

waren over hoe/wat kwa aanvraag. Wij hebben hard moeten werken om hier en daar sponsers 

te vinden om bepaalde dingen te kunnen doen. De financien van december 2019 moeten nog 

verwerkt worden. 

De nieuwe aanvraag is voor januari 2020 

Ongeveer 42 weken. 

Wij willen dat het geld op rekening van rijnstad gestort wordt en zo kunnen wij elke keer een 

voorschot krijgen van de particpatie medewerker om het aan de activiteit te besteden. 

Uiteraard is de hulp van de participatie medewerker onmisbaar, omdat een project best wel 

veel werk in beslag neemt. Eigenlijk bijna een baan. 

Maar door de hulp van de particpatie medewerker die ons administratie doet en andere 

begeleiding hulp biedt. Maakt het voor ons beetje draagbaar. 

   2000 euro 

• knutselactiviteiten  200 euro 

• bakactiviteiten/koken 250 euro 

• cadeaubonnen/bloemetjes voor vrijwilligers. Mensen die workshop geven 100 euro 

• uitstapjes/moederdag/sinterklaas/vrouwendag     500 euro 

• armoede bestrijding samen koken. Iedereen krijgt een portie mee. 

Portie gaat naar goede doel [bejaardhuis of daklozen]  250 euro 

• nieuwjaarsborrel         100 euro 

• administratie spullen, beltegoed, overige spullen die nodig voor activiteiten.  150 euro 

• koffie  150 euro 

• op stap zelfredzaamheid dag. Wegwijsmaken in de Nederland samenleving. 

Met de trein weg gaan en laten zien hoe de trein werkt en mischien een buurthuis 

bezoeken.  250 euro 

onvoorzien  50 euro 



 

 









Toursecretariaat 
postbus 711 
6800 AS Arnhem 

T. 026 - 362 87 02 
E. secretariaat@omejoopstour.nl 
W. www.omejoopstour.nl 

KVK Arnhem: 41049788 
NL87INGB0003828305 
NL30RABO0303914289 

Ome Joop’s 

 

 

woensdag 13 november 2019 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 Wijkplatform Malburgen Oost en West 

 T.a.v. de heer Hans-Paul Maarseveen 

 p/a Zwanebloemlaan 2a 

 6832 HG  Arnhem 

 

Onderwerp:  70e editie van de Ome Joop’s Tour 
  
  
Geachte heer Maarseveen,  

Na een onvergetelijke Ome Joop’s Tour in 2019 zijn de voorbereidingen voor het jubileumjaar van de 

Ome Joops Tour 2020 in volle gang. Deze 70e editie van de Ome Joop’s Tour zal plaatsvinden van 

zondag 26 juli t/m woensdag 5 augustus 2020. 

 

In onze loods op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) zijn vrijwilligers al de voorbereidingen aan het 

treffen voor deze jubileumtour. Ook zijn we bezig met de conceptroute waarmee wij de kinderen die 

weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben opnieuw een fantastische fietsvakantie aan kunnen 

bieden. Voor de totstandkoming van de Ome Joop’s Tour zijn wij afhankelijk van vrijwilligers maar ook 

van u als sponsor.  

 

Met uw organisatie heeft u vorig jaar een wielerploeg gesponsord en daarmee waren wij natuurlijk 

ontzettend blij! Zonder uw (financiële) steun kunnen wij Ome Joop’s Tour niet draaien. Ook dit jaar doen 

wij dan ook weer heel graag een beroep op uw bijdrage om de jeugdronde te realiseren en zeker in ons 

jubileumjaar iets extra's te organiseren, onderweg en/of bij de locaties waar wij overnachten.  

Als wielerploegsponsor van het afgelopen jaar stellen wij u graag als eerste in de gelegenheid om zich 
weer aan te melden als ploegsponsor voor 2020. Mocht u nog vragen of wellicht andere ideeën hebben 
om invulling te geven aan uw sponsoring dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons via 
sponsoring@omejoopstour.nl. 
 
