
 

Wijkplatform  
Malburgen Oost 
Datum: 15/11/21         
Locatie: buurtcentrum De Hobbit 
Besluitvormingen: aanvragen Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje  

Alle bewonersleden van het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje hebben voor 15 
november 2021 de volgende besluiten genomen met betrekking tot bijgevoegde aanvragen (zie 
corresponderende aanvraagnummers). 

Aanvraag 1: Aanvraag bewegingslessen aan vrouwen door Aynur Ozturk in het Huis voor de Wijk 
vanuit Stichting Prisma voor diverse kosten: t.h.v. €1500,- Euro 
Besluit: unaniem aangenomen voor het bedrag van €1500,- Euro onder voorwaarde dat voor 
eventuele toekomstige aanvragen zij een duidelijke specificatie aanlevert (kosten huur, materialen,  
reiskosten etc.) 

Aanvraag 2: Aanvraag Stichting Prisma voor twee grote lcd schermen (televisies) ten behoeve van de 
taallessen vanuit stichting Prisma in het Huis voor de Wijk: t.h.v. €1500,- Euro 
Besluit: unaniem aangenomen voor het bedrag van €1500,- Euro, met de opmerking dat goed 
geregeld wordt met Huis voor de Wijk dat schermen voor lesgebruik Stichting Prisma zijn.  

Aanvraag 3: Aanvraag bewonersvereniging Stadseiland voor het planten van diverse 
bloembollenstroken aan de Stadswaardenlaan. De bloembollen zullen in ieder geval meerdere jaren 
bloeien: t.h.v. €5053,- Euro. 
Besluit: unaniem aangenomen voor het bedrag van €5053,-  Euro, onder voorwaarde dat wordt 
aangedrongen op het planten van biologisch geteelde bollen en dat er bij een of meerdere 
bollenstroken kenbaar wordt gemaakt dat de bollen er staan met dank aan het Wijkplatform 
Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje (bordje). 

Aanvraag 4a: Aanvraag service & onderhoud bestaande AED’s in Malburgen Oost, Immerloo en Het 
Duifje voor de komende 5 jaar: t.h.v. €4.792,- Euro.   
Besluit: unaniem aangenomen voor het volledige bedrag. 
Aanvraag 4b: Aanvraag voor 8 nieuwe AED’s in Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje: t.h.v. 
€20.000,- Euro (hierin zit 5 jaar onderhoud/updates en ook een klein deel installatiekosten voor 
plaatsing/aansluiting door installateur.)   
Besluit: unaniem aangenomen voor het volledige bedrag, met de opmerking dat deze aanvraag in 
delen zal worden ingediend.  
Aanvraag 4c: Aanvraag voor 250 reanimatiecursussen a €20,- Euro voor naar gelang het aantal 
deelnemers het komende jaar/jaren: t.h.v. €5000,- Euro.   
Besluit: unaniem aangenomen voor het volledige bedrag. 

Aanvraag 5: Aanvraag Sikko Cleveringa – Jeugdwijkraad t.b.v. het organiseren van een gala op 15 
januari 2022 en diverse activiteiten er naartoe: t.h.v. €5250,- Euro (op basis van verdeling ¾ WPF 
Oost, ¼ West) 
Besluit: unaniem aangenomen voor een bedrag van €2000,-  Euro met de opmerkingen dat 
personele kosten, structurele inzetvergoedingen voor jeugd en versnaperingen niet worden vergoed 
door het Wijkbeheer Malburgen 



Aanvraag 6: Kerstviering Rein Turk: t.h.v. €750,- Euro (op basis van verdeling ¾ WPF Oost, ¼ West)  
Besluit: unaniem aangenomen voor een bedrag van €750,-  Euro. 

Aanvraag 7: Aanvraag financiering wijkmedia malburgen.nl & inmalburgen.nl: t.h.v. €9.600,- Euro 
(op basis van verdeling ¾ WPF Oost, ¼ West)    
Besluit: unaniem positief voor financiering, op basis van bijdrage TLO Malburgen. Michel levert 
antwoord hiervoor aan voor aankomende Wijkplatformvergadering op 7 december 2021. 

Aanvraag 8: Aanvraag financiering (garantstelling) Wijkkrant Malburgen.nl voor 2022: t.h.v. 
€18.000,- Euro (op basis van verdeling ¾ WPF Oost, ¼ West)    
Besluit: unaniem positief voor financiering, op basis van inkomsten/uitgaven jaar 2021. Michel levert 
uiterlijk aan voor aankomende Wijkplatformvergadering op 7 december 2021. 

