
8Verslag Wijkplatform  
Malburgen Oost 
Datum: 10/12/19         

         Locatie: De Hobbit         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen aanvragen 4:. Besluitvorming aanvragen  6:. Nieuwbouwplannen Nijmeegseweg    
Aantal aanwezigen: 25 
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 
19:31 uur. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan. Voor alle aan- en afwezigen zie de aanwezigenlijst (niet online 
beschikbaar.) De volgende leden hebben zich afgemeld: Eric Wijnhoud, Marian en afgevaardigde vanuit het Team 
Leefomgeving Malburgen. Frans stelt voor om “Nieuws vanuit de politiek” toe te voegen aan de agenda. Komt 
voortaan onder mededelingen. Agenda aangenomen. 
 

2:. Financieel overzicht Wijkplatform Malburgen Oost 
De gesprekleider bedankt Melissa voor het maken van het financieel overzicht in Excel. Het is niet de laatste versie, 
maar per ongeluk de voorlaatste. Er wordt voorgesteld om iedere vergadering een klein overzicht bij de stukken te 
voegen van het meest recente saldo van het Wijkplatform Malburgen Oost. Volgens Melissa is er een bedrag van rond 
de 25.000,- Euro over, deze is opgenomen in de laatste versie en deze zal worden nagestuurd aan de leden. Michel zal 
het financieel overzicht ook online zetten. Hanspaul wil graag 1 of 2 bewonersleden betrekken bij de financiële 
administratie van het Wijkplatform Oost in het komende jaar, zal op agenda komen volgende vergadering. 
 

3:. Toelichtingen financiële aanvragen 
WB01: Huiskamerproject de Hobbit – Hadia geeft een toelichting op de aanvraag die ze doet t.b.v. het 
Huiskamerproject in de Hobbit. Volgens Hadia is het een ontmoetingsproject dat echt nodig is. Het project is gericht 
op (vereenzaamde) vrouwen (moeders), zowel jongere, middelbare als oudere vrouwen. Wekelijks wordt er op de 
dinsdagochtend een activiteit georganiseerd waar vrijblijvend aan deel kan worden genomen. Er is een goede sfeer, er 
wordt ook input verzameld en dit wordt teruggekoppeld aan bijv. Rijnstad. Vanuit alle culturen zijn vrouwen welkom. 
Er wordt ook samen met de bezoekers van de huiskamer gekeken naar invulling van de dinsdagochtenden dat de 
activiteit plaatsvind. 
Ineke vraagt waarom alleen vrouwen welkom zijn in de huiskamer en geen mannen? De vraag voor het project kwam 
vanuit vrouwen. Het is makkelijk om over sommige onderwerpen te praten met alleen vrouwen. Ineke raadt aan om 
het project dan anders te noemen, ook omdat in Het Duifje een vergelijkbaar project is wat op iedereen is gericht, niet 
specifiek op alleen vrouwen.  
Marieke vraagt of kinderen ook mee mogen. Jonge kinderen zijn welkom, maar er is geen kinderopvang tijdens het 
project. Vrouwen horen wel zelf zorg te dragen voor hun kinderen tijdens de koffie ochtenden. 
Hadia zal de gegevens van de activiteit doorgeven aan Michel zodat hij deze kan opnemen in de wijkagenda.   
WB02 – aanvraag Ome Joops Tour (OJT): de aanvraag gedaan voor 1300,- Euro in totaal is voor de sponsoring voor 
het wielerteam. Als optie kan voor 300,- Euro extra shirts t.b.v. sponsoring organisatie worden aangeschaft. Michel 
stelt voor om na te vragen of OJT nog shirts heeft van de afgelopen editie. Hanspaul zal navraag doen.  
WB04 -aanvraag Prisma bijdrage voor NT2 onderwijs & huiswerkbegeleiding 2020: Herman vanuit stichting Prisma 
geeft een toelichting op de aanvraag. De aanvraag is bedoeld voor de deskundigheidsbevordering van de zeven 
docenten. Ondersteuning t.b.v. de logopedie van cursisten. Er wordt hiervoor een zzp’er ingehuurd om de docenten 
een aantal dagdelen te trainen. Aanschaf van lesmateriaal en een abonnement op de Startkrant voor de cursisten.  
Judit vraagt voor welke leeftijd de huiswerkbegeleiding is. Het is vanaf het eerste jaar middelbare school geeft Herman 
aan. 
Marieke vraagt voor wie de lessen en huiswerkbegeleiding zijn? De huiswerkbegeleiding is gericht op kinderen uit 
Immerloo, maar iedereen is welkom, en niet alleen met een Gelrepas.  
Karin vraagt hoe de eigen bijdrage van 1250,- Euro gezien moet worden. Het is een gezamenlijke eigen bijdrage die 
door een groot deel van de cursisten samen wordt gedragen. Afhankelijk van waar de cursist woont is de cursus gratis 
of moet er een kleine bijdrage betaald worden. Voor iemand in Het Duifje of Immerloo is de cursus gratis, voor iemand 
uit bijvoorbeeld de Akkerwindestraat zijn de kosten 0,20 Eurocent per uur met een Gelrepas. Afhankelijk ook of 
iemand een Gelrepas heeft wordt het uurtarief bepaald. 
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3:. Toelichtingen financiële aanvragen (vervolg) 
Herman geeft wat voorbeelden dat de laagdrempelige benadering ook qua prijs zeer succesvol is voor cursisten, met 
name uit AZC’s ook om later door te stromen Er is ook een aanvraag via de WEPgelden t.h.v. 5500,- Euro aangevraagd 
voor de vrijwilligersvergoeding. 
Ineke vraagt of er ook connectie is met Taalmaatjes, er is contact maar dit is een project vanuit de Vrijwilligers 
Centrale en staat los van de lessen in Huis voor de Wijk vanuit Prisma..  
Judit vraagt of er ook succes geboekt wordt met de Huiswerkbegeleiding. Herman geeft een voorbeeld waar een 
meisje van Chinese afkomst i.p.v. naar het ISK kon doorstromen naar 2 VWO. 
De aanvraag van 2019 is voor ongeveer 80% besteed geeft Herman aan. De summerschool is minder geslaagd dan 
gehoopt. Zomerhitte en vakantiegevoel speelde ook mee hiervoor. Het resterende overgebleven bedrag zal worden 
gebruikt voor iets voor de cursisten, een leuk leerzaam uitstapje bijv. Er zal daarnaast ook worden gekeken naar 1 of 2 
tweedehands laptops die met office 365 overweg kunnen t.b.v. de huiswerkbegeleiding.   
 

