
Verslag Wijkplatform  
Malburgen Oost 
Datum: 29/09/20         

         Locatie: De Hobbit         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen aanvragen 4:. Toellchting uiterwaardenvisie  7:. Mededelingen en rondvraag    
Aantal aanwezigen: 15 
Zie aanwezigheidslijst (niet online beschikbaar)  
  

1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen gespreksleider en leden 
Gespreksleider Rob Klingen heet iedereen welkom en opent de vergadering van Wijkplatform Malburgen Oost om 
19:32 uur. Voor alle aan- en afwezigen zie de aanwezigenlijst (niet online beschikbaar.) De volgende leden hebben zich 
afgemeld: Esther Hoogendoorn, Wilma, Ineke, Liesbeth, Ferdinand en Marian. 
Korte mededelingen aanwezigen: Michel vraagt waarom het DB niet bij elkaar is gekomen? Hanspaul geeft aan dat hij 
te druk was om het te organiseren. De volgende DB zal weer plaatsvinden en wil hij best organiseren, verwacht dan wel 
input vanuit de leden voor agendapunten.  
Aanpassing & vaststelling agenda: Agendapunt 4, bijlage 6, is alleen ter informatie. Er komt geen toelichting. Frans ziet 
graag de volgende punten toegevoegd aan de agenda: Klankbordgroep Olympusterrein wordt toegevoegd als 
agendapunt. Bij de mededelingen komen nog 4 punten ter sprake tijdens de mededelingen: toelichting Nijmeegseweg, 
mogelijkheid tot het initiëren van werkgroepen, wijkkrant en toelichting Spelregels wijkenaanpak. 
 

2:. Verslaglegging vorige vergadering en afsprakenlijst   
Verslag aangenomen, geen wijzigingen.  
Mirjam van Hezewijk geeft een korte toelichting. Er zijn wat veranderingen binnen Team Leefomgeving. Arno heeft 
een vergelijkbare functie in Wijkteam Arnhem Noord. Marjolein Mulder heeft TLO verlaten in ruil voor een functie bij 
Rijkswaterstaat. Iris Harskamp is de nieuwe wijkmanager. In de wijkkrant staat een interview waarin ze zich voorstelt. 
Er komt nog een nieuwe wijkmanager die aan het team zal worden toegevoegd. Als het team compleet is zal er ook 
worden gekeken naar het voortzetten van verkeersschouwen in die wijkdelen waar dit nog niet is gebeurd.       
Michel zal navraag doen of het afwateringsprobleem door Esther kan worden bekeken. Tip om slechte afwatering ook 
via fixi door te geven.  
- Hanspaul zal het stuk m.b.t. begroting/overzicht financiën bij de volgende vergadering toevoegen. Er zal overleg zijn 
over het aanstellen van een financieel ondersteuner. In overleg met Michel (communicatie) en administratie 
(Melissa/uitbreiding via organisaties zoals Praktische Zaken) Ook om online inzicht te geven over toekenningen en 
terugkoppelingen aanvragen/aanvragers. 
- Monja van Woensel heeft niet gereageerd op een uitnodiging om toelichting te geven op diftar/omgekeerd 
inzamelen. Mirjam van Hezewijk doet navraag waarom niet, en of ze in een later vergadering wil komen. 
- Cees vermeulen zal de volgende vergadering worden uitgenodigd om toelichting te geven over aanpak Driesalg. 
 