Aanvraag 9a: Aanvraag Michel Lammerse - secretariële ondersteuning Wijkbeheer Malburgen: t.h.v. 
€7.200,- Euro (op basis van 40 weken a 6 uur per week - verdeling ¾ WPF Oost, ¼ West)    
Besluit: unaniem positief voor financiering, op basis van bijdrage TLO Malburgen. Michel levert 
antwoord hiervoor aan voor aankomende Wijkplatformvergadering op 7 december 2021. 
Aanvraag 9b: Aanvraag Michel Lammerse – notuleren 2022: t.h.v. €375,- Euro (financiering op basis 
van genotuleerde vergaderingen, uitgaande van 5 vergaderingen op jaarbasis)    
Besluit: unaniem aangenomen voor het aantal te notuleren vergaderingen, financiering vanuit het 
Wijkplatform budget van 2022. 

Aanvraag 10: Aanvraag Frans van den Berg – reservering plaatsing voor 8 nieuwe bomen in wijkdeel 
Malburgen Oost-Zuid: t.h.v. €16.000,- Euro. 
Besluit: unaniem aangenomen met de opmerkingen dat Frans in overleg met Esther Hoogendoorn 
keuze bomen en de in de aanvraag voorgestelde locaties verder gaat uitwerken en dat er in 
samenspraak met gemeente (Esther Hoogendoorn) wordt gekeken naar co-financiering/bijdrage 
gemeente. 

Aanvraag 11: Aanvraag Wase Omar namens moestuinvereniging Immerloo & Het Duifje – 
materialen voor reparatie afdak in moestuin: t.h.v. €500,- Euro 
Besluit: unaniem aangenomen onder voorwaarde dat er eerst wordt duidelijk gemaakt 
(afbeelding/foto) wat er gerepareerd moet worden en een duidelijke specificatie van de kosten.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Naam
Aynur Ozturk

Email
a.ozturk1@live.nl

Telefoon
0636598325

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Activiteit

De aanvraag is gericht op...
Immerloo

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
Bewegingsactiviteit in het Huis voor de Wijk vanuit Stichting
Prisma

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand
R20_Aanvraag_bewegingslessen_Aynur_Ozturk_Prisma-
041121.docx

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Nee

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Thursday, 4 November 2021 18:04:31

mailto:a.ozturk1@live.nl
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/R20_Aanvraag_bewegingslessen_Aynur_Ozturk_Prisma-041121-13197473fcf5e15ac68762e824d1ceac.docx
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Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Nee

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
1595

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
R20_Aanvraag_bewegingslessen_Aynur_Ozturk_Prisma-
041121.docx

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na
de activiteit een kort verslag van de activiteit (met foto's)
aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te
geven verslag te doen van de activiteit
Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/R20_Aanvraag_bewegingslessen_Aynur_Ozturk_Prisma-041121-1f007d2c17704e0dc49569dfe30c656a.docx
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/R20_Aanvraag_bewegingslessen_Aynur_Ozturk_Prisma-041121-1f007d2c17704e0dc49569dfe30c656a.docx


Akkoord

Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/


 
 
Beste leden Wijkplatform Malburgen Oost Immerloo en Het Duifje, 
 
Ruim 3 jaar geef ik als professioneel bewegingsdeskundige bewegingslessen/aerobics aan 
een groep vrouwen (6-10 in totaal) in Huis voor de Wijk in wijkdeel Immerloo vanuit 
stichting Prisma. 
 
Bewegen is belangrijk. Vooral voor de groep vrouwen waar ik les aan geef is dit een zeer 
belangrijke laagdrempelige activiteit en makkelijk om er aan mee te doen. Zonder mijn 
activiteit zouden ze niet/veel minder bewegen daarnaast is het voor deze vrouwen ook een 
belangrijke sociale activiteit. 
 
Het gaat om 1 keer les per week, 1 uur in het Huis voor de Wijk. Voor een periode van 44 
weken per jaar. De bijdrage die ik vraag is €1595,- Euro. 
 
In het verleden is deze aanvraag gedaan via het Sportbedrijf Arnhem, destijds ook 
gehonoreerd door het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje. Het 
aangevraagde bedrag is een onkostenvergoeding. Voor huur ruimte, vervoer, sportkleding, 
en schoeisel. 
 
Ik kom graag mijn aanvraag toelichten in het Wijkplatform Malburgen Oost, maar omdat de 
aanvraag voor 15 november binnen moet zijn hoop ik dat jullie mij voor deze tijd al kunnen 
aangeven of deze aanvraag weer gehonoreerd kan worden? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Aynur Ozturk 
 
 



 
 
Beste leden Wijkplatform Malburgen Oost Immerloo en Het Duifje, 
 
Ruim 3 jaar geef ik als professioneel bewegingsdeskundige bewegingslessen/aerobics aan 
een groep vrouwen (6-10 in totaal) in Huis voor de Wijk in wijkdeel Immerloo vanuit 
stichting Prisma. 
 