Wij hopen dat u positief zult reageren op ons verzoek en zien uw antwoord graag vóór 1 december 

2019 met belangstelling tegemoet.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Marcel Legerstee 
Voorzitter 
 
 
 

 
 

mailto:secretariaat@omejoopstour.nl
http://www.omejoopstour.nl/
mailto:sponsoring@omejoopstour.nl


 

 
 

    
 
 

  

Wielerploegsponsor OJT 2020 
 
 
Naam : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Contactpersoon : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Adres : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Postcode/Plaats : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Telefoon : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Mobiel : ………………………………… ……………………………………………. 
 
E-mailadres : ………………………………… ……………………………………………. 
 
Website : ………………………………… ……………………………………………. 
 
 

Wat kunt u  van ons verwachten als wielerploegsponsor? 
Er worden wielerploegen geformeerd van zes kinderen en een volwassen ploegleider. Zij zijn te herkennen aan de 
wielershirts, met bedrijfslogo of naam. Tijdens de fietsvakantie vertegenwoordigen zij uw bedrijf of organisatie. Net 
als in de Tour de France kunnen de deelnemers fel begeerde truien behalen, waaronder de ‘gele Trui’. Dat kan door 
een tijdrit, grasbaanrace of een sprint te winnen. Ook door sportiviteit, onderling positief gedrag, spontaniteit, oog 
voor milieu en goede verkeersdiscipline, zijn veel punten te verdienen. Tevens wordt uw bedrijf of organisatie duidelijk 
in ons programmaboek en op onze website gepresenteerd. Daarnaast zal op Facebook aandacht aan uw 
bedrijf/organisatie worden geschonken. Ook wordt uw bedrijf of organisatie regelmatig tijdens de hele Tour als 
ploegsponsor genoemd. 
 
De wielershirts van …………… ploeg moeten nog gecontroleerd worden of ze nog wel representatief zijn en komen 
daar eventueel nog op terug. Mogelijk wenst u dat er nieuwe wielershirts gemaakt moeten worden, omdat 
bijvoorbeeld uw logo veranderd is. Hier zijn wel kosten mee gemoeid. 
 

❑ Sponsoring Wielerploeg exclusief wielershirts  €  1.300,00    
 

❑ Sponsoring Wielerploeg inclusief wielershirts   €  1.600,00 
 

 
Wij verzoeken u om deze overeenkomst getekend te retourneren naar Stichting Ome Joop’s Tour   
t.a.v. Werkgroep Sponsoring, Postbus 711, 6800 AS te Arnhem of te mailen naar het secretariaat, 
secretariaat@omejoopstour.nl. U ontvangt van ons een bevestiging en/of een factuur van de gemaakte afspraken. 
Wij zullen er samen weer een mooie tour van maken. 

 

Overige sponsorafspraken: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 O 1 jaar    O 3 jaar    O 5 jaar 

 

 

Plaats:……………………………………………….            Datum:………………………………… 

 

Handtekening sponsor       Stichting Ome Joop’s Tour 

mailto:secretariaat@omejoopstour.nl


Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
 
Aanvraagformulier financiële bijdrage 

 
Het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
stimuleert bewoners om actief te zijn in de wijk. Om dat mede  
mogelijk te kunnen maken is er geld beschikbaar voor  
activiteiten en/of voorzieningen in de wijk. Kost dit geld dan  
kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van  
het Wijkplatform of de Wijkbeheergroepen. 

Uitgangspunten *) 
•  Er moet een kwalitatief goede schriftelijke aanvraag zijn, die voldoet aan de spelregels. 

•  Na uitvoering van activiteit of voorziening dient binnen 3 maanden na uitvoering schriftelijk een inhoudelijke en financiële verantwoording te 
worden afgelegd. 

•  Indien geen verantwoording afgelegd wordt, kan geen nieuwe aanvraag van dezelfde persoon, groep of organisatie in behandeling worden 
genomen. 

Spelregels  
•  Personen, groepen en/of organisaties uit de wijk kunnen een aanvraag indienen. 

•  Personen, groepen en/of organisaties van buiten de wijk kunnen een aanvraag indienen indien de activiteit zich nadrukkelijke richt op de 
bewoners van de wijk. 

•  Beroepsmatige organisaties worden niet gehonoreerd, tenzij aangetoond kan worden dat de activiteit niet zonder beroepsmatige ondersteuning 
mogelijk is. 

•  De aanvraag versterkt de leefbaarheid in de wijk, b.v. samenleven, veiligheid, spelen en groen, onderwijs en jeugd. 