4:. Besluitvorming financiële aanvragen 
WB01 – het totaal aangevraagde bedrag van 2000,- Euro t.b.v. het Huiskamerproject is unaniem aangenomen. 
WB02 – het totaal aangevraagde bedrag van 1300,- Euro t.b.v. sponsoring team Ome Joops Tour is unaniem. 
aangenomen. Navraag Hanspaul bij organisatie over teamshirts nog aanwezig ja/nee.  
WB03 – het totaal aangevraagde bedrag van 278,- Euro t.b.v. busreis vanuit MFC Malburcht/Sylvia Daanen is unaniem 
aangenomen. 
WB04 – het totaal aangevraagde bedrag van 3770,- Euro t.b.v. NT2 lessen en huiswerkbegeleiding in 2020 vanuit 
Stichting Prisma is met meerderheid aangenomen. 
 

5:. Verslag & afsprakenlijst Wijkplatform Malburgen Oost - 1 oktober 2019 
Verslaglegging punt 8 – terugkoppeling over de informatiepost op winkelcentrum Drieslag. I.v.m. afwezigheid 
afvaardiging Team Leefomgeving zal dit tijdens de eerste vergadering in 2020 op de agenda staan.  
Verslaglegging aangenomen. 
Afsprakenlijst:  
19.017 – gymzaal Fluitekruidstraat: Ria de Vries geeft aan dat er een agenderingsverzoek komt in de Raad. Er zal uitleg 
komen. Frans geeft aan dat het in januari in de Raad komt. Of zeker wordt dat de nieuwbouw van de Hobbit door zal 
gaan is pas bekend begin 2020.    
Zie de afsprakenlijst voor aanpassingen. 
 