Bewegen is belangrijk. Vooral voor de groep vrouwen waar ik les aan geef is dit een zeer 
belangrijke laagdrempelige activiteit en makkelijk om er aan mee te doen. Zonder mijn 
activiteit zouden ze niet/veel minder bewegen daarnaast is het voor deze vrouwen ook een 
belangrijke sociale activiteit. 
 
Het gaat om 1 keer les per week, 1 uur in het Huis voor de Wijk. Voor een periode van 44 
weken per jaar. De bijdrage die ik vraag is €1595,- Euro. 
 
In het verleden is deze aanvraag gedaan via het Sportbedrijf Arnhem, destijds ook 
gehonoreerd door het Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje. Het 
aangevraagde bedrag is een onkostenvergoeding. Voor huur ruimte, vervoer, sportkleding, 
en schoeisel. 
 
Ik kom graag mijn aanvraag toelichten in het Wijkplatform Malburgen Oost, maar omdat de 
aanvraag voor 15 november binnen moet zijn hoop ik dat jullie mij voor deze tijd al kunnen 
aangeven of deze aanvraag weer gehonoreerd kan worden? 
 
Met hartelijke groet, 
 
Aynur Ozturk 
 
 



Naam
Wilma Koel

Email
wilmakoel13@gmail.com

Telefoon
0626756026

Naam organisatie
Stichting Prisma

Website / URL
http://www.stichtingprisma.org

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Iets anders

De aanvraag is gericht op...
Malburgen Oost

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
Aanvraag voor 2 schermen (televisies) ter ondersteuning van
de taallessen gegeven vanuit Stichting Prisma.

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Thursday, 4 November 2021 14:42:04

mailto:wilmakoel13@gmail.com
http://www.stichtingprisma.org/
mailto:info@malburger.nl
mailto:info@malburger.nl


Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand
Stichting-Prisma-aanvraag-schermen.docx

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Nee

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
1500

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
Stichting-Prisma-aanvraag-schermen.docx

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Stichting-Prisma-aanvraag-schermen-a031521ebffcc1c665c71ce3719c07f7.docx
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Stichting-Prisma-aanvraag-schermen-2217e696463f3f85fc00959813e7867e.docx


Akkoord

Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/


 

 

Stichting Prisma organiseert al vele jaren succesvol taallessen, die wekelijks aan vele tientallen 
deelnemers worden gegeven op niveau NT2. De lessen zijn laagdrempelig en voor bewoners uit de 
hele wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje gratis. Alle lessen worden gegeven door vrijwilliger-
docenten vanuit Stichting Prisma in het Huis voor de Wijk.  

Ter ondersteuning van de lessen willen we graag twee lcd schermen (televisies) aanschaffen, zodat 
de lessen in de ruimtes makkelijker en beter klassikaal kunnen worden gegeven.  

Omdat er op zeer korte termijn een besluit moet worden genomen over de wijkgelden (voor 15 
november) wil bij deze de vraag doen om een deel van het budget van 2021 wat mag worden 
meegenomen naar 2022 hiervoor te reserveren.  

Het totale bedrag wat we graag hiervoor willen reserveren is 1500,- Euro. 

De schermen zullen we dan in begin 2022 aanschaffen. 

Namens alle taaldocenten van Stichting Prisma, 

Met hartelijke groet, 

Wilma koel 

 

  

 

  

  



Aan Wijkplatform Malburgen Oost 
 
Betreft subsidieaanvraag voor het planten van narcissen en andere voorjaarsbloembollen aan de 
Stadswaardenlaan. 
 
Geachte leden van het wijkplatform, 
 
Elk voorjaar worden tal van Arnhemse stadswijken opgefleurd door kleurige bloembollenvelden in de 
plantsoenen. Ook in Malburgen zijn die op tal van plaatsen te zien, bijvoorbeeld aan de Visserslaan. 
Helaas is dat niet het geval in de wijk Stadseiland. Langs een groot deel van de Stadswaardenlaan, de 
entree voor alle andere negen straten in de wijk, zijn er wel plantsoenen maar voorjaarsbloemen 
zoals krokussen en narcissen ontbreken helaas. Die zijn belangrijk, niet alleen voor bewoners als 
hoopvolle voorbode van het voorjaar, maar ook voor de biodiversiteit. Juist in het zeer vroege 
voorjaar hebben insecten behoefte aan stuifmeel. 
Daarom hebben wij het initiatief genomen om aan de stadsdeelmanager van onze wijk, Esther 
Hoogendoorn, te vragen of onze wijk ook in aanmerking kan komen voor het planten van 
bloembollen. Het antwoord is dat haar afdeling niet over het benodigde budget beschikt, maar wel 
kan helpen met expertise en bij de uitvoering. In overleg met haar hebben wij de volgende begroting 
opgesteld voor het machinaal planten van een bloembollenmengsel. 
 