3:. Toelichting aanvragen  
- Moeder & Kindmiddag Immerloo: Noortje geeft een toelichting. Moeder & Kindmiddag is een middag om moeders op 
een leuke manier een informatieve middag te bezorgen. De trigger is en soort van beauty salonmiddag. Samen met 
jonge kinderen sporten, gezonde hapjes en high tea. De Moeder & Kindmiddag is eerder succesvol georganiseerd in De 
Spil en Hobbit. Deze keer zal het georganiseerd worden in het Huis voor de Wijk met de focus op Immerloo. 
Deelnemers nemen deel via tussenkomst van verschillende organisaties en tussenpersonen. Deelnemers totaal tussen 
de 20-25 vrouwen met kinderen onder de 12 jaar. Maximale groepsgrootte per keer, 15 personen.        
- Aanvraag moestuinvereniging: Wase Omar is voorzitter van Vereniging Sport & Integratie. Daarnaast is hij voorzitter 
van de moestuinvereniging achter het Huis voor de Wijk. De vereniging beheert 32 tuinen van bewoners uit tal van 
culturen. Daarnaast organiseert de verenging allerlei activiteiten, ook voor kinderen. Er is ook een kindertuingedeelte 
dat samen wordt gedaan met de Johannesschool. De aanvraag is voor diverse gereedschappen om de tuin, het 
algemene gedeelte te onderhouden.  
Vragen vanuit de leden: waarom is er een grasmaaier nodig? De tuin is naast een moestuin ook een ontmoetingsplek 
voor bewoners en er ligt relatief veel gras op de ontmoetingsplek en paden tussen de tuinen. 
- Aanvraag Stichting Over Malbruggen toneelgroep: De aanvraag voor het project gaat over januari 2021 – januari 
2022. Door een andere subsidieverstrekker wordt het nu uitgesteld. Het is een vervolg op het eerdere project. 
Doestelling is verbinding in de wijk te bewerkstelligen middels toneel. Met diversiteit is nu bij dit project de kern.  
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3:. Toelichting aanvragen (vervolg) 
Er wordt op basis van interviews bewoners betrokken bij Over Malbruggen. Er wordt dan opnieuw een voorstelling 
gehouden o.a. tijdens de volgende Ruimtekoers. Robert wordt bedankt voor zijn uitgebreide aanvraag.  
Vragen vanuit de leden: De 20,- Euro per uur voor werving wordt door enkele leden als hoog beschouwd. Dat is de 
prijs die door de zakelijk leidster wordt gevraagd. Als cultureel antropoloog is dit uurtarief niet onredelijk. 
Hoeveel bewoners doen mee? 10 bewoners is het doel die mee gaan spelen, er zullen meer interviews voor verhalen 
worden verzameld. Daarna wordt er ook nog een nagesprek gevoerd met het publiek na de voorstelling, de kern van 
de voorstelling is verbinding.  
Wordt er samen gewerkt met andere organisaties? Er wordt niet met andere toneelorg. Samengewerkt, daar is geen 
contact mee. Er is wel contact met bijvoorbeeld Hanspaul of Wase Omar. Doel is de verbinding.  
- Aanvraag Samen Actief: Wase Omar geeft een toelichting. Er zijn meer dan 70 nationaliteiten in Malburgen. Stichting 
Sport en Integratie heeft veel activiteiten om 7 dagen per week een programma aan te bieden aan bewoners met een 
niet westerse achtergrond. Er zijn 35 vrijwilligers actief. Dit gaat om bewoners met beperkte gezondheid over te halen 
om mee te doen met beweging en sportactiviteiten. Doel is om meer bewoners te laten bewegen op een vrijwillige 
ongedwongen manier. Het gaat ook vooral om vrouwen.  
Vragen vanuit de leden: hoe komen deelnemers bij de activiteiten? Er komen nu vooral bewoners deelnemen via 
mond-tot-mond en via vrijwilligers wordt er geworven. Verschillende voorzitters van andere culturele organisaties 
geven geïnteresseerden door. Gaan alle culturen goed samen? De naam geeft het al aan ‘samenleven’ er wordt veel 
samengewerkt met andere organisaties uit de wijk. Er wordt goed rekening gehouden met de maatregelen aangaande 
corona m.b.t de activiteiten. Wordt er ook samengewerkt aan de gezondheidskant, Malburgen Gezond bijvoorbeeld? 
Er is contact met verschillende adviseurs die kennis hebben van gezondheid, waaronder een arts. Worden de 
sportavonden begeleid door iemand die professioneel geschoold is? Geen professionele trainers, het zijn allemaal 
vrijwilligers die de sportactiviteiten organiseren.  
 

