
Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje  

 
Dinsdag 22 juni 2021 van 19.30 – 21.30 fysieke bijeenkomst Hobbit 
 
Agenda 
19.30  1.  Mededelingen  

In Memoriam Marten Souman                          DB 
 
Verslag, afsprakenlijst en aanwezigheidslijst Platform 6 april 2021 

Bijlage 1,2, 
19.45 u 
 
 
 
 
 
 

2.  toelichting financiële aanvragen:                     aanvragers/leden  
• WB11 AED Keurvorstlaan bijlage 3 
• WB13 AED Het Duifje      bijlage 4 
Besluit financiële aanvragen:                            Leden 
WB11, WB13 
 

20.00u 3.  Afspraken maken mbt verkeersschouw                   Leden/TLO 
Nu dit weer fysiek kan 

   
   
20.10 u 
 
 
20.20 u 

4.  
 

5. 

Stand van zaken herijking spelregels wijkaanpak    Michel Lammerse, Frans van de Berg 
 
 
Ontwikkelingen:  
Wheemedreef                                                       Leden/TLO 
Veerpolderstraat 
Nijmeegseweg 
Olympuskwartier 
 

20.40 u 6. 
 

Kunstproject Museum Arnhem 100 jaar             Gerda Koopmans/Marlies Spijker 

20.50 u 
 
21.00 u 

7. 
 
8.      

Behoefte adminstratieve ondersteuning                   Leden/Michel/Hanspaul 
wijkplatform                                  
 
Mededelingen  
• Team Leefomgeving Malburgen 
• DB 
• Wijkbeheergroepen 
• Leden wijkplatform 
• Volkshuisvesting 
• Stadsdeelmanager Onderhoud gemeente Arnhem 
• Vanuit gemeenteraad 
• Overige aanwezigen 

21.20 u 9.  Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
Afmelden voor de bijeenkomst bij: Hanspaul Maarseveen: h.maarseveen@rijnstad.nl of 06-55187559 
 

mailto:h.maarseveen@rijnstad.nl


Verslag Wijkplatform  

Malburgen Oost 
Datum: 06/04/21         

         Locatie: Online (MS Teams)         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen aanvragen 7:. Herijking Spelregels  9:. Hanging Baskets  11:. Centraal Overleg Malburgen           
Aantal aanwezigen: 12 
Zie aanwezigheidslijst (niet online beschikbaar)  
 

1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen gespreksleider en leden 
Gespreksleider Rob Klingen opent de online vergadering  om 19:30 en heet iedereen welkom; De volgende leden 
hebben zich afgemeld: Mattijs Loor, Ferdinand en Wilma. Er zijn in verband met de online vergadering weinig 
bewonersleden aanwezig. Mogelijk moet er tot stemming worden overgegaan via mail om aanvragen te kunnen 
goedkeuren.  
 

2:. Verslag en afsprakenlijst 16 februari 2021 
Verslag aangenomen, geen wijzigingen. Zie afsprakenlijst voor aanpassingen. 
 