Het omvat zes stroken van 24 m², in totaal 144 m². 
Kosten:  
144 m² à €29,- per m²:  € 4.176,- 
BTW 21%: €    877,- 
Totaal: € 5.053,- 

 
Graag zouden wij uit het budget van het wijkplatform deze aanplant willen financieren. Een 
investering die elk jaar weer rendement oplevert voor bewoners en natuur!  
Hieronder een plattegrond van de Stadswaardenlaan, met onderaan (net niet in beeld) de rotonde 
aan de Huissensestraat.  
 
Arnhem, 3 november 2021, 
Bewonersvereniging Stadseiland 
Otto Munters,  
omunters@xs4all.nl 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadswaardenlaan. De stroken zijn in groen aangegeven. 

 
 



Beste leden van het wijkplatform, Hanspaul en Michel, 

 

Het is doodzonde als we de € 42.704,11 van de begroting 2020 kwijt zouden raken. 

Ik ben in het verlengde van mijn eerste mail op veel fronten actief geweest en kom met de volgende 

uitgewerkte concrete verzamelaanvragen. 

 

1. Service & onderhoud bestaande AED’s 

De AED’s die we via de Hartstichting hebben aangeschaft moeten regelmatig voorzien worden van 

nieuwe pads, die op het lichaam worden geplakt en van een nieuwe accu. Als de AED is gebruikt 

moet hij opnieuw worden ingesteld.  

Onder meer daarin voorziet het service & onderhoudspakket van de leverancier Procardio voor de 

eerste periode van vijf jaar. Daarna moet dat worden verlengd. De kosten voor de volgende vijf jaar 

bedragen € 599,- inclusief BTW. Het betreft in totaal acht AED’s. Ik heb met alle beheerders contact 

gehad en de gegevens geverifieerd. Ik vraag voor de acht beheerders een verlenging van het 

bestaande contract met vijf jaar aan. Dat komt dan op een bedrag van € 4.792,-. Wanneer deze 

verzamelaanvraag wordt gehonoreerd neem ik contact op met Procardio en ontvang van hen een 

totaalfactuur voor de acht verlengingen. Die kan dan vanuit het platform nog voor 15 november 

worden voldaan. De beheerders worden daarna door Procardio op de hoogte gesteld van de nieuwe 

termijn voor het pakket voor hun AED. 

 

2. Nieuwe AED’s. 

Omdat we in ons platform meerdere keren de wens hebben uitgesproken om te komen tot meer 

AED’s verspreid over ons verzorgingsgebied ben ik aan de slag gegaan op te proberen dat te 

realiseren. Michel had een drietal gegadigden die reageerden op een oproep in de Malburger.nl. Ik 

ben zelf via via gaan zoeken. Uiteindelijk heeft dat geleid tot acht geschikte gegadigden verspreid 

over onze wijken. Ik heb hen bezocht en alles toegelicht en mijn steun toegezegd bij het verdere 

proces.  

In dit geval is het denk ik het beste om de AED’s met buitenkast met beveiliging rechtstreeks te 

bestellen bij de leverancier Procardio die ook de bestaande AED’s heeft geleverd en onderhoudt. 

Ik heb een scherpe prijsopgave gevraagd en gekregen. Een Philips HeartStart FRx AED met een AIVIA 

210 buitenkast met 10 jaar service & onderhoud kost te samen € 2.359,- inclusief BTW. De extra vijf 

jaar service & onderhoud zit daar dus al bij in. Daarnaast vraag ik € 141,- per AED aan voor de aanleg 

en montage. Vaak doen de mensen het zelf en zijn de kosten lager, soms moet een installateur 

worden ingeschakeld. Gemiddeld komen we er, schat ik, wel mee uit. Uiteraard doen we dit op 

nacalculatie. De totaalkosten voor een AED zijn dan € 2.500,- 

Het totaal bedrag van deze verzamelaanvraag voor acht beheerders is € 20.000,-. Wanneer deze 

aanvraag wordt gehonoreerd neem in contact op met Procardio en ontvang van hen een 

totaalfactuur voor het leveren van een AED, als boven omschreven, rechtstreek aan de acht nieuwe 

beheerders. De factuur kan dan vanuit het platform nog voor 15 november worden voldaan.  