•  Geen financiële bijdrage voor uitsluitend eten en drinken, behalve in bescheiden mate bij een activiteit. 

•  Ontmoetingsactiviteiten kunnen tot maximaal € 4,00 per deelnemer gehonoreerd worden. 

•  De activiteit of bijeenkomst moet openbaar en vrij toegankelijk zijn. 

•  De aanvraag moet compleet worden ingediend, inclusief een begroting met kosten activiteit of voorziening, eigen bijdragen en bijdragen 
organisaties of fondsen. 

• H Het idee moet draagvlak in de wijk hebben doordat meerdere bewoners een aanvraag ondersteunen. 

•  Bewoners moeten bereid zijn (voor zover mogelijk mee te helpen bij uitvoering activiteit, aanleg of beheer. 

•  Een aanvraag voor een voorziening in de openbare ruimte moet getoetst worden door gemeente of corporatie. Dit kan extra tijd kosten. 

• D De activiteit mag nog niet uitgevoerd zijn voordat er een besluit is genomen over de aanvraag. 

Gegevens aanvrager 
Naam: s.danen Adres: Goudwindestraat 50 

Postcode: 6833dp arnhem  Woonplaats: Arnhem 

Telefoon: 0650740178 E mail: sildanen@live.nl 

Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Dagje beverwijk 

Wat is het doel? Om bewoners meer betrokken naar elkaar toe, saamhorigheid mensen uit het sociaale isolement te halen  

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen breed 

Wie zijn de deelnemers? Bewoner uit malburgen  

Hoeveel mensen nemen 
deel? 

60 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

24-5-2020 

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

Facebook en flyers en op de mfc de malburcht en de spil een flyer  

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: Bus  728  

Bijdragen deelnemers: 7.50 per pesoon  

Bijdragen organisatie, fondsen e.d. niet 

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? 278 

Ondertekening 
Datum: 13-11-2019 Handtekening: s.danen 

 

Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Wim Petersen: 06 – 21 29 71 06 of w.petersen@rijnstad.nl ,p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, Arnhem 

Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Mail: aanvragen@malburgen.nl  

Adres: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje, p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 6832 HG Arnhem 

 
*) Voor meer informatie over uitgangspunten, spelregels, procedure en voorbeeld evaluatie zie www.malburgen.nl  

 

Heeft u een 

leuk idee om 

de 

leefbaarheid 

in de wijk te 

verbeteren? 

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
mailto:aanvragen@malburgen.nl
http://www.malburgen.nl/


 

 
Malburgen 
Oost, Immerloo 
en ’t Duifje 

Jaarplanning 
Wijkbeheer Malburgen 

2020 

 
concept – 27 november 2019 

VERGADERSCHEMA  OVERLEGGEN:  

• WIJKPLATFORM EN DAGELIJKS BESTUUR MALBURGEN WEST, STADSBLOKKEN EN MEINERSWIJK  
• WIJKPLATFORM, DAGELIJKS BESTUUR EN WIJKBEHEERGROEPEN MALBURGEN OOST NOORD, OOST ZUID, 

IMMERLOO EN ‘t DUIFJE 
• CENTRAAL OVERLEG MALBURGEN 
Uitgangspunten: 
• De bijeenkomsten zijn openbaar, behalve die bijeenkomsten waarbij aangegeven is dat deze besloten zijn. 
• De Wijkbeheergroepen leveren agendapunten aan voor het Wijkplatform. Komen minimaal 5 x per jaar bij 

elkaar. De Wijkbeheergroepen komen voor de bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur bij elkaar. 
• Het Dagelijks Bestuur maakt de agenda voor het wijkplatform mede op basis van punten uit de 

wijkbeheergroepen. 
• Het Dagelijks Bestuur komt 2 weken voor het Wijkplatform bij elkaar en 1 week erna. Totaal 10 x per jaar. 
• 3 platformvergaderingen voor de zomer en 2 platformvergaderingen na de zomer.  
• Het Centraal Overleg Malburgen (COM) komt 2 x per jaar bij elkaar. 

• De agendacommissie COM komt 2 x per jaar bij elkaar voorafgaand aan het COM. 

Doel: Een goede verbinding tussen Wijkbeheergroepen en het Wijkplatform. 