6:. Stand van zaken nieuwbouwplannen Nijmeegseweg 
Frans geeft een toelichting op de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwbouwplannen Nijmeegseweg. Frans heeft op verzoek 
van Wijkbeheergroep Oost-Zuid een conceptbrief opgesteld gericht aan de gemeenteraadsleden. Deze brief gaf o.a. 
aan dat er geen toegezegde bewonersinspraak was m.b.t. de planvorming nieuwbouw Nijmeegseweg. Omdat de 
Nijmeegseweg een wijkbreed project is, zijn bewonersleden van beide wijkplatfoms benaderd om achter de inhoud 
van de brief te staan. De brief is door alle leden unaniem aangenomen en namens Wijkplatform Oost en West 
ondertekend door de voorzitters en verstuurd aan alle raadsleden. In het DB is deze brief ter sprake gekomen en het 
Team Leefomgeving Malburgen heeft door bemiddeling ervoor gezorgd dat er een gesprek kwam tussen een 
afvaardiging vanuit beide wijkplatforms in Malburgen en de verantwoordelijk wethouder en projectmanager. 
Voor dit gesprek en de mogelijke verdere ontwikkelingen namens beide wijkplatforms heeft de afvaardiging een 
mandaat gekregen van de bewonersleden vanuit de Wijkplatforms.  
Dit gesprek heeft in goed overleg plaatsgevonden met de wethouder en de projectmanager. Er zijn wat pijnpunten 
m.b.t. de inhoud van de brief aan de raadsleden weggenomen, waaronder de naambenoeming van de projectmanager 
en er zijn hiervoor excuses aangeboden door de afvaardiging. 
De verantwoordelijk wethouder Ronald Paping heeft beloofd een stap terug te doen. Hierdoor is er weer ruimte voor 
bewonersinspraak zoals in voorjaar 2018 destijds door de projectmanager was toegezegd. Daarnaast gaat de derde en 
laatste bijeenkomst van de Klanbordgroep niet door, een wens van de bewonersafvaardiging. Hierdoor is er ruimte 
voor een nieuwe start van de klankbordgroep voor de planvorming, samen met bewoners.  
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6:. Stand van zaken nieuwbouwplannen Nijmeegseweg (vervolg) 
De eerst volgende Klankbordgoep bijeenkomst zal in januari of begin februari plaatsvinden. In de tussentijd zal de 
bewonersafvaardiging samen in overleg met de projectmanager de bewonersinspraak vorm gaan geven. Ideeën voor 
bewonersbetrokkenheid kunnen nog worden doorgegeven aan de afvaardiging (via info@malburger.nl)  
Het doel is dat weer echt vanaf het begin van het proces met bewonersinspraak wordt begonnen zoals destijds in 2018 
was toegezegd. Dat er inspraak is voor de drie onderdelen: bouwlocaties, bouwtypen, en bouwvormen, met hierbij 
rekening houdend de door de gemeente Arnhem aangegeven randvoorwaarden.  
Zonder inzet van de bewonersafvaardiging namens beide wijkplatforms was er geen inspraak meer geweest op de 
hierboven genoemde drie onderdelen. Frans wil dan ook namens de afvaardiging de beide wijkplatforms bedanken 
voor de steun en het mandaat dat ze aan de afvaardiging hebben gegeven. De afvaardiging zal de wijkplatforms op de 
hoogte houden over de voortgang.   
 

7:. Jaarplanning vergaderingen Wijkbeheer Malburgen Oost 
Hanspaul heeft de jaarplanning van 2019 aangepast voor 2020. De vergaderdagen en tijden zijn aangehouden.  
Karin merkt op dat de laatste vergadering 9de december naar de 8ste december moet, dat is een dinsdag. Hanspaul 
zal het aanpassen en de uiteindelijke planning met de stukken voor de eerste vergadering in 2020 meesturen.  
Michel zal alle vergaderdata invoeren in de online wijkagenda. Via deze agenda is het ook heel makkelijk om de 
afspraak toe te voegen aan een digitale agenda (browsers/agenda’s in Android/iOS.)  
Hanspaul zal alle stukken minimaal een week van te voren voordat de vergadering begint blijven sturen via mail. Deze 
zullen ook online te vinden zijn in het digitale archief van de wijk Malburgen (in PDF.) Zie: http://archief.malburger.nl/ 
   

8:. Jaarlijkse etentje bewonersleden 
Hanspaul zal samen met Michel een keuze maken. Michel zal de leden hiervoor benaderen m.b.t. keuze datum etc. 
Begin Januari is de bedoeling.  
 

