
Verslag Wijkplatform  

Malburgen Oost 
Datum: 16/02/21         

         Locatie: Online (MS Teams)         
  

Kernpunten vergadering: 3:. Toelichtingen aanvragen 4:. Aanpak Drieslag  5:. Handelingskader Immerloo & Duifje  7:. Herijking Wijkaanpak     
Aantal aanwezigen: 15 
Zie aanwezigheidslijst (niet online beschikbaar)  
 

1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen gespreksleider en leden 
Gespreksleider Rob Klingen opent de vergadering en wordt i.v.m. slechte verbinding vervangen door opbouwwerker 
Hanspaul Maarseveen als gespreksleider. 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 8 december 2020 
Verslag aangenomen, zie afsprakenlijst voor aanpassingen.  
Met een pilot-format om met werkgroepen te beginnen wordt pas begonnen als personen weer bij elkaar mogen 
komen. Michel, zal Ferdinand toevoegen als aanwezige bij de vergadering van december 2020. 
 

3:. Toelichting aanvragen 
Aanvraag nr: Empowering Nisa – Waffa en stagiaire Niki zijn aanwezig en lichten de aanvraag vanuit Empowering Nisa 
toe. Empowering nisa is een meidenorganisatie voor meiden tussen 18-24 jaar dat zich inzet om jonge vrouwen die het 
nodig hebben om een plekje in de samenleving te vinden hierin te ondersteunen. Dat kan heel breed zijn. De aanvraag 
is gericht op de activiteiten die worden aangeboden. Voor meiden die zich als vrijwilliger willen inzetten is er een 
kleine vrijwilligersvergoeding. Daarnaast moet de BHV cursus voor meiden die eerder het certificaat hebben behaald 
een herhalingscursus volgen. Marieke: belangrijk dat er altijd iemand met een BHV cursus aanwezig is. Jannie: kunnen 
de meiden omgaan met de AED’s op verschillende locaties? Waffa geeft aan dat er geen les/cursus in AED gebruik is 
gegeven, maar is zeker ook goed om op in te zetten. Frans: is er nog een financieel jaarverslag en is er nog een bedrag 
over van afgelopen jaar? Het geld dat afgelopen jaar niet is gebruikt is teruggestort, Hanspaul heeft dit meegenomen.  
Aanvraag nr: Wijkkrant Malburgen.nl – Michel geeft een korte toelichting op de aanvraag. De media financiering 
vanuit de extra bewonersgelden die in 2015 voor 5 jaar was vastgesteld is eind 2020 beëindigd. Er moest worden 
gekeken naar een nieuwe manier van financiering in 2021 waarbij er zo min mogelijk aanspraak zou moeten worden 
gedan op het reguliere wijkbudget van de wijkplatforms. Michel is namens de Wijkmedia in Malburgen sinds 
september 2020 bezig geweest om te kijken naar een andere manier van financiering en een verlaging van de kosten. 
Er is een plan gemaakt om middels participatie (sponsoring van pagina’s) door niet-bewonersorganisaties (deelnemers 
Huis voor de Wijk/Ruimtekoers/Bruishuis/TLO o.a.) tot voldoende dekking te kunnen komen om de wijkkrant te 
behouden en het een echte bewonerskrant te laten blijven. Daarnaast heeft de ingehuurde professionele 
hoofdredacteur haar kosten verlaagd, evenals de kosten voor druk en vormgeving/acquisitie konden worden verlaagd. 
Met een bijdrage vanuit de wijkorganisaties en een aanpassing van de advertentiemogelijkheden kan de krant voort 
blijven bestaan. Michel heeft een begroting toegevoegd bij de stukken. Het gaat om een garantstelling. Mochten de 
inkomsten uit de sponsoring/advertentie inkomsten hoger zijn dan begroot dan is de bijdrage uiteindelijk lager op het 
eind van het jaar. 
Wijkplatform West is unaniem akkoord met de aanvraag. 
Aanvraag nr: Web&wijkwerk: Michel heeft een aanvraag ingediend voor web- en wijkwerk voor dit jaar. Het gaat om 
vergelijkbare werkzaamheden als de afgelopen jaren. Online voor de website malburgen.nl en inmalburgen.nl, 
offline/online voor de verslagleggingen, pr-werkzaamheden en terugkoppelingen naar diverse org. De online 
werkzaamheden vinden plaats op basis van uren, de verslagleggingen en overige offline werkzaamheden op basis van 
afgeronde werkzaamheden. 

