
Verslag Wijkplatform  
Malburgen Oost 
Datum: 08/12/20         

         Locatie: Online (Teams)         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen & belsuitvorming aanvragen 5:. Herijking spelregels  8:. Mededelingen diverse org.    
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 online 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, Ineke, Liesbeth, Marian en Mattijs Loor. 
 

2:. Verslaglegging afsprakenlijst vergadering 29 september 2020 
Verslag aangenomen, zie de afsprakenlijst voor aanpassingen. 
Afspraak 20:007: ontwikkelingen Olympusterrein: er zal een afspraak worden gemaakt met de projectleider van de 
gemeente en de ontwikkelaar op het Olympusterrein om tot een participatie met bewoners te komen. Eerste 
vergadering 2021 een toelichting m.b.t. stand van zaken. 
 

3a:. Toelichting aanvragen  
- Heel Arnhem Schoon: Alie Sijtsma en Rebecca Schut geven vanuit Heel Arnhem Schoon een toelichting inmiddels 
heeft de organisatie 140 leden. Groei in Malburgen vooral op Stadseiland en omgeving Huissensestraat. Ook 
vrijwilligers vanuit De Laar en Elden. Er zijn materialen nodig voor de vrijwilligers. Het kost naast tijd ook aardig wat 
geld voor materialen om iedereen te kunnen voorzien. Ook ter ondersteuning van activiteiten is geld nodig. Om de 
vrijwilligers te bedanken en kennis met elkaar te laten maken is er een brunch georganiseerd. Goed moment om de 
verbinding te zien tussen iedereen en alle organisaties die waren uitgenodigd. Vrijwilligers binnen Straat in Actie zijn 
zeer gemêleerd er zitten vrijwilligers bij met een rugzakje, praktisch opgeleiden, theoretisch opgeleiden. Als het hesje 
van Heel Arnhem Schoon aangaat is iedereen gelijk.  
Er is ondersteuning vanuit Gemeente, TLO, diverse retailers. Acties die worden gehouden zijn vaak met meerdere 
betrokken organisaties.  
Frans: de post van 3000,- Euro waar is deze voor gebruikt? Deze is voor een vrijwilligers-brunch gebruikt. 
Bianca: is er contact met Albert Heijn, deze wil dit soort initiatieven vaak nog wel sponsoren. Rebecca geeft aan dat er 
goede contacten zijn met Albert Heijn m.b.t. sponsoring. Alie geeft aan dat financiële ondersteuning lastig is maar in 
natura willen organisaties nog wel bijdrage leveren. 
Marieke: de gemeente voorziet in knijpers, waarom geworden er dan nog Gardena knijpers aangeschaft? Een aantal 
vrijwilligers hebben baat bij de Gardena knijper omdat deze ergonomisch veel beter is, voor diegene met lichamelijke 
klachten, pijn aan de hand etc.  
Lars, bewoner namens Eimerseiland, aanvraag AED: Er is geen AED dekking in Malburgen Oost-Zuid, en in de nieuwe 
buurt Eimerseiland is er geen een in de buurt. Er is gevraagd aan omwonenden of er animo voor is. Er zitten ook aantal 
wat ouderen in de buurt. Het belang van 6 minuten is bij Lars bekend door zijn eigen inzet als AED-vrijwilliger. Er is via 
Marijn contact gezocht met Hanspaul vor het doen van een aanvraag. Voorstel voor een AED ligt nu bij het 
Wijkplatform Oost.  
Ferdinand: is het voor binnen- of buiten? Ferdinand raadt echt aan om deze buiten te hangen, anders gaat het doel 
voorbij. Lars heeft ervaring met de AED die hij nu aanvraagt maar wil best kijken naar een model in een buitenkast.    
Nel: is er een inzamelingsactie gehouden onder omwonenden? Marijn geeft aan dat het WPF normaal voorziet/bij- 
drage levert aan dit soort initiatieven, vandaar dat Marijn ook Lars erop heeft gewezen om een aanvraag te doen bij 
het Wijkplatform. Ferdinand door een bijdrage vanuit bewoners creëer je ook verbondenheid. 
Diny vindt het belangrijk dat bij een bijdrage ook kan worden verlangt dat deze buiten komt te hangen.  
Lars geeft aan dat een duurdere versie met buitenkast 2100,- Euro kost.  
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3b:. Besluitvorming aanvragen 
Aanvraag Heel Arnhem Schoon: Met meerderheid aangenomen voor het volledige bedrag. 
Aanvraag AED Bewoners Eimerseiland: Unaniem aangenomen met de opmerking dat de AED in de buitenruimte 
toegankelijk moet zijn (hangend in een kast.) Lars kan een nieuwe aanvraag indienen voor een AED die buiten in een 
kast hangt. Hanspaul brengt Lars en bewoner Nick uit WPF West met elkaar in contact voor een mogelijk kortingsactie 
van Philips. Ferdinand: geef als tip mee om via de Nederlandse Hartstichting te kijken/bestellen die ook acties hebben.  
 