 

3. Reanimatiecursussen.  

Voor het project dat ik doe in onze wijk, Stadseiland, worden de cursussen verzorgd door KNV EHBO 

afdeling Arnhem-Presikhaaf. Dat is een vrijwilligersorganisatie die EHBO- en Reanimatiecursussen 

aanbiedt. Een uiterst plezierig, professioneel en gemotiveerd team. Zij zijn geregistreerd 

Reanimatiepartner van de Hartstichting. Een cursus kost bij hen slechts € 20,-.  Ik doe hierbij een 

aanvraag om met hen een contract af te sluiten voor 250 cursussen voor de komende periode. De 

bewoners uit onze wijken die onder het Wijkplatform Malburgen Oost vallen kunnen dan gratis, 

zolang de voorraad strekt, laagdrempelig een reanimatiecursus of een herhalingscursus volgen. Wij 



kunnen dat dan stimuleren en eventueel organiseren. Als de aanvraag voor de nieuwe AED’s wordt 

gehonoreerd hebben we in totaal 16 AED’s in ons verzorgingsgebied. Ik wil onder meer samen met 

de beheerders van de AED’s proberen rond ieder AED bewoners te hebben die de cursus hebben 

gevolgd en burgerhulpverlener zijn geworden. De (nieuwe) beheerders die ik heb gesproken voelen 

daar veel voor. Ik heb contact gehad met het bestuur van de KNV EHBO afdeling Arnhem-Presikhaaf. 

Zij zijn zeer enthousiast over het plan. Individuen kunnen zich individueel aanmelden voor een cursus 

op hun locatie in Presikhaaf. Daarnaast zijn ze graag bereid in samenspraak met ons cursussen te 

organiseren binnen onze wijken. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd neem ik contact op met de 

KNV EHBO afdeling Arnhem-Presikhaaf en ontvang van hen een factuur die vanuit het platform nog 

voor 15 november worden voldaan. Ik maak daarna met hen de nodige werkafspraken. 

De kosten hier van zijn € 5.000,-. 

 

4. Bewonersvereniging Stadseiland. 

Bijgaand een separate aanvraag van de Bewonersvereniging Stadseiland voor enkele 

bloembollenvelden in de plantsoenen langs de Stadswaardenlaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ferdinand van der Gun 

 

 

 



Naam
Sikko Cleveringa

Email
mail@wijklab.nu

Telefoon
0681592248

Naam organisatie
WijkLab / Jeugdwijkraad

Website / URL
https://www.jeugdwijkraad.nu

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Activiteit

De aanvraag is gericht op...
Heel de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
Op zaterdag 15 januari 2022 wordt in Het Huis voor de Wijk
een WijkGala georganiseerd voor en door tieners uit
Malburgen Oost, Midden en West. Als Corona het toelaat
worden ook ouders, wijkprofessionals en andere

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Monday, 25 October 2021 22:43:09
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geïnteresseerden uitgenodigd. Het Gala bestaat uit een
interactieve forumtheater voorstelling, een talentenjacht en
een afterparty met DJ. Vanaf 15 november start een coaching
traject om de forumtheatervoorstelling te maken, extra
talenten te begeleiden en het gala voor te bereiden. Vanuit
project Popuppark wordt een festivaleske sfeer gecreëerd. De
organisatie is in handen van WijkLab i.s.m. Rijnstad met de
JeugdWijkRaad ‘in de lead’.

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand
Projectplan-WijkGala-2021-22.pdf

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Ja

Welke organisatie(s)?
Rozet Wijken, Burgerkracht en Cultuur gemeente Arnhem
(reeds toegezegd)

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
7.000

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
Begroting-WijkGala-2021-22.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na
de activiteit een kort verslag van de activiteit (met foto's)
aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te
geven verslag te doen van de activiteit

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Projectplan-WijkGala-2021-22-e370c48772e05df46820a738139286aa.pdf
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Begroting-WijkGala-2021-22-945479b089c414b2c072d02bc110ee81.pdf


Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.
Akkoord

Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/














Naam
Rein Turk

Email
r.turk70@chello.nl

Telefoon
0648728720

Naam organisatie
stichting vakantiekampen Malburgen

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Activiteit

De aanvraag is gericht op...
Malburgen Oost

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
jaarlijkse kerstbijeenkomst ouderen in De Hobbit 20 of 21
december 2021

Voeg eventueel langere omschrijving toe als bestand
aanvraag-Kerstviering-ouderen-Malburgen-Hobbit.pdf

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Thursday, 21 October 2021 10:00:09

mailto:r.turk70@chello.nl
https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/aanvraag-Kerstviering-ouderen-Malburgen-Hobbit-c24a6f040e5eb1bd424ef971a77c4e5d.pdf
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Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Ja

Welke organisatie(s)?
SODBA gezamenlijke kerken Arnhem Diaconaal

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Ja

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
1000

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
aanvraag-Kerstviering-ouderen-Malburgen-Hobbit.pdf