9:. Mededelingen vanuit de Wijkbeheergroepen (WBG) 
Frans, WBG Oost-Zuid: er is door een afvaardiging van bewoners vanuit de WBG samen met een afvaardiging vanuit de 
gemeente een groenschouw gehouden. Er is door de afvaardiging de wens uitgesproken om veel extra bomen te 
plaatsen. Er is hiervoor een bedrag vanuit Team Leefomgeving toegezegd voor 5 bomen.  
Er is daarnaast aandacht besteed aan de groenstroken die nog in eigendom zijn van Volkshuisvesting. Bewoners zien 
graag dat deze groenstroken snel overgaan naar de gemeente, zodat het beheer en onderhoud hiervan verbeterd.  
Esther geeft aan dat de overdracht van de openbare ruimte vaak ongestructureerd is en er vaak onduidelijkheid is over 
wat nu door de gemeente in onderhoud is of bij de andere partij. Hierdoor loopt het onderhoudsniveau vaak achter. 
Het is gecompliceerd omdat er verschillende soorten afspraken liggen over het onderhoud tussen gemeente en 
partijen. Op het ene onderhoud ligt bijvoorbeeld een afspraak voor een jaar op het andere onderhoud weer korter. 
Frans heeft ingesproken bij de gemeente voor het nieuwe boombeleid, en gepleit om hiervoor een amendement te 
maken. Bomen die komen te staan in het publiek groen voortaan door de gemeente gelijk in onderhoud worden 
genomen. 
Frans geeft als suggestie mee dat een groenschouw ook in andere wijkbeheergroepen mogelijk een goed idee kan zijn. 
 

10:. Mededelingen vanuit organisaties actief in de wijk 
Gerda Koopmans, Volkshuisvesting: er zijn aan de Biezenlaan werkzaamheden zowel sloop als renovatie. I.v.m. deze 
werkzaamheden zijn er regelmatig delen van straten afgesloten, dit kan soms voor hinder zorgen.  
Frans vraagt of er hiervoor ook een verkeersbesluit over is genomen. Gerda geeft aan dat dit inderdaad zo is, er wordt 
door Volkshuisvesting, uitvoerders en gemeente ook alles aan gedaan om de verkeershinder zoveel mogelijk te 
beperken. De werkzaamheden zullen voor de nieuwbouw rond april afgerond zijn. Een en ander hangt af van het weer, 
met vorst kunnen bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd worden. Voor bewoners is er daarnaast spreekuur, hier 
kunnen bewoners hun klachten doorgeven. Renovatie zal eind dit jaar klaar zijn.  
Renoviering in de Pijlkruidstraat is afgerond en zit nu op energielabel A. Kamillehof is bijna klaar, zullen nog 
afrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Veronicastraat wordt op korte termijn afgerond.  
Zwanebloemlaan is nog niet helemaal afgerond geeft Frans aan, wanneer wordt het afgerond? Enkele bewoners 
klaagden over werkzaamheden.  
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10:. Mededelingen vanuit organisaties actief in de wijk (vervolg) 
Gerda geeft aan dat een woning pas wordt opgeleverd als zowel iemand van Volkshuisvesting als de bewoner een 
handtekening hebben gezet. Dus als alle punten zijn uitgevoerd, of opgelost.  
Esther Hoogendoorn, Stadsbeheer: bomen met een oranje ring rondom de stam worden nog voor 2020 gekapt. Deze 
zijn dood of erg ziek. In 90% van de gevallen komt er een boom voor terug. De bomen die nu gekapt worden hiervoor 
zal in najaar 2021 een herplanting plaatsvinden. Er zal rekening worden gehouden met het soort boom, meer variatie 
is de bedoeling.    
Er is een nieuw meldingssysteem voor de openbare ruimte van de gemeente. Het heet Fixi https://www.fixi.nl 
Het kan zowel vanuit een browser worden benaderd of de fixi app kan worden gebruikt (Android/iOS uit de app 
stores) Er kan ook anoniem gemeld worden via de app of website. Met Fixi is het mogelijk om snel (op locatie) een 
melding te maken aan de gemeente, eventueel met een afbeelding. Denk hierbij aan losse stoeptegels, of afval 
rondom ondergrondse containers. Telefonisch blijft de gemeente ook bereikbaar, dat zal vanaf 2020 gratis zijn via het 
nummer 0900-1809.   
Op 4 januari 2020 organiseert Heel Arnhem Schoon een grote vuurwerkopruimactie. De actie start vanaf 
winkelcentrum Drieslag.  Iedereen is welkom om mee te doen. Iedereen die meedoet krijgt een leuk presentje na 
afloop.   
Team Leef Omgeving: n.a.v. vragen waarom Team Leefomgeving zich heeft gemeld voor de vergadering; de jaarlijkse 
gezamenlijke borrel voor alle Teams Leefomgeving in Arnhem vond plaats op dinsdagavond 10 december.  
Nico Wiggers Ouderpartij: Nico vond het een enerverende vergadering. Interessant om eens te horen wat er leeft en 
speelt in Malburgen. Hij vraagt zich daarnaast af of de wijkprogramma’s ook worden besproken? Nico heeft daar 
vragen over gesteld in de raad. De wijkprogramma’s zijn van de bewoners, en niet voor de bewoners in de wijken 
aldus Nico. Daarom is de betrokkenheid hierbij heel belangrijk en dat dit ook op de agenda staat van bewoners= 
organisaties zoals het wijkplatform.    
 