3:. Financiële aanvragen 
Aanvraag Ruimtekoers: Josser Dekker geeft een toelichting op de aanvraag vanuit Ruimtekoers. RuimteKoers 
organiseert al ruim anderhalf jaar activiteiten op winkelcentrum Drieslag. Het hoogtepunt vorig jaar was het gehouden 
kunst- en cultuurfestival RuimteKoers dat in zomer 2020 plaatsvond op het winkelcentrum. Bedoeling is ook om 
middels een verzameling van activiteiten en projecten de winkeliers meer met elkaar te laten samenwerken. Dit is in 
het Ontwikkelplan De Drieslag dat samen met de winkeliers is vormgegeven. Er is gestart met een gezamenlijke 
kortingsactie met winkeliers afgelopen jaar. Dit jaar wordt er ingezet op 3 projecten: de vergroening. De pergola zal 
vergroent gaan worden. De gemeente heeft hier ook een bijdrage voor gegeven. Het is mooi als zoveel mogelijk 
winkeliers en bezoekers er aan mee helpen. De palen zullen het eerst worden vergroent. Daarrna kan iedereen 
meedenken en meewerken om te helpen met de verdere vergroening.  
Tweede project is Norooz (Perzisch Nieuwjaarsfeest). Veel winkeliers hebben een Koerdische achtergrond en het idee 
is om alle culturen met elkaar te verbinden door middel van een picknick dag in het teken van Norooz waar eten en 
samenzijn centraal staan. Bedoeling is dat deelnemers bij de aangesloten winkeliers producten kopen om een 
picknickmand te vullen. Het centrum zal dan leuk worden ingericht met picknickbanken, kleedjes etc. om de picknick 
er te houden. 
Derde project is een zichtbaar landmark, zichtbaar voor de hele wijk. Wat het wordt gaat samen bepaald worden met 
winkeliers, bezoekers en kunstenaars.  
Marieke: is er aan gedacht om voldoende draagvlak te krijgen en om te kijken dat het niet vernield gaat worden? 
Josser: het heeft veel meer eigendom als winkeliers en bewoners samen betrokken zijn, daarmee schep je draagvlak 
en ook betrokkenheid. Daarnaast is het ook niet erg als iets kapot gaat. Dan kan je kijken naar verbetering. 
Frans: in het verleden hebben er plantenbakken gestaan die zijn gestolen. Frans zie graag een gespecificeerde 
begroting wat en waarvoor de gelden specifiek gebruikt voor gaan worden.  
Josser: grote delen zijn al gefinancierd bij landelijke fondsen en partijen, bij het WPF worden echt de participerende 
onderdelen aangevraagd. De kosten voor de planten draagt de gemeente.  
Frans: toch echt liever een gespecificeerde aanvraag zodat duidelijk is waar het bewonersgeld aan wordt besteed.  
Frans vindt de aanvraag van het KinderWijkTeam een goed voorbeeld van een goed uitgewerkte aanvraag. Zodat 
bewonersleden er een goed gewogen uitspraak over kunnen doen. 
Josser: zal de aanvraag gespecificeerd na sturen aan Hanspaul. 
Aanvraag Heel Arnhem Geel-Zwart: Wijkbewoner Valentijn heeft samen met een groep supporters de actie heel 
Arnhem Geel-Swaert bedacht. De actie is bedoeld om met posters en vlaggen vooral de wijk Malburgen te voorzien 
van zoveel mogelijk Geel-Zwart. De poster zijn gratis verkrijgbaar op een aantal locaties in de wijk, waaronder 
supermarkt Coop. De vlaggen zijn op verzoek verkrijgbaar en worden tijdens een aantal jeugdactiviteiten – waaronder 
in de Hobbit uitgedeeld.  
Frans: hoeveel vlaggen en posters worden er in Malburgen uitgezet? Valentijn: in ieder geval 180 vlaggen en 1500 – 
2000 posters. Mogelijk dat door middel van andere sponsors er nog meer kan worden gemaakt. 
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Aanvraag KinderWijkTeam (KWT): Mike Hoose geeft een toelichting op de aanvraag. De meesten kennen het KWT in 
de wijk Malburgen. Het is een stedelijk project dat nu al 8 jaar in Malburgen wordt uitgevoerd. Vanuit de Akkerwinde 
straat. Drie keer per jaar is er een tien-weekse activiteit met kinderen van de Mozaiekkschool. Doelstelling is om 
betrokken burgers te creëren-  er wordt ook een uitje georganiseerd met kinderen, dat wordt aangevraagd bij het 
WPF. Voor een brandblusser en een BHV cursus wordt  ook een aanvraag gedaan. Belangrijk dat er een BHV’er is.  
Leden danken Mike voor duidelijke aanvraag. 
Frans: de EHBO doos blijft deze in de wijk? Mike Hoose geeft aan dat hij een goede  EHBO doos heeft, die blijft daar 
staan. De BHV cursus zal worden afgestemd met Empowring Nisa om te kijken het te laten uitvoeren via het Rode 
Kruis.  
Aanvraag Anita Arnold - soepactie: Anita geeft een toelichting op haar aanvraag. Soep wordt gratis uitgedeeld aan 
wijkbewoners vanuit huis. Soep wordt nu vanuit huis geserveerd. 600,- Euro voor de soep het hele jaar. Verder hoopt 
Anita nog op donaties. Bedoeling is dat later ook op straat soep wordt uitgedeeld. Anita is ook aan het kijken om met 
de ideeën-makelaars samen te werken.  
Aanvraag nieuwe glijbaan Keurvorstlaan: Marijn vraagt of de aanvraag voor een glijbaan voor het speeltuintje aan de 
Keurvorstlaan al is binnengekomen bij Hanspaul. Hanspsaul heeft contact gehad met een bewoner/aanvrager en die 
heeft pas om 1730 uur de aanvraag aangeleverd. I.v.m. de aankomende lente/zomer en de volgende vergadering op 
17 juni - en de volgende vergadering zou Marijn het fijn vinden als de glijbaan ook mee kan worden genomen in de 
aanstaande besluitvorming via mail. Alle aanwezigen akkoord om via mail besluit te nemen. 
 

4:. Besluitvorming financiële aanvragen 
In verband met het online vergaderen zijn er te weinig bewonersleden aanwezig om tot stemming over te kunnen 
gaan. Er wordt voorgesteld om via mail de bewonersleden te laten stemmen. Ruimtekoers zal voor besluitvorming nog 
een gespecificeerde aanvraag aanleveren.  
 