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

U of uw organisatie is bereid om binnen twee maanden na
de activiteit een kort verslag van de activiteit (met foto's)
aan te leveren of om de wijkmedia de gelegenheid te
geven verslag te doen van de activiteit
Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/aanvraag-Kerstviering-ouderen-Malburgen-Hobbit-c8f6276098a7f5d10f07fc203894a8ec.pdf


Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.
Akkoord

Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/






Aan: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 

Betreft: Communicatie Wijkmedia Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
Van: Michel Lammerse – Wijkcommunicatie & ondersteuning wijkbeheer 
Arnhem: 3 november, 2021 

 

Aanvraag periodieke vergoeding wijk/mediawerkzaamheden 2022 
 
De afgelopen vier jaar heb ik dankzij een bijdrage vanuit het Wijkbeheer Malburgen en het 
Team Leefomgeving Malburgen de wijkmedia (malburgen.nl, Inmalburgen.nl, wijkarchief en 
wijkagenda) kunnen opzetten of verder kunnen uitwerken.  
 
Voor het jaar 2022 doe ik opnieuw een aanvraag voor werkzaamheden t.b.v. de wijkmedia 
Malburgen bij beide wijkplatforms. De aanvraag bestaat net als over het jaar 2018, 2019, 2020 
en 2021 uit het volgende:  
 

1. Werkzaamheden malburgen.nl, inmalburgen.nl, archief en activiteitenagenda  

a. Uitwerking en Invulling vernieuwde inmalburgen.nl en toevoeging nieuwe content op 

inmalburgen.nl  = 2 uur per week.  

b. Toevoeging van (zelf geschreven) nieuwsitems op malburgen.nl en wijkagenda  = 3 uur 

per week 

c. Uitbreiding en integratie wijkagenda: Uitbreiden (functioneel) van periodieke 

activiteiten in Malburgen – waarbij een selectie van organisaties zelf de mogelijkheid 

krijgen om activiteiten toe te voegen = 2 uur per week    

Uitgaande van 40 werkweken en uitgaande van een uurtarief van €40,- Euro per uur: 
 

1. Wijkbrede werkzaamheden inmalburgen.nl en malburgen.nl 
1a. 40 x 2 uur x € 40,00 € 3.200,00 

1b. 40 x 4 uur x € 40,00 €.6.400,00 

1c. 40 x 2 uur x € 40,00 € 3.200,00 

Totaal: € 12.800,00 

Bijdrage TLO Malburgen  niet bekend 

Wijkplatforms Malburgen € 12.800,00 

Verdeling Oost en West: 
Wijkplatform Malburgen West ¼ van € 12.800,00 = €  3.200,-  
Wijkplatform Malburgen Oost ¾ van € 12.800,00 = € 9.600,- 

 
In voorgaande jaren heeft TLO Malburgen een bijdrage van €10.000,- Euro gedaan, het is niet 

bekend wat de bijdrage voor 2022 zal zijn  
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Aanvraag garantstelling 
wijkkrant Malburgen.nl 2022 

 

De wijkkrant Malburgen.nl is dit jaar voor het eerst gefinancierd vanuit de reguliere 
bewonersgelden door de beide Wijkplatforms. Daarvoor werd de wijkkrant 5 jaar lang 
gefinancierd vanuit een relatief riant potje, ook wel bekend als de extra bewonersgelden. 

 

Dit jaar was een pioniersjaar waarbij het lastig bleek om goed te kunnen inschatten wat de 
gemiddelde inkomsten waren tegenover de vaste uitgaven. Zo werden een aantal toezeggingen door 
organisaties om de wijkkrant te sponsoren niet gedaan of werden op het laatste moment afgezegd, 
daarnaast vielen de advertentie inkomsten tegen. Deels heeft dit ook te maken gehad met corona, 
maar zeker ook met een verkeerde inschatting van inkomsten uit advertenties.  
Dit heeft wel als resultaat dat we editie 5 en 6 van 2021 samen gaan voegen om het tekort dit jaar te 
drukken, maar toch nog een soort van kerstnummer te kunnen maken. 