3:. Besluitvorming financiële aanvragen 
- WB30: Besluit aanvraag Moeder & KindDag Immerloo: Unaniem aangenomen.  
- WB22: Besluit aanvraag Moestuin: Aangenomen 
- WB28: Besluit aanvraag Theater Over Malbruggen: Aangenomen 
- WB29: Besluit aanvraag Samen Actief (vereniging Sport & Integratie) met de opmerking om ook te kijken 
om meer de gezondheidskant te betrekken bij de activiteitenprogramma’s    
 

4:. Toelichting  Uiterwaardenvisie en tegenstand bewoners – Peter & Peter  
Peter & Peter komen een toelichting geven over de toegankelijkheid van de uiterwaarden. Er ligt een visie die aangeeft 
dat de uiterwaarden gekoppeld moet worden aan Meinerswijk. Door een meer open en andere inrichting wordt het 
gebied bestempeld als natuurgebied. Hiermee zou één groot aaneengesloten gebied ontstaan. Dit zou ook betekenen 
dat met honden lopen verboden is en dat er kuddes runderen en konikspaarden ook het gebied in kunnen dat nu staat 
aangemerkt als speeluiterwaarden. Peter & Peter geven aan dat behalve de informatieavond er nauwelijks informatie 
was over het proces richting de omwonenden. Daarnaast was eerder aangegeven dat het huidige beleid gehandhaafd 
zou blijven. Er is een petitie gestart die al tussen de 600-700 keer is ondertekend. Mensen komen nu op de 2de plaats 
en dieren op de 1ste plaats in de visie. Dat is een punt waar veel bewoners en omwonenden niet mee eens zijn. Het 
wijkplatform wordt gevraagd om een reactie kenbaar te maken en te vragen om de visie van de bewoners – het 
huidige gebied en functie zo te laten te wil ondersteunen. Mirjam van Hezewijk geeft aan dat er ook zeker eerder 
reacties zijn geweest. Er is ook gecommuniceerd in heel Arnhem en er is ook mogelijkheid voor inspraak geweest. 
Daarnaast zijn bewoners betrokken bij de totstandkoming van de visie Peter vindt het raar dat  de direct 
aanwonenden niet zijn geïnformeerd. 
Frans geeft aan dat m.b.t. info over het gebied al vanaf het begin bekend is dat het een aaneengesloten natuurgebied 
is. Matthijs geeft aan dat dit besluit in 2011 is gemaakt. Peter geeft aan dat destijds door de ontwikkelaar aan de 
kopers bekend is gemaakt dat het een speeluiterwaard zou zijn.   
Hanspaul vraagt hoe de communicatie met gemeente loopt? Er is contact met gemeenteraadsleden. De verantwoor- 
delijk wethouder Cathelijne Bouwkamp heeft nog niet gereageerd. Peter & Peter worden bedankt voor hun toelichting 
en verlaten de vergadering. 
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4:. Toelichting  Uiterwaardenvisie en tegenstand bewoners (vervolg) 
Toelichtingen leden: Frans geeft aan dat de nieuwe visie al een mail over is geweest daar is een gezamenlijke avond 
over gewest voor Oost en West. Aan de hand van de uiterwaarden is ook een schouwgroep Meinerswijk ontstaan. 
Daarbij was ook een van de Peters aanwezig. Vanuit de gemeente was Kees Hin en Jan Floor aanwezig. Daar is nog 
toegelicht hoe het zit. Vanuit de gemeente zal heel voorzichtig de Galloway runderen in het gebied worden gebracht. 
De paarden is nog niet precies van bekend wanneer en hoe deze het gebied in gaan worden gebracht.  
Er is door bewoners in het gebied aangegeven om een ranger aan te stellen om het gebied te beheren maat ook voor 
informatisering.  
Matthijs geeft aan dat er al sinds 2011 in de gebiedsvisie is vastgesteld en dat gaat over het gehele gebied, daar staat 
wel degelijk het uitgangspunt van het ecologisch geheel en de bijbehorende doelstellingen.  
Hanspaul laat weten dat bewoner Hans uit Oost-Noord die ook in de schouwgroep deelneemt aangeeft dat meer en 
betere voorlichting naar bewoners en omwonenden toe kan helpen om angst voor de paarden en runderen weg te 
nemen en om zo meer begrip te creëren, zie ook een educatieve rol ervan.  
Verschillende bewoners zijn bang voor de paarden geeft Marieke aan. De buurt voelt toch angst hiervoor. Frans geft 
aan dat paarden opdringerig kunnen worden als ze worden gevoerd, belangrijk dus dat ze niet gevoerd worden.   
Frans en Michel zullen een brief opstellen waarin wordt meegenomen om ook te kijken naar een ander gebied voor 
hondenbezitters. De conceptbrief zal worden voorgelegd aan de leden en na reacties & akkoord namens Wijkplatform 
weggaat.  
 

