
 

 

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: 25 septemeber 

 
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 29 september van 19.30 – 21.30 uur in de Hobbit,  
Zwanebloemlaan 2a in Arnhem. 
 

Agenda 
19.30 u 1.  Verslag, afspraken en aanwezigheidslijst Platform 18 februari 2020 

 
19.40 u 
 
 

 
 

 
 
20.20 u 
 

2.  Wijkbudget 2020: 
Behandeling financiële aanvragen: 
• WB22 Moestuin Huis vd Wijk gereedschap: vorige (digitale) stemming was voor/tegen ge-

lijk. Bijlage 2 
• WB28 Theater Over Malbruggen nieuwe aanvraag 20/21 Bijlage 3, 3a, 3b 

• WB29 project Samen actief Bijlage 4 
• WB30 moeder kinddag Immerloo Bijlage 5, 5a 
Besluit financiële aanvragen: 
WB22, WB28, WB29, WB30 

 
20.30 u 3.  Pauze 
   
   
20.40 u 
 
 

21.00 u 

4.  

 

5. 

Uitleg vernieuwing bestemmingsplannen Malburgen ivm nieuwe omgevingswet, 
 Bijlage 6 (meer info via mail met link begin volgende week) 
 

 
Toegankelijkheid uiterwaarden vanaf 01.01.2021 
Toelichting van bewoners.  
 

  
 

 

21.15 u        Mededelingen en rondvraag 

• DB 
• Wijkbeheergroepen 
• Leden wijkplatform: proces Nijmeegseweg 
• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Onderhoud gemeente Arnhem 
• Team Leefomgeving Malburgen 

• Vanuit gemeenteraad 
• Overige aanwezigen 

21.35 u 9.  Sluiting 
 
 
Aanmelden/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: 18/02/20         

         Locatie: De Hobbit         
  

Kernpunten vergadering: 2:. Toelichtingen aanvragen3:. Besluitvorming aanvragen  6:. Toelichting ontwikkelingen in Malburgen    
Aantal aanwezigen: 34 
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 
19:32 uur. Er wordt een kort voorstelrondje gedaan. Voor alle aan- en afwezigen zie de aanwezigenlijst (niet online 
beschikbaar.) De volgende leden hebben zich afgemeld: Esther Hoogendoorn, Frank Reijnders en Diny.  
 

2:. Toelichting financiële aanvragen 
WB06: Over Malbruggen Aukje geeft een toelichting over Theater Over Malbruggen. Het theater doet een aanvraag 
van €1500,- Euro. De aanvraag wordt alleen in Malburgen Oost ingediend. Het theater heeft als doelstelling het 
overbruggen van verschillen in de breedste zin van het woord. Dat kan o.a. zijn op leeftijd of culturele en sociale 
achtergrond. Iedereen kan dan ook meedoen aan het theater dat wel gericht is op bewoners uit Malburgen. Er doen 
nu 12 spelers mee en het aankomende stuk dat wordt gespeeld gaat over eenzaamheid. Er zijn van het vorige stuk 
diverse voorstellingen gehouden, o.a. in Rozet en in het Huis voor de Wijk. Er zal tijdens het aankomende Hoogte 80 
en RuimteKoers Festival worden opgetreden evenals op diverse andere locaties in de stad. Bekendmakingen van zowel 
nieuwe deelnemer/spelers als optredens worden o.a. gedaan in de buurthuizen, via een eigen nieuwsbrief. social 
media, eigen website, wijkwebsite en wijkkrant. Er wordt nu gekeken naar financiële ondersteuning.   
Empowering Nisa: Bouchra geeft een toelichting en beantwoord vragen op basis van de aanvraag. De aanvraag is vlak 
voor de vergadering aangepast, zit niet bij de verzonden stukken. Voor de aanvraag blikken Bouchra en Ouafe even 
kort terug op het jaar 2019. 
Empowering Nisa voert diverse activiteiten uit in verschillende delen van Malburgen, zowel Oost als West. Zo wordt er 
in het Huis voor de Wijk aan 15 meiden vanaf 13 jaar oud gecoached. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en ook 
stagelopers vanuit middelbare schoolopleidingen. Veel vragen over social media, schoolkeuze etc. zijn de vragen die 
meiden hebben. In jongerencentrum Fresh worden vergelijkbare ondersteuning gegeven aan meiden in dezelfde 
leeftijdsgroep. In de Spil wordt zaalvoetbal georganiseerd. Meiden vinden het toch fijner dat ze niet zichtbaar 
deelnemen aan sportactiviteiten, vandaar ook een eigen activiteit voor alleen meiden. Er wordt ook samengewerkt 
met diverse basisscholen in Malburgen, waaronder het Mozaïek. Samen met deze school wordt er een combinatie van 
workshops & zaalvoetbal gegeven. Een voorbeeld van een cursus die is gegeven aan vrijwilligers-meiden is de BHV 
cursus. De Wijkplatforms hebben hier afgelopen jaar ook een financiële bijdrage aan geleverd, alle deelnemers hebben 
de cursus met goed gevolg volbracht en een certificaat ontvangen. 
Daarnaast wordt er vanuit Empowering Nisa deelgenomen aan tal van activiteiten en evenementen in de wijk. 
Ruimtekoers is één voorbeeld hiervan. Een terugkoppeling van alle activiteiten zal aan Michel worden gemaild. Michel 
zal deze online beschikbaar stellen aan de leden. Bekendheid wordt o.a. gegenereerd via social media en mond-tot-
mond.  
Toelichting aanvraag 2020: Een deel van de aanvraag is bedoeld voor de vrijwilligersvergoedingen. Empowering Nisa 
wordt steeds groter, de 8 vrijwilligers uit de wijk krijgen een vergoeding van €2,75 Euro per uur op basis van 1098 uur 
in 46 weken. Activiteiten zijn zowel structureel als eenmalig. Er is ook een deel van de aanvraag voor de activiteiten, 
zoals huiswerkbegeleiding t.b.v. huur ruimte. Vrouwenfeest is een aparte activiteit hiervoor gevraagd aan Oost (3/4 
deel) €1818,75 Euro. Het bedrag van €5152,12 Euro (deel voor Oost) wordt gebruikt voor de activiteiten, 
vrijwilligersvergoeding, huiswerkbegeleiding en de huur. Het totaal aangevraagde bedrag aan Wijkplatform Oost is: 
€6970,87 Euro.   
Vragen Wijkplatform: de zaalvoetbalactiviteiten worden geen bijdrage gevraagd aan de deelnemers, mogelijk dat dit 
in de toekomst wel gaat gebeuren. De schoolondersteuning is voornamelijk gericht op basisschoolleerlingen, niet op 
voortgezet onderwijs – zoals bij Stichting Prisma. Er worden geen aanvragen gedaan bij andere organisaties zoals 
stichtingen wordt wel naar gekeken voor 2021. Empowering Nisa wordt gefinancierd vanuit de gemeente Arnhem 
(TLO) en met een bijdrage van beide wijkplatforms (afgelopen jaar en eerder.) Er wordt geen samenwerking gezocht 
met Rozet, dit is te ver over de brug voor de meeste meiden. Het gaat om meidenondersteuning in de wijk, zodat 
afstand geen belemmering hoeft te zijn, ook niet voor de ouders.  
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2:. Toelichting financiële aanvragen (vervolg) 
Er wordt geen samenwerking gezocht met andere organisaties voor de organisatie van het of gezamenlijk 
vrouwenfeest, het gaat om een andere doelgroep.  
Empowering Nisa zal regelmatig terugkoppeling geven over activiteiten voor de wijkmedia of in de wijkkrant.    
Toelichting aanvraag Heel Arnhem Schoon: Alie en Rebecca vanuit Heel Arnhem Schoon geven een toelichting op de 
werkzaamheden. Heel Arnhem Schoon zet zich sinds 2019 in om heel Arnhem schoon te krijgen van zwerfvuil. Het is 
sinds december ‘19 een stichting die is opgezet met hulp van het Team Leefomgeving Malburgen. Daarnaast krijgt het 
ook steun vanuit Dolmans Landscaping en wordt er geregeld samen gewerkt met andere (bewoners)organisaties. 
Sponsoring gebeurd voor een deel door Jan Linders.  
De ruim 40 vrijwilligers werken nu vooral in de delen West en Oost-Zuid, maar bedoeling is om dit zo en zo wijkbreed 
te gaan uitbreiden. Het gaat niet alleen om het opruimen van zwerfafval, maar ook om het sociale aspect. Je mag 
meelopen en meedoen wanneer je wil of kan. Veel deelnemers zijn wat eenzaam of komen weinig buiten. Iedereen 
die mee wil doen is welkom, jong of oud. 
Het bedrag €1901,25 Euro (3/4 van totale aanvraag voor oost en west) wordt gevraagd aan Oost. 
Aanvraag web & communicatiewerk Michel Lammerse: Michel geeft geen toelichting maar heeft een uitgebreide 
aanvraag ingediend. In de bijlage hiervan geeft Michel een uiteenzetting van de werkzaamheden voor dit jaar vanaf 
januari 2020. Deze werkzaamheden zijn evenals het aangevraagde bedrag en de uren vergelijkbaar met afgelopen 
jaren. Het gaat om werkzaamheden aan malburgen.nl, inmalburgen.nl, de wijkagenda en het wijkarchief. Daarnaast is 
een deel voor de aanvraag voor notuleer en promotiewerkzaamheden t.b.v. het wijkbeheer. De hoogte van aanvraag 
is afhankelijk of Team Leefomgeving een bijdrage doet. Het totaal aangevraagde bedrag zonder bijdrage vanuit TLO is 
€10.800,- Euro voor Wijkplatform Oost (3/4 van totale aanvraag voor oost en west).  
Aanvraag Rein Turk, kinderkamp en ouderenvakantie 2020: Rein Turk geeft een uitgebreide toelichting op zijn 
aanvraag voor het kinderkamp en ouderenvakantie. Het kinderkamp is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 14 jaar, 
dit jaar wordt het voor de veertigste keer georganiseerd.  
Verdeeld in twee groepen. In totaal gaat het om 50 kinderen uit met name Malburgen Oost en West. Aan de ouders 
wordt een bijdrage gevraagd van €50,- Euro voor 5 t/m 11 jaar en €55,- Euro voor de groep kinderen van 11 t/m 14 
jaar. Het gaat veelal om kinderen die door andere organisaties worden aangedragen uit veelal arme gezinnen of 
gezinnen waar het niet zo goed in gaat – het vergeten kind. Het kamp is vol sociale activiteiten, zo is er geen wifi en de 
telefoon mag niet mee.  
De ouderenvakantie is een vakantieweek voor ouderen uit Arnhem die met name eenzaam zijn en geen financiële 
mogelijkheid hebben om op een andere manier op vakantie te gaan. De eigen bijdrage is €210,- Euro. Alles is dan 
inclusief, de reis, verblijf het eten en alle activiteiten tot met zorg tijdens de week. 
 