5:. Financieel overzicht 
Update volgende vergadering m.b.t. reserves (WBG’s/ WPF’s) verduidelijken eerder overzicht dit jaar. 
 

6:. Verkeersschouw & verkeerspunten in Oost 
Marijn wil graag weten wat er met de aangedragen verkeerspunten (veilige oversteek schoolpleinen Immerloo, 
winkelcentrum Drieslag/omliggende parkeerterreinen, zebrapad Huissensestraat en verkeerssituatie Malburcht) graag  
weten wat er mee moet gebeuren, zodat hij dit kan terugkoppelen aan de afdeling verkeer. 
Bianca geeft aan dat m.b.t. parkeerterreinen rondom Drieslag al actie wordt ondernomen. Strengere controle 
foutparkeerders, vooral op de woensdagen tijdens de markt. Onderdeel van aanpak hele winkelcentrum. 
Marieke: m.b.t. Malburcht zou er een schoolzone worden gecreëerd. Zou een aanpak komen die stadsbreed rondom 
scholen zou worden gerealiseerd – m.b.t. inrichting/herkenbare wegmarkering. Daarnaast specifiek m.b.t. de 
Malburcht snel uit te voeren - gaat het vooral om tegengaan parkeren, eenrichtingsverkeer dat beide rijrichtingen en 
het dubbel parkeren. Marieke hoopt dat er snel in ieder geval iets aan gedaan kan worden. Marijn zal het 
terugkoppelen aan de afdeling verkeer. 
 

7:. Toelichting herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak & reactie hierop namens wijkbeheer 
Michel en Frans geven een korte toelichting. Er ligt inmiddels een zesde concept vanuit de projectgroep van de 
gemeente dat zich bezighoudt met de herijking spelregels. Een afvaardiging van een zestal bewoners vanuit het 
Wijkbeheer Malburgen dat sinds het begin van herijking bezig is heeft inmiddels overleg gehad voor een reactie op dit 
zesde concept. De reactie zal bestaan uit de zelfde punten die in eerdere reacties op de concepten zijn aangegeven: 
Belangrijkste voor bewoners is de positie van een door de gemeente Arnhem erkende wijkorganisatie als 
(bewoners)afvaardiging namens een wijk of wijkdeel. Op dit moment kan een wijkplatform een zwaarwegend advies 
geven, aan gemeente/politiek en andere org. Dit is belangrijk om te behouden voor de status en betrokkenheid. 
Daarnaast ziet het Wijkbeheer Malburgen graag dat er een extra indicator wordt toegevoegd om het wijkorganisatie 
budget op vast te stellen. Zo wordt er in de aankomende reactie op het zesde concept voorgesteld om 
gezinssamenstelling (met kinderen) tot 120% van het minimuminkomen mee te nemen voor de bepaling van de 
hoogte van het budget. Een ander belangrijk punt voor de werkgroep is dat het COW weer in het leven wordt 
geroepen om afstemming en ervaringsuitwisseling tussen de verschillende wijken en organisaties te verbeteren. 
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7:. Toelichting herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak & reactie hierop namens wijkbeheer (vervolg) 
Er zal eerst nog een mondeling overleg zijn tussen afgevaardigden van de projectgroep van de gemeente Arnhem en 
afvaardiging vanuit het wijkbeheer Malburgen. Alle bewonersleden zullen de reactie op dit zesde concept nog 
ontvangen en kunnen aangeven als ze er niet mee akkoord gaan voordat het wordt verstuurd.   
 

8:. Ontwikkelingen Nijmeegseweg, Olympuskwartier en Veerpolderstraat 
Michel geeft een korte toelichting. Over het stedenbouwkundigontwerp van de Nijmeegseweg en het hele 
participatieproces zal een advies moeten worden geschreven met de leden van de klankbordgroep Nijmeegseweg. Dit 
zal met het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp door de projectmanager worden voorgelegd aan B&W. 
Het proces verloopt tot nu toe goed, er is goede samenwerking tussen gemeente-bewoners/klankbordgroep-OD205, 
het stedenbouwkundigbureau en het ontwerp dat er nu ligt wordt breed gedragen en is tot stand gekomen zonder 
druk of sturing vanuit bepaalde hoek. 
Frans: Olympuskwartier, er is een overleggroep gevormd, anders dan de klankbordgroep Nijmeegseweg ligt er bij deze 
ontwikkelingen al een ontwerp en is het proces dus verder. De overleggroep die zich ermee bezighoudt is afgelopen 
week een eerste bijeenkomst van geweest. De opkomst is laag, mede omdat het digitaal moest. Er is een presentatie 
geweest. In mei/juni komt er een opvolgende bijeenkomst. 
Bianca: de bewonersbetrokkenheid is heel laag. Michel geeft aan om meer in te zetten op nogmaals een oproep. Het 
plan is om een nieuwe oproep te maken, te verspreiden. Dat er weinig betrokkenheid is heeft ook te maken met dat 
he digitaal is.  
Marijn: Veerpolderstraat wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid en welk soort 
ontwikkeling er kan plaatsvinden qua woonvormen en gesprekken hierover met Volkshuisvesting. Er zijn daarnaast 
gelden vrij gemaakt voor de ontwikkeling. 
Marieke: bewoners willen al een aantal jaar heel graag betrokken worden in het proces, dit is ook toegezegd. Wanneer 
kunnen bewoners/omwonenden meedenken? Marijn: het proces ia nog niet zover dat er al iets van ontwerpen zijn of 
dat er op papier al zichtbaar is wat er komt. Er wordt nu alleen nog gekeken of het haalbaar is. Als dit bekend is dan 
wordt er gekeken naar burgerparticipatie.  
 