Bijdrages, opbrengsten, kosten en tekort wijkkrant Malburgen.nl 2021 
Bijdrages Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje & Wijkplatform West (¾ - ¼)  

- Bijdrage Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje 2021: €6412,50 (6x per editie €1068,75) 

- Bijdrage Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk 2021: €2137,50 (6x per editie 
€356,25) 

- Totaal bijdrages Wijkplatforms 2021: €8550,-   

Opbrengsten  

- Sponsorbijdrages per editie (Huis voor de Wijk, Ruimtekoers, Bruishuis, Team Leefomgeving Malburgen)  €1500,- 

- Advertentie inkomsten per editie €750,-* 

- Totaal inkomsten per editie 2021: €2250,-   

- Totaal inkomsten 5 edities 2021: €11.250,- 

Financiering totaal Wijkkrant Malburgen.nl voor 2021 

  -     Totaal beschikbaar 2021: €19.800,- 

*Er zitten grote verschillen in de opbrengsten uit advertenties per editie  
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Kosten  

- Kosten Drukkerij Gerritsen 2021: (5x per editie €2650,-) €13.250,- 

- Kosten hoofdredacteur 2021: (5x per editie €1000,-) €5000,-  

- Kosten vormgever 2021: (5x per editie €400,-) €2000,- 

- Kosten bezorging 2021: (5x per editie €712,-) €3560,-   

- Kosten totaal voor 5 edities 2021: €23.810,-   
 

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR 5 EDITIES 2021  €19.800,- 
TOTAAL KOSTEN VOOR 5 EDITIES 2021   €23.810,-  
                                                                                                     --------------- 
TOTAAL TEKORT 2021 voor 5 edities                            -    €4010,-    
 

Aanvraag wijkkrant Malburgen.nl 2022 
Uitgaande van de kosten, bijdrages en opbrengsten in 2021 zouden we graag in staat zijn om de 
wijkkrant in de wijk Malburgen Immerloo en Het Duifje wel 6 keer uit te kunnen brengen in 2022. 
Hiervoor is in vergelijking met 2021 een extra bijdrage per editie nodig van €802,- Euro om in 2022 
wel 6x keer uit te kunnen komen is een totale bijdrage vanuit de Wijkplatforms nodig van €13.362,-     
 
Bijdrages Wijkplatform Malburgen Oost, immerloo en Het Duifje & Wijkplatform West (¾ - ¼)  

- Bijdrage Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en Het Duifje: €10.021,50 (6x per editie €1670,25) 

- Bijdrage Wijkplatform Malburgen West, Stadsblokken en Meinerswijk: €3340,50 (6x per editie €556,75) 

- Totaal aangevraagde bijdrages Wijkplatforms 2022: €13.362,-     

 
De aanvraag gaat om een garantstelling namens de redactie van de wijkkrant Malburgen.nl om 6x keer 
in 2022 uit te kunnen komen. Bij meer inkomsten uit sponsoring dan wel advertentie inkomsten zal dit 
worden verrekend met een eventuele vervolgaanvraag voor 2023.  
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Aan: Wijkplatform Malburgen Oost, Immerloo en ‘t Duifje 
Wijkplatform Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk 

Betreft: Secretariële ondersteuning wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
Van: Michel Lammerse  
Arnhem: 3 november 2021 

Aanvraag periodieke vergoeding secretariële ondersteuning Wijkbeheer Malburgen 2022 

Sinds 1 augustus 2021 neem ik naar afspraak met TLO en opbouwwerker Hanspaul Maarseveen de 
secretariële ondersteuning Wijkbeheer Malburgen op mij voor 6 uur per week. Dit zijn de Wijkbeheer 
ondersteuningsuren van opbouwwerker Hanspaul Maarseveen, minus de financiële administratie.  Dit is 
voor een proefperiode tot en met 31 december 2021. De kosten voor mijn inzet worden vergoed door 
TLO Malburgen. Er is afgesproken om aan het einde van het jaar 2021 te evalueren en te kijken bij 
tevredenheid naar voortzetting hiervan in 2022, waarbij het Wijkbeheer Malburgen in ieder geval deels 
bijdraagt in deze ondersteuning. Verdeling hiervan is nog niet besproken.   

Omdat dit jaar de aanvragen wijkbeheer Malburgen voor 15 november 2021 binnen moeten zijn, 
vraag ik bij deze alvast een aanvraag aan voor het jaar 2022 ondanks dat er nog geen evaluatie is 
geweest.  

1. Secretariële ondersteuning Wijkbeheer Malburgen 2022
40 x 6 uur x € 40,00 € 9.600,00 
Bijdrage TLO Malburgen niet bekend 
Verdeling Oost en West: 
Wijkplatform Malburgen West ¼ van € 9600,00 = €  2.400,- 
Wijkplatform Malburgen Oost ¾ van € 9600,00 = € 7.200,- 

De volgende taken zullen hiervoor in ieder geval wijkbreed gaan worden uitgevoerd: 

• Het geven van algemene informatie over wijkbeheergroepen & wijkplatforms, de deelname 
hieraan en het doen van financiële aanvragen.