3:. Besluitvorming financiële aanvragen 
WB06 - aanvraag Over Malbruggen ter hoogte van €1500,- Euro: unaniem aangenomen voor het volledige bedrag 
met de voorwaarde dat ze regelmatig informatie over de activiteiten en voorstellingen terugkoppelen aan de 
wijkmedia. 
WB07 – aanvraag Empowering Nisa ter hoogte van €6970,87 Euro: aanvraag aangenomen voor een deel van het 
bedrag ter hoogte van €2576,- Euro  - de helft van het bedrag voor activiteiten. Met de voorwaarde  dat ze de 
wijkmedia/ wijkplatforms regelmatig terugkoppelen wat ze doen, waar ze activiteiten organiseren etc. inclusief 
oproepen. 
Aanvraag deel Vrouwenfeest. Unaniem aangenomen voor een bedrag van: €1143.- Euro. Met de toelichting dat eten & 
drinken als hoofdactiviteit niet worden vergoed volgens de regels voor aanvragen.        
WB13 – aanvraag Michel Lammerse Web & communicatiewerk totale aanvraag €10.800,- Euro: de aanvraag wordt 
onder voorbehoud unaniem goedgekeurd als het Team Leefomgeving akkoord gaat met een vergelijkbare bijdrage als 
in 2019. Update mrt: TLO Malburgen heeft eenzelfde bijdrage gedaan als afgelopen jaar, het totale bedrag aan 
Wijkplatform Oost is €3300,- Euro.  
De bijdrage t.b.v. notuleerwerk is op basis van het aantal verslagleggingen en andere werkzaamheden t.b.v. het 
Wijkbeheer Malburgen en wordt jaarlijks afgerekend.    
WP14 – aanvraag Rein Turk Ouderenvakantie ter hoogte van 1875,-Euro: unaniem aangenomen. 
WP15 – aanvraag Rein Turk Kindervakantiekamp 2020 ter hoogte van  2250,- Euro: unaniem aangenomen 
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3:. Besluitvorming financiële aanvragen (vervolg) 
WP16 – aanvraag Heel Arnhem Schoon ter hoogte van 1901,25 Euro: unaniem aangenomen.  
 

 4:. Verslaglegging en afsprakenlijst 10 december December 
Punt 7, Nel geeft aan dat het nummer van de gemeente is veranderd, is nu gratis: 0800-1809   
Verslaglegging aangenomen, geen wijzigingen.  
Zie afsprakenlijst voor wijzigingen. 
 

5:. Brand Gelderseplein - update 
Franklin is bewoner op het Gelderseplein en geeft een toelichting op de huidige ontwikkeling. Er is een inventarisatie 
gemaakt en het forensisch onderzoek is recent afgesloten. Nu gaat het om het kostenvraagstuk. Renovatie wordt nu 
weer hervat die voor de brand al bezig was. De voorhal is hopelijk weer snel hersteld zodat er ook weer van het 
trappenhuis gebruik kan worden gemaakt. Er wordt nu een tweede noodlift geplaatst. Eén lift is te weinig, gezien de 
grootte en snelheid van de lift. Brandwachten zijn actief, vrijwilligers die erop letten dat er niet opnieuw brand wordt 
gesticht in de trapruimte wat al een aantal keren is gebeurd. De sfeer is beladen. Bewoners zijn blij dat burgemeester 
goed betrokken is bij de brand en persoonlijk zich betrokken voeld.  
Hanspaul geeft aan dat er nu specifiek ambulant jongerenwerk gaat worden ingezet op het Brandenburgseplein, dit is 
vanuit de regiegroep besloten.   
Ineke betuigt namens het Wijkplatform Malburgen Oost steun en medeleven aan de familie van de slachtoffers. 
Franklin zal het overbrengen aan de familie.    
  