4:. Toelichting Diftar -  Monja van Woensel 
Monja geeft aan dat er per 1 juli 2020 Diftar is ingegaan. Naar aanleiding van 1 juli zijn er allerlei wijzigingen geweest 
waaronder het verplicht gebruik van de afvalpas. De inwerpopeningen van de restafvalcontainers is verkleind van 60 
naar 30 liter. Per 1 juli wordt er 80 eurocent per restafvalzak betaald van 30 liter. De afvalstoffenheffing is naar 
beneden gegaan. Daar bovenop komt dus het deel restafval dat je gebruikt via je pas. Heb je meer afval betaal je ook 
meer. Er is naar 1 juli toe enorm ingezet op voorlichting, zowel via flyers als kranten als online media, waaronder ook 
de wijkmedia. Toch heeft dit veel mensen niet bereikt, ook in verband met corona. Om bewoners m.b.t. veranderingen 
tegemoet te komen zijn er nog gratis grofvuil ophaal dagen ingesteld voor alle wijken in Arnhem.  
Qua kwartaal cijfers gepresenteerd in de raad gaat het qua hoeveelheid restafval de goede kant op. De landelijke 
doelstelling is 100 kilo. In Arnhem gaat het richting de 130. Ook meer hergebruik qua grondstoffen. 
Er wordt meer afval sinds de invoering ernaast gezet en in veel wijken is dit een probleem, hier wordt op diverse 
manieren op ingezet om dit tegen te gaan, middels handhaving maar ook nog extra voorlichting.   
Nel: waarom is er niet gelijk een groene restcontainer neergezet bij alle hoogbouw? Monja: het heeft te maken met de 
investering. Ook alle hoogbouw en bovenwoningen moeten hun afval goed kunnen scheiden. Er wordt nu uitgerold 
naar 150 stuks. Volgend jaar de rest. Bedoeling is dat heel de hoogbouw in de stad in 2021 wordt bediend. 
Nel: Informeer als gemeente hoe bewoners karton goed moeten opruimen (plat maken) voordat ze het in de papier 
container gooien. In het Spijkerkwartier wordt er een test uitgevoerd met een nieuw type papiercontainers met een 
kartongleuf.  
Monja zal Hanspaul een link sturen naar een online kaart waarop alle containers zichtbaar zijn, deze zal worden 
gedeeld.  
In 2021, tijdens de landelijke verkiezingen zal er een referendum worden gehouden over Diftar en de voortzetting 
hiervan. Ondanks dat Diftar volgens Monja veel oplevert is er veel weerstand tegen en in sommige wijken resulteert 
dit ook in veel meer afval naast de containers dan ervoor. Meer en directer gerichte informatie en betere voorlichting 
kon in verband met corona niet worden gegeven.   
Michel geeft aan dat er via de wijkmedia een enquête is gehouden over Diftar, waaruit onder de 466 respondenten 
blijkt dat slechts een kleine meerderheid tegen is (53%) Uit de enquête blijkt vooral dat veel bewoners tegen de 
verkleining van de openingen zijn (86%), dat de gebruikte argumenten voor verkleining niet aankomen.   
 