5:. Oprichting Klankbordgroep Olympusterrein 
Frans geeft een toelichting. Op het Olympusterrein gaat worden gebouwd, de gemeente is al bezig met het zoeken van 
ontwikkelaars en er hebben zich al vier partijen aangeboden die interesse hebben in de ontwikkeling. Frans stelt voor 
om ook voor het Olympusgebied een klankbordgroep op te richten. Gezien de functie van het gebied en ook omdat dit 
gebied buiten de Overleggroep Oost-Zuid ligt en niet onderdeel is van het ontwikkelingsplan. Daar kunnen dan 
omwonenden in deelnemen, en al gevestigde partijen op of aan het terrein. Ook het nu aan te leggen sport- en 
beweegpark in het Olympusgebied is de overleggroep niet betrokken en is dit via de wijkplatforms gecommuniceerd.   
Er wordt gevraagd aan het Wijkplatform Malburgen Oost of leden hierop tegen zijn en of leden van de Kerngroep 
Bewoners Participatie Malburgen zich mogen inzetten om een Klankbordgroep op te richten. Alle aanwezige leden zijn 
voor. Michel en Frans zullen het voorleggen aan de Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen. De projectleider heeft 
aangegeven dit met het platform te bespreken. Matthijs geeft aan dat bewonersbetrokkenheid goed is, ook omdat het 
een gebied is dat specifiek gericht is op gebruik door bewoners.    
 

6:. Toelichting bestemmingsplannen Malburgen - nieuwe omgevingswet (bijlage 6) 
Mirjam van Hezewijk geeft een korte toelichting .De nieuwe wet maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk in het 
bestemmingsplan. Kan alleen digitaal geraadpleegd worden. De plannen kunnen worden bekeken door de leden. 
Plannen zullen naar de leden worden gemaild via Hanspaul an leden en voor het archief aan Michel en er kan 
rechtstreeks contact worden opgenomen over eventuele inspraak. Frans vraagt of er nog een officiële inspraak volgt 
op conceptplannen? Er kan nog gereageerd worden.  
 