6:. Toelichting diverse ontwikkelingen in wijkdeel Oost 
Ontwikkelingen Nijmeegseweg – toelichting Frans: Keuze van stedenbouwkundigbureau is nu aan de orde. Er wordt 
samen met de gemeente een keuze gemaakt welk bureau het participatieproces mag gaan trekken. 
Als de keuze rond is zal de klankbordgroep Nijmeegseweg worden opgestart en kunnen Malburgers deelnemen. 
Ontwikkelingen gymzaal Fluitekruidstraat – toelichting Marijn van Wolfen: voor nieuwbouw gymzaaler ligt nog 
steeds een debatverzoek daarover vanuit de Raad. Het college van B&W heeft eerder toegezegd de raad te 
informeren en die informerende brief is op 3 maart behandeld door B&W en vervolgens aan de gemeenteraad 
gestuurd. Daarmee is voldaan aan de toezegging van het college in de eerdere raadsbrief van 7 januari 2020 om de 
gemeenteraad binnen 3 maanden te informeren. Ontwikkelingen Olympusterrein – toelichting Frans: er is een debat 
verzoek geweest over het Olympusterrein. Frans heeft ingesproken namen Wijkbeheergroep Oost-Zuid. Ook vanuit 
Wijkplatform West is door Marieke ingesproken. Vanuit beide organisaties om op het terrein woningbouw mogelijk te 
maken samen met leisure. Het terrein is nu onderhevig aan allerlei activiteiten die je er niet wil hebben. Eerder was 
aangegeven dat het niet kon door de verantwoordelijke vanuit de gemeente. De wethouder heeft inmiddels 
aangegeven ernaar te zullen gaan kijken. Bij de nota van randvoorwaarden zijn bewoners nog niet betrokken, 
belangrijk dat dit wel gaat gebeuren. Marijn kan bevestigen dat dit ook zo is. Op 4 maart zullen de nota van 
randvoorwaarden ook worden behandeld in de Overleggroep Oost-Zuid. Frans wil daarin meenemen dat er verbinding 
is tussen ontwikkelingen Nijmeegseweg en dat van niet-sociale woningbouw op Olympus zodat er een samenhangend 
beeld ontstaat.  
 

7:. Mededelingen uit de wijkbeheergroepen en diverse organisaties actief in Malburgen 
Wijkbeheergroep Het Duifje: Jannie geeft aan dat bewonershuiskamer in Het Duifje is geopend. Het idee is ontstaan 
vanuit de Koffiebus een mobiel ontmoetingsproject. Tijdens dit project is voorgesteld voor een vaste ontmoetingsplek 
dat is nu gerealiseerd en recent geopend onder grote belangstelling van betrokkenen en de wethouder. Er zullen 
verschillende organisaties gebruik gaan maken van de Buurthuiskamer, het Financieel Café is er één van. Zaterdag 14 
maart is de jaarlijkse schoonmaakdag tijdens NLDoet in Het Duifje, iedereen kan meedoen.  
Wijkbeheergroep Oost-Zuid: Frans geeft een toelichting. Hij heeft ingesproken voor het plan woningbouwplanning. 
Frans heeft gepleit voor maximaal 50% sociale huur in wijken. Dit om de leefbaarheid en gemelleerdheid van wijken 
op goede niveaus te houden. Meer bouw in bijvoorbeeld Oost-Zuid van sociale huur is geen goede ontwikkeling. Er zijn 
hierop veel goede reacties ontvangen, ook vanuit de gemeente zelf. 
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7:. Mededelingen uit de wijkbeheergroepen en diverse organisaties actief in Malburgen (vervolg) 
Wijkbeheergroep Oost-Noord: Marieke geeft aan dat er in de wijkbeheergroep ongerustheid is over het omgekeerd 
afvalinzamelingsbeleid. Het verkleinen van de containeropeningen en het betalen per zak principe zal 
hoogstwaarschijnlijk veel meer afval rondom de containers gaan opleveren.  
De wijkbeheergroep wil graag weten of er extra maatregelen gaan worden genomen om dit te voorkomen.    
Er wordt voorgesteld om platform breed om iemand uit te nodigen om extra aandacht te besteden hieraan. Ook in de 
Wijkbeheergroepen moet het gesprek plaatsvinden. Het DB zal het worden meegenomen.  
Spelregels Wijkorganisaties: er wordt afgesproken dat alle leden van de bewonersorganisaties worden benaderd voor 
deelname aan de discussie. Er wordt voorgesteld dat het mogelijk moet zijn dat elke Wijkbeheergroep een 
afvaardiging heeft plus een vanuit elke wijkplatform in het vervolgproces. Hanspaul zal alle leden vanuit het 
wijkbeheer benaderen. Voor 2 maart moeten bewoners zich aanmelden. Liesbeth denkt dat het niet alleen om de 
financiën gaat m.b.t. herziening spelregels. Ferdinand vindt het jammer als de huidige situatie veranderd in 
Malburgen, mogelijk dat het in andere wijken anders, minder of niet goed functioneert, maar in Malburgen 
functioneert het goed. 
Volkshuisvesting: Gerda Koopmans geeft een toelichting dat er op dit moment op verschillende locaties in de wijk 
wordt ingezet op renovatie en vooral het isoleren van woningen. Het Kamillehof is nu klaar, Veronica straat staat in de 
voorbereiding evenals de Distelllaan. Tot 2024 lopen er tal van projecten in de wijk. Uitgangspunt is label B, hopelijk 
misschien op sommige locaties A of A++. Gemiddeld zal het B worden. De Akkerwindestraat is nog niet bekend met 
betrekking tot de aanpak van de flatblokjes. Eerst zeker zijn over de aanpak hiervan. Er vinden daarnaast 
conditiemetingen plaats in de Venkelstraat en omliggende straten. Hiermee wordt gekeken welke maatregelen 
kunnen worden genomen welke verbeteringen kunnen plaatsvinden. Whemerdreef is in ontwikkeling, komt ook een 
klein deel sociale huur, omwonenden worden hierover nu ingelicht.  
Team Leefomgeving Malburgen: Marijn geeft een toelichting dat er al lange tijd zorgen zijn bij bewoners over het 
brom- scooterverkeer op de Bandijk. Daar zal extra op gaan worden gecontroleerd en er komen onderborden om extra 
op te wijzen. Het gaat om de gehele Bandijk. Drieslag zal worden meegenomen in het volgende wijkplatformoverleg 
wordt afgesproken. Ruimtekoers Festival zal plaatsvinden op de Akkerlei (waar vroeger de spiegeltent stond.) 
Afgevaardigden politiek: Raadslid Mattijs Loor (D66) ziet graag een informatief artikel in de krant m.b.t. veranderingen 
afvalinzameling en betalen per zak. Michel zal contact opnemen om een informatief artikel te plaatsen over de 
veranderingen met betrekking tot afvalinzameling. Hanspaul ziet een uitkomt voor bijeenkomsten met makkelijk te 
begrijpen informatie. 
Wijkwethouder Ronald Paping: Er wordt met Vivare en Volkshuisvesting gekeken naar verbeteringen op de pleinen en 
de verduurzaming die nu plaatsvindt te koppelen aan de sociale verbeteringen. De woondeal Arnhem-Nijmegen, een 
woondeel te sluiten met het ministerie. Hele rij van afspraken waar gaan we de komende jaren mee bezig. Het wort 
geen Vogelaaraanpak, maar fysieke vernieuwing met sociale verbetering is de bedoeling.      
   