5:. Toelichting herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak 
Michel en Frans geven een korte toelichting. De herijking heeft in het kort betrekking op de werkwijze, positie, rol en 
budgetten van Arnhemse bewonersorganisaties die door de gemeente erkend zijn als officiële bewonersafvaardiging.  
Er is met een aantal bewoners wijkbreed naar het concept gekeken en er zijn opmerkingen geplaatst en voorstellen 
gedaan op het laatste concept van de gemeente Arnhem en bewoners Marieke (Oost) en Carien (West) hebben de 
officieel reactie doorgenomen en toevoegingen en verbeteringen voorgesteld. Er is kritiek op veel van de punten in 
het concept. Dit is verwoord in de reactie gericht aan de gemeente en eerst nog voorgelegd aan alle leden van het 
Wijkbeheer Malburgen. Deze zijn eens met de opmerkingen en gedane voorstellen. De belangrijkste kritiek vanuit 
bewoners is de verandering van status van een door de gemeente Arnhem officieel erkende bewonersorganisatie. Er 
wordt in de concept spelregels aangegeven dat een bewonersorganisatie geen zwaarwegend advies meer kan geven. 
Daarnaast is de informatie over de nieuwe budgettering van de wijkorganisaties door de gemeente nog niet bekend 
gemaakt. Er kan dus nog niet volledig conclusies worden getrokken.  
De beste werkwijze zou zijn geweest, de oude spelregels als basis nemen en gezamenlijk met alle wijkorganisaties hier 
naar kijken en samen sluitend te maken in overleg met gemeente.   
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5:. Toelichting herijking Spelregels Arnhemse Wijkaanpak (vervolg) 
Marijn: de informatie m.b.t. de financiën voor de wijkorganisaties wordt nog hard aan gewerkt, dit wordt niet bewust 
achtergehouden en zal spoedig bekend worden gemaakt. De functie van het zwaarwegend advies is niet een bewuste 
keuze geweest. Er zit een verschil in tekst, maar de waarde van het advies van een wijkorganisatie zal hiermee niet 
veranderen.   
Marijn: de spelregels zijn al lange tijd niet meer aangepast, in de tussentijd is er wel veel veranderd m.b.t. wijkbeheer, 
wijkbeleid en situaties die niet meer van toepassing zijn. Er is gekozen om vanaf 0 te beginnen en hierin juist alle 
bewonersorganisaties en wensen in mee te nemen. Frans: beter was misschien geweest om de oude spelregels als 
basis te nemen, hiermee naar de wijkorganisaties te gaan en te vragen welke regels verandering behoeven. Marijn: de 
wethouder heeft vooral ingezet op bewonersbetrokkenheid, er zijn bewonersbijeenkomsten geweest en er is veel 
input en gespreksmoment geweest en er kan open op worden gereageerd en maak daar vooral gebruik van als 
wijkorganisatie. 
   

6:. Toekomst wijkkrant Malburgen.nl 
Michel heeft een evaluatie gemaakt m.b.t de wijkkrant. Vanaf afgelopen September is er door Michel hierin gekeken 
naar hoe de wijkkrant te kunnen behouden voor de wijk Malburgen.nl. De extra bewonersgelden waaruit de wijkkrant 
van 2016 – 2020 werd gefinancierd krijgt geen vervolging. Er moest dus nu een beroep worden gedaan op de reguliere 
wijkgelden, de wijkbudgetten van beide platforms. Door participatie van wijkorganisaties (die 1 of 2 pagina’s per editie 
kunnen inkopen) verlaging van kosten en verhoging van inkomsten wordt er nu gekeken om een financiële dekking te 
krijgen waardoor er zo min mogelijk gebruik hoeft te worden gemaakt van de wijkbudgetten. De volgende vergadering 
zal Michel een aanvraag bij beide Platforms indienen voor de wijkkrant. 
 

7:. Financiële overzichten Wijkbeheer Malburgen/ wijkplatforms 
Er wordt de volgende vergadering (eerste vergadering van 2021) een uitgebreid overzicht aangeleverd waarin volledig 
beeld wordt gegeven van alle uitgaven. Hanspaul zegt dit toe. Hanspaul: het overzicht wat bij de stukken van de 
vergadering zit is van alle aanvragen die gelijk via de gemeente zijn betaald (hanging baskets bijv.) Hanspaul en Melissa 
gaan kijken naar alle uitdraaien van alle aanvragen en komen met een duidelijk overzicht over het hele jaar 2020 van 
de Platforms en wijkbeheergroepen, inclusief de overzichten van de restanten/ reserves die er nog zijn. 
 