4:. Toelichting aanpak Drieslag & veiligheid – Hans Molenaar & Koen Smit (gemeente Arnhem) 
Hans Molenaar & Koen Smit adviseur veiligheid bij de gemeente Arnhem zijn sinds mei betrokken van de 
aanpak op de Driesalg. Er is gekeken naar de problematiek die er al tijden is op de Drieslag hier is een aanpak 
voor ontwikkeld en daar wordt dekromende maanden op ingezet. Een van de punten van deze aanpak is het 
realiseren van een wijkpost op het winkelcentrum. Vitaal, verzorgd en veilig is de kern van de aanpak.  
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Brede aanpak met naast een wijkpost waar politie en handhaving aanwezig is en daarnaast kijken om een 
aantal gerichte acties op te zetten om op termijn ook een flinke slag te kunnen maken – met name op gebied 
van veiligheid. Locatie van de wijkpost is een deel van de voormalige bakker en de huidige belwinkel.  
Het gaat om een multiproblematiek van overlast waaronder openbare dronkenschap, diefstal, drugsgebruik 
maar ook verloedering en slechtonderhouden panden, verkamering etc. Inzet van BOA’s en toezichtteam, 
deze zullen meer zichtbaar aanwezig zijn. Verwacht wordt dat de wijkpost voor de zomer open kan zijn.  
Verschillende bewoners vinden het een goede ontwikkeling. Er is al vaak aandacht besteed en gevraagd om 
meer aandacht voor handhaving  en aanpak van deze problematiek. Bianca zal de wijk via de overleggen op 
de hoogte houden. 
 

5:. Update handelingskader Immerloo & Het Duifje – toelichting Gerda Koopmans (Volkshuisvesting) 
Op 26 januari is er een uitvoeringsplan opgesteld op basis van de prestatieafspraken (opgesteld door de corporaties) 
waarin is gekeken om de fysieke investeringen te koppelen aan sociale investeringen, samen met tal van organisaties 
en bewoners actief in Immerloo. Er zijn een aantal thema’s opgesteld schoon en veilig wonen, minder armoede en 
meer werk, beter gedrag en gezond zijn. Zowel Immerloo als Het Duifje zijn meegenomen. Hierbij wordt veel vanuit de 
bewonersvraag gewerkt. Meer bewoners worden actief en leveren een bijdrage aan de buurt. Samenwerken met en 
tussen bewoners is daarbij nog een grote uitdaging vanuit de corporaties. Er zijn nu een vijftal projecten gestart, Gerda 
geeft twee voorbeelden. De plint is een project waarbij de onderste laag van de flat bewoners de mogelijkheid krijgen 
om hier vanuit kleinschalig te ondernemen, bijv. kleine winkeltjes. Er wordt verder gekeken om werkplekken te 
creëren met andere partijen, daarmee meer mensen aan het werk in de buurt. 90% in Immerloo is afhankelijk van een 
uitkering dus belangrijk om hierop in te zetten. 
Marieke: hoe weten bewoners dat er nu zo wordt ingezet, hoe bereik je deze bewoners? Er zal nog een 
communicatiemiddel worden opgetuigd. Een project die daarbij nu ondersteunt is Achter de Voordeur. Fysiek zal er 
met posters worden gewerkt. Digitaal is er nog geen informatie. De Wijkbeheergroepen zouden ook betrokken 
moeten zijn geeft Wilma aan. Deze zijn uitgenodigd geeft Hanspaul aan. Contact is nu minder omdat het digitaal is. 
Hanspaul wil de Wijkbeheergroepen goed betrekken bij dit handelingskader, nu door corona is fysiek voor veel leden 
lastig. Mogelijk dat er snel samen kan worden gekomen in Huis voor de Wijk geeft Wilma aan. Frans ziet zeker ook een 
rol voor AM support om de jeugd erbij te betrekken.  
 

6:. Aanpak vergroening Drieslag – toelichting Mike Hoose & Bas Roodbergen (Schone Straat Groene Buurt) 
Mike Hoose vanuit Schone Straat Groene Buurt geeft een toelichting. Ruimtekoers heeft afgelopen jaar al een stukje 
vergroend. Er is een plan gekomen om het vergroenen van de Drieslag goed aan te pakken. 
Bas wil samen met bewoners hier naar kijken, doelstelling is wel dat er elk seizoen iets bloeit (met uitzondering van de 
winter) op de Drieslag. Er zullen daarnaast ondernemerspalen komen, groene palen met aandacht voor de 
ondernemers erop. Leden van de Wijkplatform worden uitgenodigd om hier ook over mee te denken. In de 
Akkerwindestraat komen moestuinbakken te staan. Aan de achterzijde van de Akkerwindestraat komt er een 
kindermoestuin met inzet van beide Mozaiekscholen. Zwanebloemlaan tot aan de Huissensestraat daar zijn een aantal 
versteende binnenpleinen die worden nu aangepakt met toestemming van Volkshuisvesting.  Bedoeling is om dit flink 
te vergroenen en ook snel op in te zetten.  
Er wordt via ondersteuning vanuit de provincie ingezet op de realisatie van een groene route door de wijk. Er wordt 
daarbij ingezet op verbetering voor de wilde bij. 
 