8:. Rondvraag en sluiting     
Ferdinand stelt voor om voortaan tijdens de vergadering koffie, thee en fris op de tafel te zetten zodat er 
doorvergaderd kan worden maar dat aanwezigen toch wat kunnen drinken. Allen akkoord. 
 

Gespreksleider sluit de vergadering om 21:52 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun deelname.  
Datum volgende vergadering afhankelijk van de coronacrisis. 
 

Voor verslagleggingen en stukken Wijkbeheer Malburgen, zie ook het Malburgs Archief: 
http://archief.malburger.nl/wijkplatform-malburgen-oost/  
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Nummer  Datum  Onderwerp/Afspraak  Wie/Actie  Wanneer  
18.015 02-10-18 Aangepast: Aankomende Centraal Overleg Malburgen zal worden gekeken hoe meer 

leden te werven   
Alle leden wijkbeheer in Oost 2020 

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

Arno van Geel, Marijn van Wolfen, 
Michel Lammerse 

2020 

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 2020 

19.005 26-02-19 Michel zal in overleg met Hanspaul een online overzicht maken van alle aanvragen die zijn 
gehonoreerd in 2019. 

Hanspaul en Michel 2020 

19.013 09-04-19 Aangepast: Esther doet navraag over afwateringsproblemen op de parkeerplaats bij 
winkelstrip Kruidenhof (Lidl) Michel geeft door 

Esther Hoogendoorn, Michel 2020 

19.028 01-10-19 Sint Maartensfeest – Heartlinq, Marja Remesar: Hanspaul zal eindverslag dat hij heeft 
ontvangen aan de leden toesturen. 

Hanspaul Maarseveen 2020 

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 2020 

19.036 10-12-19 Elke vergadering wordt er een saldo update met de stukken meegestuurd, hierin staat het 
meest actuele saldo van het Wijkplatform Malburgen Oost.  
Hanspaul zal het meest recente financieel overzicht 2019 van het Wijkplatform Malburgen 
Oost nog nasturen aan alle leden. 
1 of 2 bewonersleden zullen vanaf 2020 de financiële uitverantwoording controleren.  

Hanspaul Maarseveen, 
bewonersleden 

2020 

20.001 18-02-20 Besluitvorming financiële aanvragen 18-02-20: 

 WB06 – unaniem aangenomen voor een totaal bedrag van €1500,- Euro met de 
voorwaarde om regelmatig terug te koppelen aan de wijkmedia over de 
voorstellingen. 

 WB07 – unaniem aangenomen voor een deel van het bedrag ter hoogte van 
€3719,- Euro. Onder voorwaarde dat er regelmatig wordt teruggekoppeld aan 
wijkmedia. 

 WB13 – na toezegging bijdrage TLO Malburgen unaniem aangenomen voor het 
bedrag van €3300,- Euro. Bijdrage notuleer en promotie werk wijkbeheer op basis 
van vergaderingen en andere activiteiten 

 WB14 – unaniem aangenomen voor het totaal aangevraagde bedrag van €1875,- 
Euro.  

Hanspaul  2020 



 WB15 – unaniem aangenomen voor het totaal aangevraagde bedrag van €2250,- 
Euro. 

 WB16 – unaniem aangenomen voor het totaal aangevraagde bedrag van 
€1901,25 Euro. 

20.002 18-02-20 Omgekeerd inzamelen, veranderingen afval inzamelen/ betalen per zak bespreken tijdens 
de aankomende vergadering. Vanuit gemeente verantwoordelijke uitnodigen voor 
toelichting. 

Hanspaul  2020 

20.003 18-02-20 Hanspaul zal alle bewonersleden binnen het Wijkbeheer Malburgen benaderen met de 
vraag om deel te nemen aan de bijeenkomsten over herziening spelregels 
wijkorganisaties. Bedoeling om 1 afgevaardigde per wijkplatform aan te dragen, en 1 
afgevaardigde per wijkbeheergroep.   

Hanspaul  2020 

20.004 18-02-20 Volgende vergadering verbetering Drieslag op de agenda, programmamanager uitnodigen 
voor een toelichting.  

Hanspaul, DB Malburgen Oost 2020 

 



 

WIJKPLAFORM MALBURGEN OOST       AANWEZIGHEIDSLIJST 2020 

VERGADERDATUM 18-Feb       

NAAM FUNCTIE & ORG. 

GENODIGD  
TOEHOORDER  LID AANWEZIG:  JA/NEE 

Ineke Siepermann Waarnemend voorzitter lid Ja       

Rob Klingen Gespreksleider lid Ja       

Hanspaul Maarseveen Opbouwwerker Rijnstad lid Ja       

Melissa Vrijwilliger Hanspaul toehoorder Ja       

Anne Arnhem Platform chronisch Zieken & Gehandicapten toehoorder Ja       

Robin Bewoner  toehoorder Ja       

Aukje Theatergroep Over Malbruggen toehoorder Ja       

Brain Theatergroep Over Malbruggen toehoorder Ja       

Marian Bewoner Oost-Noord teohoorder Ja       

Nel van Geutselaar Bewoner Oost-Noord lid Ja       

Rebecca Schut  Stichting Heel Arnhem Schoon genodigd Ja       

Alie Sijtsma Stichting Heel Arnhem Schoon genodigd Ja       

Liesbeth van Triest Bewoner Oost-Noord lid Ja       

Wilma Koel  WBG Immerloo lid Ja       

Ouafe Nasri Empowering Nisa genodigd Ja       

Bouchra El Haddad Empowering Nisa genodigd Ja       

Franklin de laFosse Bewoner Immerloo lid Ja       

Marieke de Bond Wijkbeheergroep Oost-Noord lid Ja       

Ferdinand van der Gun Afgevaardigde bew. vereniging Stadseiland lid  Ja       

Marten Souman Wijkbeheergroep Oost-Noord lid nee       

Marian van Rooy Wijkbeheergroep Oost-Zuid lid Ja       

Frans v/d Berg Wijkbeheergroep Oost-Zuid  lid Ja       

Diny Jansen Wijkbeheergroep Oost-Zuid lid Ja       

Anneke Luijerink Wijkbeheergroep Oost-Noord lid Ja       

Jannie Pas Wijkbeheergroep Het Duifje lid Ja       

Aslan Duni  Vrijwillgier Empowering Nisa toehoorder Ja       

Judit Hudak Wijkbeheergroep Immerloo lid Ja       



Nazarin Hardi Bewoner Malburgen Oost-Zuid lid Ja       

Vincent William Cultuursmakelaar Malburgen toehoorder Ja       

Marijn van Wolfen Afgevaardigde Team Leefomgeving Lid Ja       

Esther Hoogendoorn Manager Team Wijkonderhoud gem. Arnhem lid nee       

Gerda Koopmans Volkshuisvesting lid Ja       

Ronald Paping Wijkwethouder Malburgen Lid Ja       

Ria de Vries Afgevaardigde politiek -PvdA lid nee       

Mattijs Loor Afgevaardigde politiek - D66 lid Ja       

Joel van der Loo Afgevaardigde politiek - GroenLinks lid nee       

Geert Plateringen Afgevaardigde politiek – Arnhemse Ouderenpartij toehoorder Ja       

Michel Lammerse Verslaglegging  lid Ja       

 



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: Wali Hamid Adres: John Lennonstraat 93 

Postcode: 6836DM Woonplaats: Arnhem 

Telefoon: 0682978460 E mail:  

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

Het gaat in dit geval om een zitgrasmaaier, een boor met accu, paaltjes, spijkers. 
De zitgrasmaaier is nodig om het feit dat de huidige grasmaaier niet sterk genoeg is om het hele terrein bij te kunnen 
houden. Daarnaast is het niet mogelijk om de huidige grasmaaier te gebruiken bij nat gras.  