8:. Mededelingen vanuit de diverse organisaties 
TLO: Marijn geeft een toelichting over de gymzaal/hobbit. De gemeente wordt de huurder van de toekomstige Hobbit, 
er wordt nu gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Zodra het plan rond is kan er gestart worden, 2022 is de doelstelling 
om een nieuw buurtcentrum en gymzaal te hebben staan. Frans: wanneer wordt er gestart met de bouw. Dat is nog 
niet bekend, maar wel dat de realisatie zal zijn afgerond in 2022.  
Bianca geeft een toelichting over de fitnesstoestellen op de Bakenhof. De toestellen lijden onder vandalisme en de 
kosten om deze iedere keer weer te repareren zijn te hoog om deze nog langer te laten staan. De toestellen die kapot 
zijn worden niet meer gerepareerd. Er wordt nu samen met Sportbedrijf gekeken naar een andere invulling waar de 
buurt ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken. Bianca zal het wijkbeheer op de hoogte houden m.b.t. deze 
ontwikkelingen. 
Marijn geeft een toelichting op de Drieslag. Er komt een kerstboom dit jaar en het aanpakproject voor de Drieslag is 
afgerond. Bianca stelt voor om de adviseur voor veiligheid in het gebied uit te nodigen voor een aankomende 
vergadering om een toelichting te geven op dit project. Frans: vind het jammer dat er tot nu toe nog steeds niet aan 
de panden is gedaan, dan vooral die panden met veel achterstallig onderhoud of gebreken. Marijn geeft aan dat het 
enorm lastig is om de wirwar van eigenaren te overtuigen van goed onderhoud en een goed huurbeleid.  Handhaving 
er op zetten en een strenge aanpak is volgens Frans het enige wat kan werken na jaren van inzet zonder dat er 
wezenlijk iets veranderd. Nel: goed om ook eens te handhaven op de Drieslag op het buiten zetten van allerlei 
uitstalling door de ondernemers. Er wordt steeds meer en ruimer buitengezet waardoor het smal wordt, en wat komt 
er in het pand van de slager? (nieuwtje van Michel….een ijszaak)  
Wijkbeheergroepen: Marieke geeft aan dat de Wijkbeheergroep bezig is om nieuwe leden te werven middels een 
flyer. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe betrokken te raken bij de ontwikkelingen in de Veerpolderstraat. Marijn 
geeft aan dat er nu mogelijkheden worden verkent naar ontwikkeling daar rekening houdend met de huidige 
gebruikers van het gebied.       
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Wilma, WBG immerloo: er is op Immerloo een grote brandpreventie actie gehouden, mede georganiseerd door de 
Wijkbeheergroep Immerloo. Het was meer dan Brandpreventie alleen, tal van organisaties actief in Immerloo 
presenteerden zich in stands. Waaronder Huis voor de wijk, Prisma, Vereniging Sport & Integratie, het kinderwijkteam, 
de corporaties etc. 
Frans: geeft een korte toelichting over klankbordgroep Nijmeegseweg. Na de 3 bijeenkomsten is er met alle leden een 
conceptplan ontworpen. Michel: Het is een uitgebreid plan qua ontwerp maar ook qua uitvoering, het behelst als het 
zo wordt uitgevoerd als de bedoeling is zeker 20 jaar, waar de eerste van de 3 fasen al snel (komend jaar) mee kan 
worden begonnen. Er komt nog een bijeenkomst voor alle leden van de klankbordgroep waar het uiteindelijke 
ontwerp wordt getoond voordat het naar B&W en de raad gaat. Op de wijkwebsite en in de wijkkrant zal er de 
komende jaren nog veel aandacht aan worden besteedt. Belangrijk dat ook in het vervolgproces (de uiteindelijke 
ontwikkeling/bouw) goede bewonersbetrokkenheid gegarandeerd is.  
Gerda, Volkshuisvesting: Er lopen verscheidene duurzaamheidprojecten vanuit Volkshuisvesting. Opgeleverd is recent 
de Biezelaan. Nu lopen er projecten in o.a. de Veronicastraat, Keursvorstlaan is bijna gereed. Ook de galerijflats op 
Brandenburgseplein en Kleefserplein worden nu ook aangepakt, in Het Duifje staan de galerijflats ook nog op de 
planning. In totaal behelst het ruim 1000 woningen die nog gaan worden verduurzaamt.  Met alle corona hectiek is het 
vaak lastig werken, maar er wordt zo goed mogelijk gekeken om de uitvoeringsdoelstellingen te halen. De 
Akkerwindestraat is nog geen nieuws bekend m.b.t. nieuwbouw.  
Mike Hoose: de volgende vergadering wil Mike graag het plan toelichten om allerlei groene oases te gaan maken in 
samenwerking met andere organisaties. Aan de Akkerwindestraat zullen er moestuinbakken komen om dit te 
vergroenen. Michel wil graag voorstellen dat Mike met alle plannen dit komt toelichten op een pagina in de wijkkrant 
(participeren.) 
 