9:. Hanging Baskets – gezamenlijke inkoop 
Hanspaul geeft een toelichting. Wijkbreed zal er gekeken worden naar gezamenlijke inkoop van de hanging baskets. 
Daarnaast kan er eventueel ook nog gekeken worden naar ander locaties voor de bakken en de verdeling. Met de 
wijkbeheergroepen om te komen tot een gezamenlijk plan waar ze komen te hangen.  
Frans: ziet graag dat het onderhoud en beheer van de hangende plantenbakken in Oost-Zuid zo behouden blijft als her 
nu is. Deze bakken zijn in onderhoud/vulling van het Bewonersbedrijf in opdracht van de wijkbeheergroep.   
Alle aanwezige leden akkoord dat met uitzondering van Wijkbeheergroep Oost-Zuid er gekeken gaat worden naar 
gezamenlijke inkoop binnen het Wijkbeheer. Het gaat dan gelden vanaf 2022, moet nog gekeken worden naar lopende 
trajecten. 
    

10:. Samenwerking TLO & Wijkbeheer  
Marieke: wil graag weten in hoeverre TLO en het Wijbeheer samen tot elkaar kunnen komen, wat zijn de afspraken, 
welke veranderingen vinden er plaats in het Team, wie moeten we waar voor benaderen.  
Marijn: er zijn wisselingen gaande. Rita is met pensioen en komt nieuwe ondersteuning voor vervanging van Mirjam 
van Hezewijk.   
 

11:. Centraal Overleg Malburgen  
Bedoeling is om tijdens het Centraal Overleg Malburgen (COM) elkaar beter te leren kennen. Ook om van gedachten te 
wisselen over samenwerking, wijkprogramma’s hoe we de invloed van bewoners erop kunnen versterken. Hoe kunnen 
we zorgen los van de spelregels om te positie van het Wijkplatform te verstevigen.  
Michel: stelt voor om het fysiek te houden. Gezien de deelname aan online bijeenkomsten en de soort van 
bijeenkomst het COM is, zal het alleen goed plaats kunnen vinden op locatie. Hangt af van de coronamaatregelen of er 
dan al met een grote groep bij elkaar kan komen. Hanspaul: het is heel goed als TLO weer compleet is en dat er live 
vergaderd kan worden. Het overleg met de DB’s over voorbereiding op de 12de april.  
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12:. Mededelingen vanuit het DB, Wijkbeheergroepen, Volkshuisvesting en Politiek 
Marieke: Wijkbeheergroep Oost-Noord maakt zich zorgen om de toename aan kamerverhuur in de wijk. 
Veel voormalige sociale huurgezinswoningen zijn niet geschikt voor kamerverhuur. Vaak liggen de woningen 
ook in de oudere straten van de wijk met nu al een hoge parkeerdruk.  
Bianca:  alle panden die worden opgesplitst en legaal worden verhuurt moeten worden aangemeld en deze 
worden besproken met de afdelingen die erover gaan.  
Ria (PvdA)  vanuit de gemeenteraad ligt er een plan om online wijkpanels in het leven te gaan roepen 
om de burgerparticipatie nieuw leven in te blazen en digitaal zo goed mogelijk te regelen. Later zal er meer over 
bekend worden gemaakt.  
Hanspaul: heeft een vraag namens Viktor de Kok – coalitie tegen eenzaamheid. Of er leden vanuit het Wijkplatform of 
de wijkbeheergroepen die in gesprek willen gaan over de aanpak van eenzaamheid. Zijn er leden die in gesprek willen 
gaan, zodat ze beter beeld kunnen krijgen over de problematiek van eenzaamheid. Michel: het kan nogmaals mee 
worden genomen in de wijkmedia 
Marijn: hoe vinden de leden de relatie met het Team Leefomgeving? Marieke: het is goed om eens met leden van 
wijkbeheergroepen te kijken naar de verwachtingen van elkaar. Michel: het contact en communicatie is verbeterd de 
afgelopen 1.5 jaar. Dit wordt ook zo in wijkdeel West ervaren. Ria: geeft regelmatig aan in gemeenteraad dat TLO en 
Wijkplatform een goede samenwerking hebben in Malburgen, Immerloo en Het Duifje, zeker in vergelijking met 
andere wijken. 
Gerda (Volkshuisvesting): het Museum Arnhem schenkt een cadeau aan wijken in Arnhem in de vorm van een 
muurschildering. Er wordt ook gekeken naar een geschikte muur in Malburgen, Immerloo of Het Duifje voor een 
afbeelding naar keuze uit een selectie van afbeeldingen. De leden van het Wijkplatform en bewoners van de flat of 
woningblok mogen de keuze maken en keuze gaat op basis van meeste stemmen. Zal later bekend worden gemaakt. 
   