Wat is het doel? Het doel is om de moestuin en het gebied hier omheen op te knappen en vervolgens netjes te houden. 

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Het gaat hier om de wijk Immerloo en het Duifje. 

Wie zijn de deelnemers? Wali Hamid 

Hoeveel mensen nemen 
deel? 

Het gaat om 32 mensen 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

Heel jaar door vinden er verschillende activiteiten plaats  

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

De moestuineigenaren zullen door middel van mond tot mond reclame, flyers en samenwerkingspartners mensen 
uitnodigingen voor de verschillende activiteiten zoals barbecueën, picknicken en activiteiten voor kinderen in de 
kindertuin. Verder is er een stuk tuin ‘gemeubileerd’ voor bijeenkomsten. 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: €2.029,5,- 

Bijdragen deelnemers:  

Bijdragen organisatie, fondsen e.d.  

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? €2.029,5,- 

Ondertekening 
Datum: 06-05-2020 Handtekening:  

 

Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen: 06 – 55187559  h.maarseveen@rijnstad.nl  

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:h.maarseveen@rijnstad.nl
mailto:aanvragen@malburgen.nl
http://www.malburgen.nl/


 



Wijkplatform Malburgen Oost  

 
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: Stichting OverMalbruggen (zakelijk leider: 

Freija Poll en Ester Feldman (Pr-en 
fondsenwerving) 

Adres: Pimpernelstraat 15 

Postcode: 6833CV Woonplaats: Arnhem 

Telefoon: 06-11138303 E mail: info@overmalbruggen.nl 

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

Een theatervoorstelling door mensen uit Malburgen en omstreken, waar een podium wordt geboden voor deze mensen 
om hun verhaal te vertellen wat voor meer eigenwaarde voor hen zorgt en begrip voor hen onder het publiek.  
Vanaf oktober willen we een verdiepingsproject aangaan. In dit project werken we naar een voorstelling toe vanuit 
interviews met buurtbewoners. Het thema van deze voorstelling is wederom Eenzaamheid en Verbondenheid omdat het 

een belangrijk thema is om ons in de huidige omstandigheden in te verdiepen. 

Wat is het doel?  Het bevorderen van contacten tussen mensen van verschillend culturen, leeftijden, geaardheden en sociaal-economische 
posities, met verschillende handicappen door een podium te bieden voor verhalen die vaak ongehoord blijven. Ook willen 
we hun ervaringen in deze tijden delen met ons publiek om de discussie over wat eenzaamheid en verbondenheid omvat 

in deze tijden en daarbuiten voor verschillende groepen aan te gaan. 

Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

Malburgen, Immerloo (repetitielocatie) en omstreken 

Wie zijn de deelnemers? Mensen uit Malburgen en omstreken van verschillende culturen, leeftijden, geaardheden, met verschillende handicappen 

en sociaal-economische posities. Iedereen vanaf 16 tot 80 jaar oud kan mee spelen.  

Hoeveel mensen nemen 
deel? 

We streven naar 10 spelers. Verder hebben we één regisseur, een artistiek leider, waarschijnlijk twee stagiaires, één 
zakelijk leider, één 4 koppig bestuur en andere vrijwilligers. Tevens werken we samen met andere instellingen uit de wijk. 

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

We repeteren wekelijks op donderdag avond, vanaf oktober 2020 beginnen we met interviewen en theaterworkshops. 
Van december tot eind mei/begin juni repeteren we voor de voorstelling. De voorstelling vindt dan eind mei/begin juni 
plaats tijdens het Hoogte80 festival  of Waalzinnig festival, Ruimtekoers festival en in het Huis voor de Wijk. 

Op welke manier worden 

bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

Bewoners kunnen mee doen als spelers, vrijwilligers (decor, techniek, PR etc) of in het publiek zitten. Ze worden 

geïnformeerd via sociale media, (buurt)kranten, radio, tv en buurtactiviteiten en via werving in AZC’s.  

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: €33.287,69 

Bijdragen deelnemers: € 638,75 

Bijdragen organisatie, fondsen e.d. € 1.650,- van de kaartverkoop, € 25000,- van het fonds voor Cultuurparticipatie, € 2500,-van de 
Stichting Vrienden van Theater toegekend. 

Welk bedrag vraagt u aan het wijkplatform? 75% van €3.500,- is €2.625,- bij het Wijkplatform Malburgen-Oost 

Ondertekening 

Heeft u een 

leuk idee om 

de 

leefbaarheid 

in de wijk te 

verbeteren? 



Datum: 14-5-2020 Handtekening:  

 

Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Hanspaul Maarseveen h.maarseveen@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  
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In dit dekkingsplan vindt u de begroting van stichting OverMalbruggen voor ons 

verdiepingsproject dat plaatsvindt vanaf september 2020 t/m juni 2021 en de uitleg bij deze 

begroting.  

 

Uitgaven 

  

Verzamelen verhalen (totaal € 7.292,50) 

Voor het verzamelen van verhalen uit de buurt gaan 2 personen uit het bestuur, de wijk in 

om contact te leggen met mensen van verschillende achtergronden. Via informele 

gesprekken met wijkbewoners proberen ze deze mensen te leren kennen en hen tevens te 

vragen of ze hen mogen interviewen. Er is in totaal 80 uur aan werving voor beschikbaar 

met een vergoeding van € 20,- per uur. Als zij mensen uit de buurt hebben gevonden zullen 

zij die mensen interviewen. De verwachting is dat er 15 interviews plaats vinden en dat bij 

voorkeur met 2 personen wordt afgenomen. Per interview is 9 uur berekend, voor zowel de 

voorbereiding van het interview, het afnemen van het interview, en het verwerken van de 

verkregen informatie. De vergoeding is € 20,- per uur. Daarnaast krijgen de interviewers 

ondersteuning van een vrijwilliger voor in totaal 65 uur met een vergoeding van € 4,50 per 

uur. 

 

Locatiekosten (totaal € 478,-) 

De eerste locatiekosten betreffen de huur van een repetitieruimte in het Huis voor de Wijk 

die voor activiteiten vanuit en vóór de wijk, ter beschikking is gesteld voor € 1 per uur. De 

repetities duren 2 uur per week. Tijdens de vakantieperiodes zal er niet gerepeteerd worden 

en daarom zullen we voor de workshops vanaf september en vanaf december tot juli voor de 

repetities 39 weken lang € 2 moeten betalen voor de huur van de repetitieruimte. Verder 

zullen we ten minste 2 keer in de aankomende periode optreden buiten de festivals om.  