7:. Herijking spelregels Arnhemse Wijkaanpak - toelichting Frans & Michel 
Er is een online overleg geweest met een deel van de Arnhemse wijken. Hier is gekeken naar een tweetal concept 
herijkingen (A en B) van de spelregels (wijkbudgetten) vanuit de gemeente Arnhem. Hierover is ook een stemming 
gehouden. Klarendal heeft eerder een alternatief ingediend waarbij werd gevraagd om hier ook naar te kijken. 
Alle drie de varianten zullen worden gestuurd aan de leden van het Wijkbeheer.  
Frans geeft aan dat het belangrijk is om ook de status van een huidig wijkplatform te behouden dat het ook een 
zwaarwegend advies kan uitbrengen.    
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8:. Mededelingen 
TLO: Marijn geeft aan dat het voorspoedig loopt met betrekking tot nieuwbouw Hobbit. De projectleider is bezig met 
de inrichting van de buitenruimte met de ambitie om zoveel mogelijk te vergroenen. Bewonersleden kunnen ideeën 
hierover aandragen. 2022 bedoeling dat de nieuwbouw  kan starten. 
Ontwikkelingen Veerpolderstraat wordt met de huidige gebruikers gekeken naar dat er wat moois komt, eventueel 
alternatieve locaties gekeken. 
Hanspaul vraag of er ook een participatieproces op gang komt om er betrokken bij te zijn en op welk moment? 
Volkshuisvesting kijkt nu samen met gemeente naar de ontwikkeling, de nieuwe huurder wordt ook de gemeente – 
Team Leefomgeving Malburgen. Op een later moment zal er een gesprek zijn met de toekomstige gebruikers en 
huurders – waaronder ook bewoners. 
Verkeersschouw zal ten tijde van corona worden uitgesteld. In west is er succesvol een digitale schouw gehouden. 
Mogelijk dat dit soort verkeersschouw ook in oost kan worden gehouden. Zal in overleg gaan met de afdeling verkeer. 
Een fysieke schouw zal worden uitgesteld totdat er weer met elkaar activiteiten kunnen worden georganiseerd. 
Nel: de parkeerplaats bij sportpark de Bakenhof zijn varkensruggen neergelegd, er kan nu niet meer worden geracet 
waar bewoners uit de buurt last van hadden.  
Frans: Ontwikkelingen Nijmeegseweg – ivm corona is er in overeenstemming met het stedenbouwkundigbureau 
OD205 en de gemeente om de uiteindelijke eindpresentatie aan de klankbordgroep Nijmeegseweg online te houden. 
Dit zal begin maart plaatsvinden. De leden van het wijkplatform kunnen ook deelnemen aan de presentatie. 
Er is m.b.t. Olympusterrein gekeken naar de vorming van een Klankbordgroep samen met de ontwikkelaar, gemeente 
en namens beide wijkplatforms de Kerngroep Bewonersparticipatie Malburgen. Omwonenden krijgen de omlgekijheid 
om mee te denken over dit plan.  
Esther (Stadsbeheer): per 1 februari is er een nieuwe wijkopzichter gestart in wijkdeel Zuid-Oost. Jan Wullink is de 
nieuwe wijkopzichter.   
 

9:. Besluitvorming aanvragen 
Aanvraag Empowering Nisa: Nel en Jannie geven aan dat er m.b.t. de opfris BHV cursus naar goedkopere opties 
gekeken kan worden – liefst het Rode Kruis. Daarnaast zijn er veel minder activiteiten nu ivm corona waarvoor is het 
geld. West heeft ingestemd met de aanvraag. Aanvraag met meerderheid aangenomen. Onder voorwaarde dat de 
BHV cursus bij het Rode Kruis wordt afgenomen.  
Aanvraag Wijkkrant: unaniem aangenomen.     
Aanvraag Wijk&Webwerk Michel Lammerse: unaniem aangenomen. 
 

10:. Sluiting vergadering 
Hanspaul Maarseveen bedankt alle leden voor hun deelname en sluit de vergadering om 21:22 uur. Volgende 
vergadering is op dinsdagavond 6 april 2021, om 1930 uur (online.) 
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