13:. Sluiting vergadering 
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng en sluit de vergadering om 21:03 uur  
Volgende vergadering op 22 juni, om 19:30 uur (als fysiek mogelijk, in buurtcentrum de Hobbit.) 
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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 

Wijkplatform in 2021 middels flyer (wijkbreed), en (online) media   
Michel 2021 (sept) 

18.022 02-10-18 Afspraak aangepast 160221: zodra fysiek mogelijk wordt er weer gekeken naar 
verkeersschouwen in Oost 

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 16-02-21 Saldo update wijkbudget elke vergadering toevoegen Hanspaul Maarseveen 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 (sept) 

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

Frans, Michel - 

21.002 16-02-21 Gemeente (via TLO) houdt het wijkbeheer Malburgen op de hoogte m.b.t. aanpak 
Drieslag/ realisatie wijkpost/ inzet handhaving 

Gemeente Arnhem/ TLO - 

21.004 06-04-21 RuimteKoers (Yosser Dekker) zal het Wijkplatform Oost nog een gespecificeerde financiële 
aanvraag aanleveren t.b.v. besluitvorming voor diverse activiteiten Driesalg. 

Yosser Dekker Voor 
besluitvorming 
middel mail leden 

21.005 06-04-21 Besluitvorming aanvragen Wijkplatform Oost wordt middels stemming per email gedaan 
omdat er te weinig leden bij de online vergadering aanwezig waren.  

Hanspaul, leden Wijkplatform  

21.006 06-04-21 Marijn zal navraag doen bij afdeling verkeer over toegezegde stads-brede aanpak 
schoolzones (uniforme inrichting) aanpak verkeerspunten rondom MFC Malburcht zoals 
aangegeven tijdens WBG overleg met afvaardiging verkeer.   

Marijn - 

21.007 06-04-21 Alle aanwezige bewonersleden akkoord om te kijken naar gezamenlijke inkoop Hanging 
Baskets – met uitzondering van wijkdeel Oost-Zuid, hier wordt inkoop 
bloemen/onderhoud uitgevoerd door het bewonersbedrijf.  

Leden Wijkplatform, Hanspaul, 
Flora Baskets 

Voor 2022 



21.008 06-04-21 Centraal Overleg Malburgen (COM) zal in het teken staan van samenwerking en 
versterking Wijkbeheer Malburgen (Wijkbreed.) Kennismaken met het Teamleefomgeving 
en Wijkprogramma 2022.  
Voorbereiding COM op 12 april met leden DB – vergadering COM Mei/Juni. 
COM zal fysiek plaatsvinden  

Alle leden Wijkbeheer Malburgen, 
Teamleefomgeving Malburgen en 
Hanspaul 

Mei/Juni 2021 
(als fysiek 
kan/mag 
plaatsvinden) 

21.009 06-04-21 Bianca zal terugkoppelen als er verandering plaatsvindt in het beleid aangaande 
woningsplitsing in de wijk.  

Bianca (TLO) - 

 









Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje 
 
Aanvraagformulier Tuin voor de Wijk  

 
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: Sikko Cleveringa / WijkLab / Jeugdwijkraad Adres: Akkerwindestraat 29 
Postcode: 6832 CS Woonplaats: Arnhem 
Telefoon: 06-81592248 E mail: mail@wijklab.nu  
Omschrijving activiteit, project of voorziening 
Om welke activiteit of 
voorziening gaat het? 

Fase 2. Eerste aanleg van de Tuin voor de Wijk + zomerprogramma bij het Jeugdhonk 
• ‘Tegelwippen’ en vergroenen 
• Huidige hek verwijderen 
• Kastanjehouten hek en mooie toegangspoort plaatsen 
• Hangmatten tussen palen  
• Aansprekend groen planten  
• Plaatsen van canvas luifel  
• Gezellige inrichting als chillplek voor de zomer  

 
Zie offerte met tekeningen in bijlage. 
 