Hiervoor is € 100 per keer, dat we willen spelen, opgenomen in de begroting om een 

ruimte/zaal te huren. Als laatste is € 100,- begroot voor de techniekkosten, de huur van 

verlichting en geluidsinstallatie voor een toneelvoorstelling op locatie. 

 

Voorstelling (totaal € 14.073,75) 

Voor de voorstellingen zijn decor, kleding en attributen en grime nodig. Veel hiervan kan via 

de spelers zelf, vrienden en familie of de Arnhemse Uitdaging, geregeld worden. Ook 

beschikt Theatergroep OverMalbruggen zelf over basis grime. Echter zullen er altijd nog 

enkele attributen/ kleding/ extra grime gekocht moeten worden. Ook willen we de spelers, 

regisseur en twee vrijwilligers voor en na de voorstelling een bedankje geven. Daar is voor 5 

voorstellingen € 1,75,- per persoon beschikbaar.  

Voor de professionals is een vergoeding van € 20,- per uur begroot. De regisseur zal 4 uur 

per week bezig zijn met het uitvoeren van zijn taken (17 uur in de maand vanaf september 

t/m juni). Hij zal per week 2 uur lesgeven en 2 uur besteden aan voorbereiding. 

Voor de artistieke vormgeving van de artistiek leider is 60 uur aan het begin en het eind van 

de voorstelling begroot, om aan het begin de verhalen te bundelen en het script te schrijven 

en aan het eind om de voorstelling te verfijnen. Daarnaast is er 2,5 uur begroot om de 

regisseur te ondersteunen (totaal 11 uur per maand). 
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Tijdens de repetities komen er ook nog 2 gastdocenten om spelers kennis te laten maken 

met andere podiumkunsten en hen te helpen dit bij de voorstelling te gebruiken. Per gastles 

is 2 uur les en 2 uur voorbereiding begroot en elke gastdocent komt 3 keer.  

Verder is er voor het artistiek overleg 1,5 uur overleg per week ingepland (7 uur per maand), 

daarbij zijn de artistiek leider, regisseur en zakelijk leider bij aanwezig.  

De zakelijk leider houdt zich ook bezig met de administratie rondom de spelers. Daar is 1 

uur per week voor begroot (5 uur per maand). 

PR (totaal € 4.949,-) 

Voor promotiemateriaal is € 250 per voorstelling buiten de festivals begroot. Bij festivals 

verzorgt de festivalorganisatie de promotie. Van dit bedrag kunnen de flyers en posters 

worden bekostigd. Daarnaast is € 40,- beschikbaar voor de grafische vormgeving van het 

promotiemateriaal per voorstelling buiten de festivals om. Voor de voorstellingen buiten de 

festivals om, gaan we ook inzetten op actieve verspreiding van het promotiemateriaal door 

de spelers. Zij krijgen daar een klein vergoeding voor van € 4,50 per uur. Er is in totaal 72 

uur om te flyeren begroot. Foto’s voor het promotiemateriaal worden gemaakt door een 

fotograaf. Ook is de fotograaf bij 2 voorstellingen aanwezig om deze voorstellingen op beeld 

vast te leggen. De fotograaf krijgt voor deze drie momenten dat hij komt fotograferen 50,- 

per keer uitbetaald. De sociale en reguliere media worden bijgehouden door de artistiek en 

zakelijk leider. Tegen de voorstelling zullen zij daar elk ongeveer 20 uur mee bezig zijn en 

dat laat 20 uur om de media daarbuiten bij te houden. Hierbij krijgen de zakelijk en artistiek 

leider, gedurende het hele seizoen, ondersteuning van een vrijwilliger uit het bestuur voor 

2,5 uur in de week (11 uur in de maand).  

De website wordt bijgehouden door de zakelijk leider. Hier is in totaal 10 uur voor begroot. 

 

Organisatiekosten (totaal € 6.002,50) 

Naast de direct aan de voorstelling geassocieerde activiteiten zijn er ook een aantal andere 

activiteiten tijdens de looptijdduur van het project 

Voor de zakelijk leider is hiervoor 100 uur begroot; 70 uur is voor externe correspondentie; 

30 uur  is voor het bijhouden van de voortgang van het project en hierover rapporteren aan 

het bestuur dan wel samenwerkingspartners.  

Voor de artistiek leider is er tevens 100 uur begroot; 70 uur is voor het bijhouden van de 

methodiek (opbouw van lessen en hoe we met onze spelers naar een voorstelling willen 

werken en wat hierbij wel of niet succesvol is) en 30 uur voor het bijhouden van de 

voortgang van het project en hierover rapporteren aan het bestuur dan wel aan 

samenwerkingspartners. Daarnaast krijgen de zakelijk en artistiek leider bij deze taken 

ondersteuning van een vrijwilliger voor 1 uur in de week (4,5 uur in de maand). 

Het bestuur van de stichting (5 personen) krijgt een kleine vrijwilligersvergoeding van  € 4,50 

per uur voor 8 uur in de maand, per persoon. 

 

Onvoorzien 

Onze uitgaven bedragen € 32.795,75. Met een post onvoorzien van 1,5% komt dat neer op     

€ 491,94 voor onvoorziene kosten. 
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Totale uitgaven 

De totale uitgaven bedragen € 33.287,69 
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Hoofdpost Aantal 
Aantal 
personen 

Aantal 
uur Stukprijs Totaal 

Totaal 
Hoofdpost 

       

Verzamelen verhalen           € 7.292,50 

Werving  2 40 € 20,00 € 1.600,00  
Interviews 15 2 9 € 20,00 € 5.400,00  
Ondersteuning vrijwilliger  1 65 € 4,50 € 292,50  

       

Locatiekosten           € 478,00 

Huur repetitieruimte 1  78 € 1,00 € 78,00  
Voorstelling - Locatie 2     € 100,00 € 200,00  
Voorstelling - Techniek 2   € 100,00 € 200,00  

       

Voorstelling           € 14.073,75 

Decor 1   € 150,00 € 150,00  
Kleding & Attributen 1     € 100,00 € 100,00  
Grime 1   € 70,00 € 70,00  
Bedankjes 5 13   €1,75 € 113,75  
Vergoeding regisseur 1  170 € 20,00 € 3.400,00  
Artistieke vormgeving   1 230 € 20,00 € 4.600,00  
Vergoeding gastdocenten (2p) 3 2 4 € 20,00 € 480,00  
Artistiek overleg   3 70 € 20,00 € 4.200,00  
Administratie  1 48 € 20,00 € 960,00  

       

PR           € 4.949,00 

Promotiemateriaal 2   € 250,00 € 500,00  
Grafische vormgeving 2   1 € 40,00 € 80,00  
Promotiemateriaal 
verspreiden 2 4 9 € 4,50 € 324,00  
Fotograaf 3     € 50,00 € 150,00  
Social media 2 2 20 € 20,00 € 1.600,00  
Reguliere media 2 2 20 € 20,00 € 1.600,00  
Ondersteuning vrijwilliger  1 110 € 4,50 € 495,00  
Website 2 1 5 € 20,00 € 200,00  

       