 
Overzicht Malburgen West, Stadsblokken, Meinerswijk en Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 

Platform Malburgen Oost, Immerloo, ’t Duifje Platform Malburgen West, Stadsblokken, Meinerswijk 

Dinsdag 19.30 uur De Hobbit - vergaderruimte 
 

Dinsdag 19.30 uur De Spil - Parkzaal: 
 

Dagelijks Bestuur  Malburgen Oost, Immerloo,  
’t Duifje 

Dagelijks Bestuur Malburgen West, Stadsblokken, 
Meinerswijk 

Dinsdag 20.00 uur Hobbit  Maandag 20.00 uur Hobbit   
Wijkbeheergroep Oost Zuid Centraal Overleg Malburgen (COM) 

Maandag 19.30 uur Bruishuis  MFC De Spil – woensdag 6 mei – 19.30 u 

De Hobbit – dinsdag 20 oktober 

Wijkbeheergroep Oost Noord - akkoord Agendacommissie COM 

Dinsdag 20.00 uur De Malburcht – Serre  Maandag 19.30 uur Hobbit -   
Wijkbeheergroep ’t Duifje Wijkbeheergroep Immerloo 

Maandag 19.30 uur Buurthuiskamer 
  

Dinsdag 19.30 uur Huis voor de wijk 
 

Data inleveren kopij Wijkkrant Malburgen.nl Data verschijnen Wijkkrant Malburgen.nl 

  

 
Vakanties (regio Zuid, waar Arnhem in valt) en feestdagen 2020: 

Nieuwjaarsdag: 1 januari Hemelvaartdag: 21 mei 

Kerstvakantie: 1 t/m 5 januari Ramadan 23 APRIL t/m 23 mei 

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart Pinksteren: 31 mei 

Goede vrijdag: 17 april  Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 

Pasen: 12 april Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 

Koningsdag: 27 april Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 

Meivakantie: 25 april t/m 3 mei Kerst: 25 en 26 december 

Bevrijdingsdag: 5 mei 
  

 



 

 

Jaarkalender Wijkbeheer Malburgen 2019 – definitief 
Datum Aanvang Locatie Groep 

Maandag 6 januari 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 13 januari 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 14 januari 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 20 januari 19.30 u buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 21 januari 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Dinsdag 28 januari 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 3 februari 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 4 februari  20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 18 februari 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 2 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 3 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Maandag 9 maart 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 10 maart  20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 16 maart 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 17 maart 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Maandag 23 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 24 maart 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 30 maart 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 7 april 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 13 april 20.00 u De Hobbit Agendacommissie COM 

Dinsdag 14 april 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 21 april 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  

besloten thema bijeenkomst 

Maandag 4 mei 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Woensdag 6 mei 19.30 u De Spil Centraal Overleg Malburgen 

Dinsdag 19 mei 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 25 mei 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 26 mei 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Woensdag 27 mei 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 1 juni 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 2 juni 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Dinsdag 9 juni 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 16 juni 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  
besloten thema bijeenkomst 

Dinsdag 23 juni 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Dinsdag 30 juni 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Maandag 24 augustus 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Maandag 31 augustus 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘Duifje 

Dinsdag 1 september 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 7 september 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 8 september 19.30 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Maandag 14 september 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 15 september  19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 21 september 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 29 september 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Maandag 5 oktober 20.00 u De Hobbit Agendacommissie COM 

Dinsdag 6 oktober 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 20 oktober 19.30 u De Hobbit Centraal Overleg Malburgen 

Dinsdag 27 oktober 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord –  
besloten thema bijeenkomst 

Maandag 9 november 19.30 u Buurthuiskamer WBG ‘t Duifje 

Dinsdag 10 november 20.00 u Malburcht WBG Oost Noord 

Maandag 16 november 19.30 u Bruishuis WBG Oost Zuid 

Dinsdag 17 november 20.00 u Huis voor de wijk WBG Immerloo 

Woensdag 18 november 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 24 november 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 

Dinsdag 1 december 19.30 u De Spil Wijkplatform Malburgen West 

Maandag 7 december 20.00 u De Hobbit DB Malburgen West 

Dinsdag 9 december 19.30 u De Hobbit Wijkplatform Malburgen Oost 

Dinsdag 15 december 20.00 u De Hobbit DB Malburgen Oost 
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