Deze activiteit is voorafgegaan door een ontwerpproces en wordt gevolgd door een verdere ontwikkeling van de tuin.  
Fase 1 Buurtcampus JWR en buurtplan A: Tuin voor de wijk 
Fase 2. Eerst aanleg van de tuin voor de wijk 
Fase 3. Verdere ontwikkeling van de tuin voor de wijk met o.a. eetbaar groen en een paviljoen. 
 
De kerngroep van de JWR vormt ook de kern van het bestuur van het toekomstige jeugdhonk en kan dus ook gebruik 
maken van die voorziening van het Huis voor de Wijk (eigen ingang en toegang). Dat heeft ook voordelen wat betreft 
toegang tot stroom, water, sanitair en opslagruimte (voor bv de hangmatten).  
\ 

Wat is het doel? De activiteit is dus onderdeel van een groter geheel. De jeugdwijkraad organiseert nu voor het derde jaar op 
verschillende plekken in de wijk een buurtcampus waarin ze samen een plan maken voor de wijk en een buurtactie 
waarbij ze het plan ook gaan uitvoeren. Eerder werd op die manier o.a. de tribune gerealiseerd bij de Cruijff court. 
Vanaf jaar 1 was er ook al de wens om een avonturenbos te realiseren met een boomhut en meer met groen te doen. 
Dit plan is daar de uiteindelijke uitwerking van.  
Het overkoepelende doel van de jeugdwijkraad is dat jongeren zelf gaan nadenken over hun leefomgeving en 
bedenken hoe ze daar zelf een positieve verandering in kunnen aanbrengen. Ze ervaren vervolgens ook hoe het is om 
dat ook daadwerkelijk te realiseren.  
Het doel van de Tuin voor de Wijk is dat Jongeren een eigen plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en 
activiteiten kunnen organiseren maar ook ruimte kunnen bieden aan anderen uit de buurt.  
De ontwikkeling van de tuin draagt ook bij aan het ontstenen en vergroenen van de wijk. Vanwege die doelstelling 
verwachten we ook een subsidie te krijgen van de gemeente voor de verdere ontwikkeling van de tuin.  

Heeft u een 
leuk idee om 
de 
leefbaarheid in 
de wijk te 
verbeteren? 
 

mailto:mail@wijklab.nu


Op welke wijk richt de 
activiteit zich? 

De activiteit richt zich op Immerloo. Plaats van handeling is het terras bij het nieuwe jeugdhonk van het Huis voor de 
Wijk het groene terrein ernaast.  

Wie zijn de deelnemers? Direct betrokken deelnemers zijn de kerngroep (3) en de actieve deelnemers (ca. 15) van de jeugdwijkraad. Bij deze 
bouw en zomeractiviteit betrekken ze ook jongeren uit andere netwerken (o.a. empowering, rijnstad en AM) die ook 
gebruik gaan maken van het jeugdhonk en het terras. Bij de aanleg van de tuin gaan ook ouders en familieleden 
helpen en kunnen we voor het groen assistentie/ advies vragen bij beide volkstuinverengingen.  

Hoeveel deelnemers? De jeugdwijkraad zelf telt een vaste kern van ca 20 jongeren. De tuin voor de wijk wordt natuurlijk van betekenis voor 
een veel grotere groep wijkbewoners van jong tot oud.  

Wanneer en waar vindt de 
activiteiten plaats? 

De aanleg van het terras start tweede helft juli zodat het grote werk klaar is in de zomervakantie. De verdere 
inrichting kan dan gedurende de zomervakantie plaats vinden. De JWR heeft daar dan elke dinsdagmiddag een 
zomeractiviteit, Die kan deels bestaan uit helpen aanleggen/ mooi maken. En deels uit chillen en leuke activiteiten 
zoals afgelopen jaar pop-uppark op strand zuid. De dinsdagen zijn ook opgenomen in de kalender van het Malburgen 
zomerprogramma.  

Op welke manier worden 
bewoners geïnformeerd of 
betrokken? 

De jongeren van de JWR hebben het plan zelf bedacht en ontwikkeld dus die zijn al zeer betrokken. Hun collega 
jongerenorganisaties zijn ook al betrokken en geïnformeerd. Zodra de tuin voor de wijk klaar is voor gebruik (begin 
zomer) kan er een flyer rondgaan in Immerloo oor een feestelijke opening en een uitnodiging om ook zelf gebruik te 
gaan maken van de tuin. Daarnaast is JWR heel actief op insta en tiktok.   
 