Organisatiekosten           € 6.002,50 

Vergoeding zakelijk leider  1  100 € 20,00 € 2.000,00  
Vergoeding artistiek leider  1   100 € 20,00 € 2.000,00  
vrijwilligersvergoeding 
wekelijks   45,00 € 4,50 € 202,50  
Vrijwilligersvergoeding 
bestuur   5 400 € 4,50 € 1.800,00  

       

     Subtotaal € 32.795,75 

     

1,5% onvoorzien van 
subtotaal € 491,94 

       

     Totaal € 33.287,69 
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Inkomsten 

  

De inkomsten tijdens dit project zullen komen uit de eigen bijdrage van de spelers, de 

kaartverkoop tijdens de voorstellingen en subsidies. Om de drempel laag te houden om mee 

te doen als speler is de eigen bijdrage €12,50 per maand. Dit komt dus neer op een bedrag 

van €87,50 per 7 maanden repeteren voor de voorstellingen. Voor mensen voor wie dit al te 

veel geld is om uit te geven in de maand, kan ook gebruik gemaakt worden van de 

Gelrepas. Hierbij betaalt de deelnemer slechts 10% van het cursusgeld, dus €1,25 per 

maand en van het overige bedrag wordt 50% vergoed door de Gelrepas regeling. Met de 

Gelrepas regeling betaalt men dus per 7 maanden zelf €8,75 en de Gelrepas vergoedt 

€39,38 per 7 maanden. We verwachten gedurende de periode december tot juli een groep 

van ten minste 10 spelers te krijgen. We willen echter dat iedereen mee kan doen met deze 

theatergroep ongeacht financiële situatie en daarom willen we altijd kijken of mensen met 

niks te besteden in de maand (bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen met schulden) ook mee 

kunnen doen door bijvoorbeeld op andere wijze als vrijwilliger bij te dragen. Tijdens de 

voorstellingen verwachten we 300 bezoekers te trekken (gemiddeld 60 per opvoering) die 

voor een klein bedrag van €6 (200 personen) naar de voorstelling kunnen ofwel €3 (100 

personen) met de Gelrepas. Zoals we ook tijdens onze eerdere projecten hebben geregeld, 

zullen we vanuit de Gelrepas een vergoeding krijgen van €1,50 om dit verschil te 

compenseren, wat neerkomt op dat we in totaal €4,50 verkrijgen voor de Gelrepas kaartjes. 

Ook willen we dat de voorstellingen altijd toegankelijk zijn voor iedereen ongeacht financiële 

situatie. Hierom kan men altijd aanspraak doen op een vrijkaartje als men niks uit te geven 

heeft. De rest van de kosten zullen vergoed worden met subsidies van het Wijkplatform 

Malburgen-Oost  en Malburgen-West. Daarnaast vragen we een subsidie aan bij het Fonds 

voor Cultuurparticipatie en Stichting Vrienden van theater. De laatste heeft het bedrag wat 

we bij hen hebben aangevraagd al toegezegd.  

 

Totale inkomsten 

De totale inkomsten zijn € 33.288,75 

 

Restant 

Restant van de inkomsten dat overblijft na aftrek van de totale uitgaven is € 1,06. 
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Variabele     Inkomstenpost Aantal Stukprijs Totaal 

       

Bezoekersaantallen Voorstellingen  Subsidies       

Volledig tarief 200  Fonds voor Cultuurparticipatie 1 € 25.000,00 € 25.000,00 

Gereduceerd tarief 100  Stichting Vrienden van theater  1 € 2.500,00 € 2.500,00 

Totaal 300  Wijkplatform Malburgen-Oost 1 € 2.625,00 € 2.625,00 

   Wijkplatform Malburgen-West 1 € 875,00 € 875,00 

Kaartprijzen       

Volledige prijs €6,00  Kaartverkoop       

Gereduceerde prijs €4,50  Volledige prijs 200 € 6,00 € 1.200,00 

   Gereduceerde prijs 100 € 4,50 € 450,00 

       

Spelers 10  Bijdrage spelers       

   Spelers normaal (100%) 4 €87,50 € 350,00 

   Spelers deels vergoed Gelrepas (60%) 6 € 48,13 € 288,75 

       

       

     Totaal € 33.288,75 

       

       

     Restant € 1,06 

 



Variabele Inkomstenpost Aantal Stukprijs Totaal

Bezoekersaantallen Voorstellingen Subsidies

Volledig tarief 200 Fonds voor Cultuurparticipatie 1 € 25.000,00 € 25.000,00

Gereduceerd tarief 100 Stichting Vrienden van theater 1 € 2.500,00 € 2.500,00

Totaal 300 Wijkplatform Malburgen-Oost 1 € 2.625,00 € 2.625,00

Wijkplatform Malburgen-West 1 € 875,00 € 875,00

Kaartprijzen

Volledige prijs €6,00 Kaartverkoop

Gereduceerde prijs €4,50 Volledige prijs 200 € 6,00 € 1.200,00

Gereduceerde prijs 100 € 4,50 € 450,00

Spelers 10 Bijdrage spelers

Spelers normaal (100%) 4 €87,50 € 350,00

Spelers deels vergoed Gelrepas (60%) 6 € 48,13 € 288,75

Totaal € 33.288,75

Restant € 1,06



Hoofdpost Aantal

Aantal 

personen

Aantal 

uur Stukprijs Totaal

Totaal 

Hoofdpost

Verzamelen verhalen € 7.292,50

Werving 2 40 € 20,00 € 1.600,00

Interviews 15 2 9 € 20,00 € 5.400,00

Ondersteuning vrijwilliger 1 65 € 4,50 € 292,50

Locatiekosten € 478,00

Huur repetitieruimte 1 78 € 1,00 € 78,00

Voorstelling - Locatie 2 € 100,00 € 200,00

Voorstelling - Techniek 2 € 100,00 € 200,00

Voorstelling € 14.073,75

Decor 1 € 150,00 € 150,00

Kleding & Attributen 1 € 100,00 € 100,00

Grime 1 € 70,00 € 70,00

Bedankjes 5 13 € 1,75 € 113,75

Vergoeding regisseur 1 170 € 20,00 € 3.400,00

Artistieke vormgeving 1 230 € 20,00 € 4.600,00

Vergoeding gastdocenten (2p) 3 2 4 € 20,00 € 480,00

Artistiek overleg 3 70 € 20,00 € 4.200,00

Administratie 1 48 € 20,00 € 960,00

PR € 4.949,00

Promotiemateriaal 2 € 250,00 € 500,00

Grafische vormgeving 2 1 € 40,00 € 80,00

Promotiemateriaal verspreiden 2 4 9 € 4,50 € 324,00

Fotograaf 3 € 50,00 € 150,00

Social media 2 2 20 € 20,00 € 1.600,00

Reguliere media 2 2 20 € 20,00 € 1.600,00

Ondersteuning vrijwilliger 1 110 € 4,50 € 495,00

Website 2 1 5 € 20,00 € 200,00

Organisatiekosten € 6.002,50

Vergoeding zakelijk leider 1 100 € 20,00 € 2.000,00

Vergoeding artistiek leider 1 100 € 20,00 € 2.000,00

vrijwilligersvergoeding wekelijks 45,00 € 4,50 € 202,50

Vrijwilligersvergoeding bestuur 5 400 € 4,50 € 1.800,00

Subtotaal € 32.795,75

1,5% onvoorzien van subtotaal € 491,94

Totaal € 33.287,69











Malburgen - Immerloo aanvraag 
2020 

Doelgroep, Doel & Resultaat  Kosten  

   

Moeder- Kind dag   

Samenwerkingspartners: 
Vitanos, Kinderwerk Rijnstad, Plan-Fit 
coaching,  GO! Malburgen 
 
Dit is een integrale aanpak met meerdere 
samenwerkingspartners waarbij we een dag 
voor moeders met hun kinderen in de wijk 
Malburgen Immerloo organiseren.  
Het is een combinatie van iets leuks doen 
samen met je kind en leren over gezonde en 
actieve leefstijl. 
 
herfstvakantie: 
De pijlers van die dag zijn: sport, beweging, 
ontspanning, voeding en aandacht voor 
elkaar. 
Er zijn 3 activiteiten: 
Sportles – moeder en kind 
Kookles – kind 
Beauty salon – moeders 
Daarna een gezamenlijke high tea met 
gezonde hapjes. 
 