7:. Mededelingen en Rondvraag  
- DB Wijkplatform Oost: leden van het DB gaan ook zelf punten voor de agenda aanleveren aan Hanspaul. Sjef zal namens 
wijkbeheergroep Oost-Zuid deelnemen in het DB. 
- WBG Oost-Zuid: Frans geeft aan dat n.a.v. de groenschouw nog wordt gewacht op antwoord van Esther m.b.t. aanplant van 
nieuwe bomen. 
- WBG Oost-Noord: er is een grote actie de komende maand  tegen brommers en scooters op de Bandijk geeft Marieke aan. Vanuit 
de Wijkbeheergroep is hiet al regelmatig aandacht voor gevraagd.  
- Wijkbeheergroep Immerloo: Judit geeft een toelichting, er is een grote brandweervoorlichtingsactie geweest aan het 
Gelderseplein. Naast de brandweerdemonstratie waren er ook tal van andere organisaties aanwezig om zich kenbaar te maken. 
De Wijkbeheergroep heeft ook drie nieuwe geïnteresseerden kunnen werven voor de wijkbeheergroep.  
- WBG Het Duifje: Michel geeft aan dat er weer de traditionele afvalinzameling is georganiseerd in Het Duifje tijdens de Burendag. 
Dit jaar vooral ook groter zwerfafval.  
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7:. Mededelingen en Rondvraag (vervolg) 
- Klankbordgroep Nijmeegseweg: Frans geeft een toelichting op het proces tot nu toe. Er is een nieuwe Klankbordgroep opgesteld 
die sinds de zomer voor de eerste keer bij elkaar is gekomen. Doel van de klankbordgroep die bestaat uit bewoners is om samen 
met het Rotterdamse stedenbouwkundigbureau OD205 tot een breed gedragen ontwerp te komen dat uiteindelijk wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de klankbordgroep is eerst een rondgang met OD205 gemaakt door de wijk.  
Tijdens de rondgang konden de leden van de klankbordgroep aangeven welke plekken belangrijk zijn in de wijk, waar wel of niet 
kan worden gebouwd etc. De 2de sessie met de klankborgroep stond in het teken van dromen, De leden van de Klankbordgroep 
kon op diverse manieren aangeven welke elementen ze graag zien in het ontwikkelgebied, zowel qua bouwstijl, type bewoning, 
voorzieningen etc. De derde sessie van de klankbordgroep staat in het teken van verbeelding, de leden gaan aan de slag met 
maquettes en bouwelementen op schaal en er wordt samen een eerste plan samengesteld waar OD205 op basis van een 
voorlopig ontwerp gaat maken.   
Tot nu gaat het proces goed met goede betrokkenheid leden klankbordgroep en het bureau OD205. Het discussiepunt vooral 
transparantie en vertrouwen. Zo was het voor een afvaardiging vanuit de kernroep niet mogelijk om bij de overleggen tussen 
OD205 & gemeente aanwezig te mogen zijn.  
Mededelingen politiek: Matthijs (D66) geeft aan dat Frans in het verleden heeft ingesproken namens de WBG Oost-Zuid in de 
gemeenteraad over het percentage huurwoningen in kwetsbare buurten en wijk(delen). Hierin gaf Frans aan dat in deze buurten 
en wijken met meer dan 50% huurwoningen, geen nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dit heeft geleid tot een amendement 
van D66 en PvdA om dit over te nemen. Er is nu geen politieke meerderheid voor. In het kader van de ontwikkelingen 
Nijmeegseweg en Olympus zal het nogmaals aan de gemeenteraad worden voorgelegd.      
Bijeenkomst aanpak Arnhem Oost: Michel geeft een korte toelichting. Een goede bijeenkomst/workshop georganiseerd om samen 
te kijken naar toekomstige inzet in Malburgen op basis van de hedendaagse gegevens/statistieken. Michel vond het wle jammer 
dat er geen bewonersafvaardiging aanwezig was.  Mirjam geeft aan dat een vergelijkbare bijeenkomst met bewoners wel in de 
planning staat.  
Spelregels wijkaanpak: Frans geeft een toelichting. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest over de spelregels herijking Arnhemse 
Wijkaanpak. Daar zal een nieuw concept uit voort komen dat dit concept wordt gedeeld met alle leden van het wijkbeheer in 
Malburgen.  Het is een belangrijk conceptvoorstel dat eraan komt.  Mede omdat het ook gaat om de financiering van 
bewonersbudget van de wijkorganisaties de rol en status van wijkorganisaties die de officiële vertegenwoordiging zijn namens de 
wijken voor de gemeente Arnhem. Michel vond het jammer dat er maar weinig wijken aanwezig waren. Het belang van een goede 
wijkafvaardiging geldt niet in alle wijken geeft Frans aan. Michel ziet graag dat er weer een Centraal Overleg Wijken komt om 
jaarlijks 1 a 2 keer gezamenlijk af te stemmen en afspraken te kunnen maken m.b.t. bewonersinspraak. Als het concept er is zal 
het direct worden gedeeld met de leden om zo snel mogelijk te kunnen reageren. 
Opzet werkgroepen: er ligt vanuit Frans en Michel een eerste idee om weer werkgroepen in het leven te gaan roepen. De 
werkgroepen vallen dan wel onder het Wijkplatform, maar zijn specifiek gericht op een bepaald wijkbreed onderwerp of thema.  
Ook bewoners die niet lid zijn van het wijkplatform kunnen dan deelnemen in zo’n werkgroep. Denk aan een werkgroep verkeer, 
samenleven, nieuwbouw & renovatie, wijkmedia, leefbaarheid & veiligheid, kunst & cultuur, sport & gezondheid etc. Het komt 
niet in plaats van het platform/ wijkbeheergroepn. Frans en Michel zijn een eerste idee aan het uitwerken. Hanspaul wil 
meedenken. Marieke vindt het idee prima, maar of bewoners er tijd in willen steken is de vraag. Michel en Frans geven aan dat 
het niet een extra platte vergaderlaag moet zijn bovenop de bestaande vergaderingen, maar actieve geïnteresseerde actieve 
werkgroepen waarvan de input ook meetelt of wort meegenomen beleid. Eerste idee zal volgende vergadering worden 
uitgewerkt. Alle bewonersleden van beide wijkplatforms die mee wil denken is welkom over dit idee.    
 Wijkkrant vanaf 2021: Michel geeft een toelichting. De wijkkrant wordt vnaf 2021 niet meer gefinancierd vanuit de extra 
bewonersgelden die beschikbaar was voor beide wijkplatforms - van 2016-2020. Nu de financiering in 2021 afloopt moet er 
worden gekeken naar een andere manier van financiering, Michel is bezig met een voorstel hiervoor. Belangrijk is dat het een 
echte wijkkrant blijft vanuit bewoners (vanuit het wijkbeheer) al dan niet samen met organisaties actief in de wijk. Een aantal 
organisaties heeft al aangegeven een pagina te willen sponsoren/af te nemen of ernaar te willen kijken.  
 