Kosten voor de activiteit of voorziening 
Kosten activiteit/voorziening: 
incl. btw  

 
De realisatie van fase 1 (ontwerp) heeft ca. € 8.000 gekost inclusief JWR-activiteiten (buurtcampus en buurtactie A + 
technisch ontwerp) 
De realisatie van fase 2 kost qua materialen en technische ondersteuning 8.500 (zie bijlage) 
De realisatie van fase 3, de verdere ontwikkeling van de Tuin voor de wijk kost ca. 30.000. We verwachten daar 
€25.000 subsidie voor te kunnen krijgen in kader van vergroening waarbij de bovenstaande uitgaven in fase 1 en 2 als 
matching kunnen worden opgevoerd.  
De inzet van de JWR en de zomeractiviteiten worden gefinancierd door Burgerkracht.  
 
We vragen Wijkplatform een bijdrage van voor de realisatie van fase 2 (zie offerte)  
We dragen daar zelf € 1.500 aan bij vanuit andere bronnen (o.a. vraag aan Huis voor de Wijk – verbouwingsbudget).  
 

Bijdrage deelnemers: Participatie in ontwerp en aanleg is groot maar niet gekapitaliseerd. Deelnemers nemen zelf eten mee.  
Bijdrage partners en derden Zie dekkingsplan  
Bijdrage  wijkplatform Bijdrage aan realisatie fase 1   € 7.000 
Ondertekening 
Datum: 17 juni 2021 Handtekening:  
 
Informatie of hulp bij aanvraag 
U kunt contact opnemen met opbouwwerker Wim Petersen: 06 – 21 29 71 06 of w.petersen@rijnstad.nl ,p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, Arnhem 
Aanvraag opsturen naar Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Mail: HansPaul Maarseveen 
Adres: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ’t Duifje, p/a De Hobbit, Zwanebloemlaan 2a, 6832 HG Arnhem 

 
 
 
 
Op de vergadering van dinsdag 22 juni wordt het plan verder toegelicht door een delegatie van de Jeugdwijkraad  

mailto:w.petersen@rijnstad.nl


P L A N  A :  
T U I N  V O O R  

D E  W I J K

D O O R  D E  J E U G DW I J K R A A D  VA N  M A L B U R G E N



WAT GAAN WE INTRODUCEREN?

• Wie zijn/wat doet de Jeugdwijkraad?

• Welk plan hebben we bedacht?

• Waarom is dit belangrijk voor deze wijk?

• Wat is onze gezamenlijke rol?



WIE ZIJN/WAT DOET DE 
JEUGDWIJKRAAD?
• 8/14 jarige jongeren uit de wijk Malburgen

• 3 trekkers die ons begeleiden

• 3 jaar bezig

• 2 plannen per jaar, aan de hand van debatteren en praten

• Wijk verbeteren samen met de jongeren



WELK PLAN HEBBEN WE BEDACHT?

• Plan A

• Paviljoen de Wildernis

• Huis voor de Wijk, uitbreiding Jeugdhonk

• Plek om bij elkaar te komen voor de hele wijk

• Op vakantie in eigen wijk

• Groenere wijk

• Activiteiten









WAAROM IS DIT BELANGRIJK VOOR DEZE 
WIJK?
• Samenkomst

• Eenheid

• Behoefte voor een eigen neutrale plek

• Positieve invulling verveling 



WAT IS ONZE GEZAMENLIJKE ROL?

• Mogelijkheid bekend maken aan de jongeren

• Verschillende groepjes bij elkaar brengen

• Zorgen voor gezelligheid

• Zorgen voor afleiding

• Luisterend oor bieden



LET OP: bedrijfsgegevens zijn 
veranderd 

Kantoor : Gele Rijders Plein nr. 16-1  
6811 AP Arnhem 
Loods : Beijerinckweg nr. 3
6827 BN Arnhem 

E factuur@ditdoetzwartwerk.nl
I ditdoetzwartwerk.nl

Stadsgras KvK:    71468455
BTW: NL001564214B48
Bank: ABN Amro
IBAN: NL14ABNA0580024709

Onderwerp: realisatie fase 1 tuin van de wijk 

OFFERTEDATUM OFFERTENUMMER VERVALDATUM

9/6/2021 2021-24 V1.2 23/6/2021

OMSCHRIJVING AANTAL STUKSPRIJS SUBTOTAAL

div. posten zie specificatie. 1 ! 8.450 ! 8.450

TOTAAL EXCL BTW ! 8.450

BTW 21% ! 1.775

KORTING ! 1.750

TE BETALING INCL. BTW ! 8.475

Opmerkingen & Voorwaarden

Na akkoord offerte volgt de factuur, wij verzoeken u vriendelijk het bedrag vooraf over te maken onder vermelding van factuurnummer

Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn terug lezen in de bijgevoegde algemene voorwaarden