Rob Klingen sluit de vergadering om 21:34 uur en bedankt alle online deelnemers voor hun inbreng.  
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Wijkplatform Malburgen Oost – Afsprakenlijst 2020/2021                                                                                       

Nummer  Datum  Onderwerp/Afspraak  Wie/Actie  Wanneer  
18.015 02-10-18 Aangepast 081220: Michel kijkt samen met andere leden om leden te werven voor het Wijkplatofrm in 

2021 middels flyer (wijkbreed), en (online) media   
Michel 2021 

18.022 02-10-18 Afspraak aangepast 081220: voortgang planning verkeersschouwen als Team Leefomgeving weer compleet 
is 

TLO 2021 

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

Gerda Koopmans - 

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

Team 
Leefomgeving 
Malburgen 

2020 

19.036 10-12-19 Aangepast 081220:  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 2019/2020 van het Wijkplatform Malburgen Oost nog 
nasturen aan alle leden. 
1 of 2 bewonersleden zullen vanaf 2021 de financiële eindverantwoording controleren.  

Hanspaul, 
bewonersleden 

Elke vergadering 

20.011 29-09-20 Opzet werkgroepen: Frans, Michel, Hanspaul en Marieke 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  

2021 

20.012 08-12-20 Frans & Michel houden het wijkbeheer op de hoogte m.b.t. voortgang organisatie bewonersbetrokkenheid 
Olympusterrein. 

 2021 

20.013 08-12-20 Financiële aanvragen:  
Heel Arnhem Schoon – aanvraag unaniem aangenomen voor het gehele bedrag.  
Aanvraag AED bewoners Eimereiland buurt – aanvraag aangenomen onder de voorwaarde dat het een AED 
wordt die in de buitenruimte komt te hangen en bereikbaar is voor iedereen die deze mag bedienen. Eerst 
kijken via de Nederlandse Hartstichting of het via deze weg kan worden aangeschaft. Uitgaande van een 
totaalbedrag van 2100 Euro. Hanspaul breng bewoner ook nog in contact met Nick (West) om 
details/ervaring uit te wisselen mbt aanschaf. 

Hanspaul, Lars - 

20.014 08-12-20 Monja zal Hanspaul een link sturen waarop alle ondergrondse containers op staan aangegeven. Monja van Woensel - 

20.015 08-12-20 Michel levert een aanvraag aan voor de wijkkrant eerstvolgende vergadering in 2021. Michel 2021 

20.016 08-12-20 Hanspaul zal tijdens de eerste vergadering van 2021 een totaaloverzicht geven van uitgaven 
(aanvragen/overige kosten) van de Wijkplatforms en wijkbeheergroepen en inzage in de 
reserves/restanten 2020 en hiermee het nieuwe budget 2020. 

Hanspaul 2021 



20.017 08-12-20 Adviseur voor veiligheid uitnodigen voor toelichting over het Drieslag gebied voor een aankomend 
Wijkplatform overleg. 

Hanspaul 2021 

20.018 08-12-20 Bianca houdt het Wijkplatform op de hoogte m.b.t. herinrichting fitnesstoestellen terreintje op sportpark 
Bakenhof. 

Bianca 2021 

 



 

WIJKPLAFORM MALBURGEN OOST       AANWEZIGHEIDSLIJST 2020 

VERGADERDATUM 18-Feb  29-Sep 8 Dec.     