11:. Rondvraag en Sluiting 
Gerda geeft een korte toelichting op Heel Arnhem Schoon. Het initiatief is gestart in West, maar inmiddels heeft het 
ook in Oost een afdeling waar Gerda de kartrekker van is. Een aantal keren per week wordt er gezamenlijk zwerfvuil 
opgeruimd samen en gezellig na afloop wordt samen koffie gedronken. Iedereen kan meedoen en dat doen er ook 
steeds meer.  
Gerda wil graag weten wanneer de werkgroep Drieslag haar bijeenkomst gaat houden in het komende jaar?  
Frans geeft aan dat het structuur ontwerp voor het Olympusgebied in de gemeenteraad aandacht krijgen tijdens een 
komende vergadering. 
De gespreksleider wenst alle aanwezigen goede feestdagen en een goed 2020 en sluit de vergadering om 21:22 uur. 
  
 
 
 
 
Volgende vergadering op dinsdag 18 februari 2019, om 19:30 uur in wijkcentrum de Hobbit  
Voor alle vergaderdata 2020 van het Wijkbeheer Malburgen en het makkelijk toevoegen hiervan aan uw digitale 
agenda, zie vanaf begin januari 2020: http://inmalburgen.nl/wijkagenda-malburgen 
 
Voor alle verslagleggingen Wijkplatform Malburgen Oost – zie:  
http://archief.malburger.nl/wijkplatform-malburgen-oost/ 
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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 ja   

Rob Klingen Gespreksleider lid   ja ja ja   

Hanspaul Maarseveen Opbouwwerker Rijnstad lid   ja ja ja   

Melissa Vrijwilliger Hanspaul toehoorder     ja   

Karima Busima Bewoner oost-zuid toehoorder     ja   

Hadia Huiskamerproject Hobbit genodigd    ja ja   

Gerda Wagenaar Bewoner Oost-Zuid, afgev. Heel Arnhem Schoon Toehoorder     ja   

Nazarin Hardi Bewoner Oost-Zuid Lid ja ja nee ja ja   

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

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

Wilma Koel  WBG Immerloo Lid nee ja ja nee ja   

Jane de laFosse Bewoner Immerloo Toehoorder     ja   

Franklin de laFosse Bewoner Immerloo Toehoorder     ja   

Marieke de Bond Wijkbeheergroep Oost-Noord lid   ja nee ja   

Ferdinand van der Gun Afgevaardigde bew. vereniging Stadseiland lid     ja ja   

Marten Souman Wijkbeheergroep Oost-Noord Lid nee nee nee nee nee   

Marian van Rooy Wijkbeheergroep Oost-Zuid Lid nee nee nee ja nee   

Frans v/d Berg Wijkbeheergroep Oost-Zuid  Lid ja nee nee nee ja   

Diny Jansen Wijkbeheergroep Oost-Zuid Lid ja ja ja ja ja   

Anneke Luijerink Wijkbeheergroep Oost-Noord Lid ja nee nee nee nee   

Jannie Pas Wijkbeheergroep Het Duifje Lid ja nee ja nee ja   

Karin Beisiegel Wijkbbeheergroep Oost-Noord Lid nee ja ja nee ja   

Judit Hudak Wijkbeheergroep Immerloo Lid nee ja nee ja ja   

Afgevaardigde Team Leefomgeving Afgevaardigde Team Leefomgeving Lid ja nee ja ja nee   

Esther Hoogendoorn Stadsdeelmanager Stadsbeheer Lid nee nee nee nee ja   

Gerda Koopmans Volkshuisvesting lid nee nee ja nee ja   

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



Mattijs Loor Afgevaardigde politiek - D66 lid nee nee ja nee nee   

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

Nico Wiggers Afgevaardigde politiek – Arnhemse Ouderenpartij toehoorder     ja   

Michel Lammerse Verslaglegging  lid ja ja ja ja ja   
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