 
 
Maximale deelname:  
30 moeders met kinderen per dag 

Doel: 
Met de moeder- kind dag willen we 
vanuit een integrale aanpak op een 
speelse en gezellige manier de 
gezonde en actieve leefstijl 
overdragen aan moeder en kind om 
zo uiteindelijk voor het gehele gezin 
tips en tools mee te geven.  
De moeders krijgen tijdens de beauty 
salon simpele en toepasbare 
voorlichting over gezonde leefstijl 
voor het hele gezin. Daarnaast is er 
ruimte voor vragen en gesprekken 
met elkaar. De dames kunnen elkaar 
helpen en aanmoedigen. 
 
Resultaat:  
Doordat de voorlichting over de 
gezonde en actieve leefstijl met veel 
ruimte voor interactie in een relaxte 
intieme sfeer wordt gegeven, landt 
de boodschap daadwerkelijk. Dit kan 
leiden tot uiteindelijke 
gedragsverandering op het gebied 
van voeding en leefstijl voor het 
gehele gezin in het dagelijkse leven. 
 
Doelgroep 
Moeders en kinderen uit kwetsbare 
gezinnen, bijvoorbeeld waar 
overgewicht en/of armoede is. Maar 
ook moeders en kinderen die een 
leuke dag nodig hebben. 
Er wordt vanuit de samenwerkende 
partijen gericht en preventief 
gevraagd voor deelname aan de dag. 

 
Activiteit: 
Beautysalon: €  200,-  
Sporten: €  100,- 
Koken: € 200,- 
Goodiebag: €  150,- 
Inkopen: € 200,- 
Projecturen: € 1.840  ,- 
Kinderopvang: € 40,- 
Huur locatie: €  150,- 
 
Totaal: € 2.880,-   
 
-/- Cofinanciering: 
Kinderwerk Rijnstad:   € 1260,-  
Goodiebag: € 150,- 
 
 
Totaal: €1.470 ,-  
 
 
 
Aanvraag 20-10 herfstvakantie: 
Wijkplatform → € 470,-  
GEZ Malburgen → € 500,- (toegekend) 
Dullertsstichting → € 500,- (toegekend) 
 
 
 
 

 

Extra informatie: 

➔ Opvang kleine kinderen t/m 4 jaar. 

➔ Goodiebag wordt mee gegeven na afloop. Hierin zitten een aantal gesponsorde producten die te maken hebben met 

gezonde leefstijl. Dit middel wordt ingezet om meer moeders aan te trekken en het aantrekkelijker te maken om mee 

te doen. 

➔ Werving gebeurt vanuit alle samenwerkende partijen. Zij hebben een groot netwerk in de wijk en betrekken deze bij de 

werving en de uitvoering. Daarnaast worden moeders uit de wijk betrokken. 

Quotes van deelnemers die in 2019 hebben meegedaan: 

➔ Samen met je kind naar een activiteit, heel leuk! Gezellig kletsen met nieuwe ouders en ervaringen delen. 

➔ Mijn kind at dingen die ze nog nooit eerder had gehad en vond het ook nog lekker! Dat gaan we thuis ook maken. 

➔ Fijn om van andere moeders te horen wat ze lastig vinden of wat goed werkt! Zo kunnen we elkaar helpen. 

➔ Ik heb een hele ontspannen middag gehad en ga met nieuwe inzichten en handvaten naar huis. 

➔ Heel fijn om samen vrij te kunnen praten en herkenning bij elkaar te vinden.  

➔ Prettig dat je echt niet de enige moeder bent die hiermee zit. 

➔ Heel trots op mijn kinderen die gekookt hadden  

➔ Even een klein verwenmomentje, even jezelf voelen in plaats van alleen maar zorgen. 

  



In beeld: 

 

    

   

 



Datum:  25 september 2020 
Aan:   leden van het wijkplatform Malburgen Oost 
Van:   Bart Lagerberg, gemeente Arnhem (bart.lagerberg@arnhem.nl) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste leden van het wijkplatform Malburgen Oost, 
 
Voor de wijk Malburgen-Oost gelden nu twee bestemmingsplannen. Deze bestemmingsplannen 
regelen welke functies er zijn toegestaan zoals wonen, verkeer en groen. Daarnaast wordt hierin 
geregeld waar bebouwing is toegestaan en hoe hoog deze bebouwing mag worden gebouwd. De 
bestemmingsplannen gelden voor iedereen en als iemand ergens wil bouwen of een winkel of café 
wil beginnen, wordt dit getoetst aan het bestemmingsplan. 
 
De bestemmingsplannen voor Malburgen zijn inmiddels meer dan 10 jaar oud en het is tijd om deze 
te vernieuwen. Dit wordt mede gedaan om klaar te zijn voor de komst van een nieuwe wet: de 
Omgevingswet. Deze wet bundelt allerlei bestaande wetten en introduceert ook een nieuw 
instrument: het Omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan. Om 
klaar te zijn voor de komst van het omgevingsplan worden de huidige oudere bestemmingsplannen 
vervangen door nieuwe omgevingsplannen. Dan doen we ook voor Malburgen-Oost. 
 

 
 
Het nieuwe omgevingsplan voor Malburgen-Oost is in concept gereed. Het plan maakt geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Het gaat uit van de mogelijkheden die het geldende bestemmingsplan al 
biedt. Er worden dus geen nieuwe woningen of andere functies mogelijk gemaakt. Het gaat om een 
beheerplan.   
Wat verandert er dan wel? Het omgevingsplan is anders opgebouwd dan het bestemmingsplan. Dat 
is vooral gedaan om de plannen beter (digitaal) toegankelijk te maken.  
 

mailto:bart.lagerberg@arnhem.nl


De ontwikkeling van De Whemedreef valt buiten de grenzen van dit plan. De ontwikkeling van De 
Hobbit wordt in een afzonderlijk bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
 
Ondanks dat het nieuwe plan dus geen ontwikkelingen mogelijk maakt, is het verzoek om het plan te 
bekijken en eventuele opmerkingen door te geven. Het omgevingsplan Malburgen-Oost is alleen 
digitaal te bekijken. De link van het plan wordt nog per mail aan u doorgegeven. In deze mail zal ook 
worden opgenomen met wie u contact kunt opnemen met vragen en opmerkingen en tot wanneer u 
kunt reageren. 
 
Bart Lagerberg 
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