NAAM FUNCTIE & ORG. 
GENODIGD  

TOEHOORDER  LID AANWEZIG:  JA/NEE 

Ineke Siepermann Waarnemend voorzitter lid Ja Nee Nee     

Rob Klingen Gespreksleider lid Ja Ja Ja     

Hanspaul Maarseveen Opbouwwerker Rijnstad lid Ja Ja Ja     

Alie Sijtsma Heel Arnhem Schoon genodigd  ja Ja     

Rebecca Schut Heel Arnhem Schoon genodigd  Ja Ja     

Mike Hoose KinderWijkTeam toehoorder  Ja Ja     

Nel van Geutselaar Bewoner Oost-Noord lid Ja Ja Ja     

Onbekende deelnemer  Bewoner Immerloo -  Ja Ja     

Liesbeth van Triest Bewoner Oost-Noord lid Ja Nee Nee     

Wilma Koel  WBG Immerloo lid Ja Nee Ja     

Franklin de laFosse Bewoner Immerloo lid Ja Nee Nee     

Marieke de Bond Wijkbeheergroep Oost-Noord lid Ja Ja Ja     

Marten Souman Wijkbeheergroep Oost-Noord lid nee Nee Nee     

Marian van Rooy Wijkbeheergroep Oost-Zuid lid Ja Nee Nee     

Frans v/d Berg Wijkbeheergroep Oost-Zuid  lid Ja Ja Ja     

Diny Jansen Wijkbeheergroep Oost-Zuid lid Ja Ja Ja     

Anneke Luijerink Wijkbeheergroep Oost-Noord lid Nee Nee Nee     

Jannie Pas Wijkbeheergroep Het Duifje lid Ja Nee Nee     

Judit Hudak Wijkbeheergroep Immerloo lid Ja Ja Nee     

Nazarin Hardi Bewoner Malburgen Oost-Zuid lid Ja Nee Nee     

Esther Hoogendoorn Manager Team Wijkonderhoud gem. Arnhem lid Nee Nee Nee     

Marijn van Wolfen Wijkmanager Team Leefomgeving lid   Ja     

Bianca van den Wijden Wijkmanager Team Leefomgeving lid   Ja     

Gerda Koopmans Volkshuisvesting lid Ja Nee Ja     

Mattijs Loor Afgevaardigde politiek - D66 lid Ja Ja Nee     

Joel van der Loo Afgevaardigde politiek - GroenLinks lid Nee Nee Nee     

Michel Lammerse Verslaglegging  lid Ja Ja Ja     
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Heel Arnhem Schoon – aanvraag unaniem aangenomen voor het gehele bedrag.  
Aanvraag AED bewoners Eimereiland buurt – aanvraag aangenomen onder de voorwaarde dat het een AED 
wordt die in de buitenruimte komt te hangen en bereikbaar is voor iedereen die deze mag bedienen. Eerst 
kijken via de Nederlandse Hartstichting of het via deze weg kan worden aangeschaft. Uitgaande van een 
totaalbedrag van 2100 Euro. Hanspaul breng bewoner ook nog in contact met Nick (West) om 
details/ervaring uit te wisselen mbt aanschaf. 

Hanspaul, Lars - 

20.014 08-12-20 Monja zal Hanspaul een link sturen waarop alle ondergrondse containers op staan aangegeven. Monja van Woensel - 

20.015 08-12-20 Michel levert een aanvraag aan voor de wijkkrant eerstvolgende vergadering in 2021. Michel 2021 

20.016 08-12-20 Hanspaul zal tijdens de eerste vergadering van 2021 een totaaloverzicht geven van uitgaven 
(aanvragen/overige kosten) van de Wijkplatforms en wijkbeheergroepen en inzage in de 
reserves/restanten 2020 en hiermee het nieuwe budget 2020. 

Hanspaul 2021 



20.017 08-12-20 Adviseur voor veiligheid uitnodigen voor toelichting over het Drieslag gebied voor een aankomend 
Wijkplatform overleg. 

Hanspaul 2021 

20.018 08-12-20 Bianca houdt het Wijkplatform op de hoogte m.b.t. herinrichting fitnesstoestellen terreintje op sportpark 
Bakenhof. 

Bianca 2021 
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