8:. Sluiting en dankwoord gespreksleider  
Gespreksleider sluit de vergadering om 21:54 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Volgende vergadering op dinsdagavond 8 december om 19:30 uur in buurtcentrum De Hobbit. 
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Wijkplatform Malburgen Oost – Afsprakenlijst 2019/2020                                                                                       
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 sept 2020: voortgang planning verkeersschouwen als Team 
Leefomgeving weer compleet is 

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: Michel zal navraag doen bij Esther over afwateringsproblemen op de 
parkeerplaats bij winkelstrip Kruidenhof (Lidl)  

Esther Hoogendoorn, Michel 2020 

19.028 01-10-19 Aangepast 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 

Elke vergadering 

20.002 18-02-20 Aangepast: Hanspaul zal opnieuw verantwoordelijke gemeente uitnodigen om een 
toelichting te komen geven over omgekeerd inzamelen/ betalen per zak 

Hanspaul, verantwoordelijke 
gemeente  

Vergadering 8 
december 

20.004 18-02-20 Aangepast: Volgende vergadering verbetering Drieslag op de agenda, programmaman- 
ager Cees Vermeulen uitnodigen voor een toelichting.   

Hanspaul, Cees Vermeulen Vergadering 8 
december 

20.005 29-09-20 De volgende aanvragen zijn aangenomen (zie verslag voor eventuele toelichtingen) 
WB22, volledig aangevraagde bedrag 
WB28 volledig aangevraagde bedrag 
WB29 volledig aangevraagde bedrag 
WB30 volledig aangevraagde bedrag 

Hanspaul - 

20.006 29-09-20 Frans en Michel zullen een concept brief opstellen namens het Wijkplatform Oost als 
reactie op dec bewonersactie tegen de uiterwaardenvisie gericht aan gemeente.   

Frans & Michel - 



20.007 29-09-20 Alle aanwezige leden akkoord met bewonersbetrokkenheid Olympusterrein. Afvaardiging 
Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen zal kijken hoe bewonersbetrokkenheid 
wijkbreed voor te stellen   

Afgevaardigden Kerngroep 
Bewonersbetrokkenheid 
Malburgen 

- 

20.008 29-09-20 DB Wijkplatform Malburgen Oost zal weer plaatrvinden, Hanspaul zal ageda opstellen 
maar verwacht input van de bewonersleden.   

Bewonersleden DB, Hanspaul Aankomend DB 

20.009 29-09-20 Sjef neemt voortaan deel in plaats van Marian in het DB Sjef  - 

20.010 29-09-20 Spelregels wijkaanpak: als het concept spelregels wijkaanpak binnen is zal dit gelijk 
gedeeld worden met alle leden van het wijkbeheer Malburgen om het te beoordelen en 
om er snel op te kunnen reageren.  

Leden wijkbeheer Malburgen - 

20.011 29-09-20 Opzet werkgroepen: Frans, Michel, Hanspaul en Maireke gaan nadenken over een 
concept om werkgroepen in Malburgen weer in het leven te roepen. Elke werkgroep heeft 
zijn eigen thema: bijv. groen & milieu, samenleven, sport & cultuur, verkeer etc. 

Marieke, Frans, Hanspaul en Michel  - 
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