 OMSCHRIJVING AANTAL STUKSPRIJS CATEGORIE STAFFEL  SUBTOTAAL 

PRODUCTEN / MATERIALEN
hekwerk kastanje 120 cm hoog 1 !"1500 1 1 !"1.500

50 meter lang 
paal kastanje 15ø cm om de 2 meter 

! 1.500

poort kastanje 3 mtr hoog x 2.5 mtr breed 1 !"1500 1 1 !"1.500
hang en sluitwerk 
poortdeuren 

! 1.500

ontspannen 5 hangmaten incl. ophanging en 1 reserve item 1 !"800 1 1 !"800
7 palen 20ø cm x 3 mtr

! 800

beplanting div. grassen, kleine struin en blauwe regen. 1 !"1000 1 1 !"1.000
50 meter lang 
paal kastanje 15ø cm om de 2 meter 

! 1.000

PRE PRODUCTIE TEAM
Pim Schrier - locatie bezoek 1 !"350 !"350

- project opmaak en voorbereidingen
- vergaderingen

! 350
TRANSPORT
Iveco bakwagen + tendemasser
levering inkopen 1 !"150 !"150
hoogwerker t.b.v. plaatsen entree 1 !"250 !"250
levering nader te bepalen 1 !"100 !"100
levering nader te bepalen 1 !"100 !"100

! 600
PRODUCTIE TEAM Dagen 
Pim Schrier productieleiding 2 !"450 !"900
technische uit uitvoerend 2 !"450 !"900
Deco crew uitvoerend 2 !"450 !"900

! 2.700

Opmerkingen: 
- uitvoer is in 8 werkdagen, waarvan 2 a 3 op locatie mits producten op voorraad.  
- na akkoord offerte, 75% tevoren aanbetalen, 25% na oplevering. 
- productvoorraad is pas bekend na akkoord offerte. 

TOTAAL EXCL. BTW ! 8.450
BTW % 21%

TOTAAL BTW ! 1.775
korting ! 1750

TE BETALEN incl. btw. ! 8.475





Wijkplatform malburgen oost 2021

overschot wijkplatform malburgen oost 2020 

nieuw wijkbudget 2021 

overschot wijkbeheergroepen 2020

totaal budget 2020

budget wijkbeheergroepen 2021 

Totaal beschikbaar budget aanvragen wijkplatform  1 januari 2020 2021 oost

Nr
Datum 

aanvraag
Aanvrager Beschrijving CAT Gevraagd Datum

WB1 1-12-2020 heel arnhem schoon heel arnhem schoon 1  € 5.595,00 #########

WB2 1-1-2021 M. Lammers wijkkrant 4 € 6.412,50 1-1-2021

WB3 30-1-2021 Empowering Nisa 
BHV cursus & 

activiteitenbudget 1
€ 5.889,36 22-2-2021

WB4 11-3-2021 ruimtekoers
ontwikkelplan de 

drieslag 3
€ 4.500,00 6-4-2021

WB05 10-2-2021 H. Maarseveen Soepactie 1 € 1.000,00 22-2-2021

WB06 8-2-2021 Kinderwijkteam wijkschoonmaak 1 € 1.930,55 6-4-2021

WB07 20-3-2021 V.Jansen Vitesse actie 3  € 1.125,00 6-4-2021

WB08 1-4-2021 bewoners keurvorstlaan
speeltoestel 

keurvorstlaan 3
€ 5.231,00 6-4-2021

WB09 5-4-2021 A. Arnold Soep uitdelen 1 € 600,00 6-4-2021

WB10

WB11

WB12

WB13

WB14

WB15 

WB16

WB17

WB18

WB19

WB20 

WB21 

WB22

WB23

WB24

WB25

WB26

WB27

WB28

WB29 

Aanvraag Besluitvorming



categorie 1 evenementen, kamp, uitjes, tentoonstellingen, feesten; nadruk op ontmoeting en tijdelijk van aard

categorie 2 communicatie, voorlichting, training, cursussen, welkommap

categorie 3 voorzieningen, (plantenbakken, genouwen, bankjes etc)

categorie 4 personele ondersteuning, organisatiekosten

Totaal



€ 42.704,11

€ 64.500,00

€ 26.663,07

€ 133.867,18

-€ 25.000,00

€ 108.867,18

Besluit Toegekend Beschikbaar

€ 108.867,18

goedgekeurd € 5.595,00 € 103.272,180

goedgekeurd € 6.412,50 € 96.859,68

gedeeltelijk goedgekeurd  € 5.272,88 
€ 91.586,80

goedgekeurd 

Goedgekeurd 

goedgekeurd 

goedgekeurd 

goedgekeurd 

goedgekeurd 

Besluitvorming



evenementen, kamp, uitjes, tentoonstellingen, feesten; nadruk op ontmoeting en tijdelijk van aard
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