• Het plannen van vergaderdata in samenspraak met leden wijkbeheer Malburgen
• Het plannen en afstemmen m.b.t. vergaderlocaties t.b.v. wijkbeheervergaderingen
• Het inventariseren van financiële aanvragen naar gelang de aanvraag voorbereiden en 

aanvragers uitnodigen voor toelichtingen t.b.v. de honorering
• Het in overleg met de wijkbeheerleden en diverse (wijk)organisaties, inventariseren en 

voorbereiden van onderwerpen t.b.v. de wijkbeheervergaderingen
• Het vaststellen van de agenda onderwerpen in samenspraak met de voorzitters van de diverse 

overleggroepen
• Het opstellen van de agenda’s en het verzamelen en eventueel opstellen van vergaderstukken
• Het digitaal uitnodigen van deelnemers aan de vergaderingen
• Het uitnodigen en aanleveren van de vergaderstukken (uitprinten) voor diegene die niet digitaal 

goed bereikbaar zijn
• Het voorbereiden van de vergaderingen in samenspraak met de desbetreffende

voorzitter/gespreksleider
• Het terugkoppelen van informatie en afspraken na de vergaderingen aan diverse 

wijkorganisaties en/of leden die niet aanwezig waren
• Financiële aanvragers op de hoogte brengen of aanvragen zijn gehonoreerd, de hoogte van de 

honorering en eventuele opmerkingen of voorwaarden t.b.v. deze honorering
• Terugkoppeling aan de financieel-administrateur voor de verwerking van de uitbetalingen
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2. Notuleren & uitwerken verslagleggingen 2022 

39 vergaderingen wijkbeheer Malburgen* €  2.925,00 
 

*Verslaglegging uitwerking vergaderingen Wijkbeheer Malburgen uitgaande van 39 
vergaderingen in 2022 a €75,- uur per vergadering. De afrekening vindt aan het einde van het 
jaar plaats naar het aantal uitgewerkte vergaderingen. Uitgaande van onderstaande aantal 
vergaderingen: 

Wijkplatform Malburgen Oost = 5 vergaderingen 
Wijkplatform Malburgen West = 9 vergaderingen  
COM = 2 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Immerloo = 5 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Het Duifje = 5 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Oost-Noord = 8 vergaderingen 
Wijkbeheergroep Oost-Zuid = 5 vergaderingen 

Data voor de vergaderingen van het aankomende jaar en het aantal worden besproken tijdens de 
laatste vergaderingen van de overleggroepen in 2021.  
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Aanvraag reservering geld voor nieuwe bomen aan de Fluitekruidstraat 

voor 10.000 euro voor 5 bomen. 
 

Aan de Fluitekruidstraat aan de zijde van de woningen staan tussen de 

Zeegsingel en Akkerwindestraat een paar elzen waar 2 grote gaten zitten 
tussen de bestaande bomen. 

Als je uitgaat dat de taklengte in de eindfase 8 meter breed zou kunnen 
worden, zou er in het 1e gat van 32 meter ter hoogte van de gymzaal 1 

nieuwe boom geplaatst kunnen worden. Op de luchtfoto staan nog een 
paar wilgen op deze plek aan de waterkant maar die zijn helaas al 

verdwenen.  
En in het 2e gat van 60 meter net voorbij het bruggetje tot net voorbij de 

Akkerwindestraat is dan nog ruimte voor 3 nieuwe bomen. 
Tussen de Akkerwindestraat en het verlengde van de Hortensiastraat aan 

de Fluitekruidstraat staan 3 berken en zit er nog een gat tussen de laatste 
berk en de verharde zone aan de watergang ter hoogte van de arkelduiker 

van 30 meter. In deze breedte zou nog 1 treurberk in geplaatst kunnen 
worden. 

 
 

 
Deze aanvraag moet nog wel worden voorgelegd aan de gemeente of zij 

hiermee akkoord gaat. 
De gemeente had aangegeven in 2020 dat zij een prijs berekenden voor 

nieuwe bomen van 2000 euro per stuk voor aanschaf, aanplanten en 2 
jaar onderhoud. 

Deze aanvraag gaat dus voor 1 els - 3 elzen- 1 treurberk dus 5 bomen 

dus 10.000 euro. 
 

 
 

 
  



Aanvraag reservering nieuwe bomen achterzijde nieuwbouw Keurvorstlaan 

voor 3 nieuwe bomen voor 6.000 euro. 
 

Met de nieuwbouw van een laatste blokje huizen aan de Keurvorstlaan is 

men helaas vergeten de bomen (elzen) laan door te trekken die bij de 
bestaande huizen aan de achterzijde aanwezig is tussen het achterpad 

van de huizen en het voetpad langs de watergang aan de Waterlelielaan 
en is er nu een vreemd leeg grasstrookje over. 

 
Zicht vanaf de Whemedreef. Het gat vanaf het trottoir aan de 
Whemedreef tot aan de eerste stam van de els is ongeveer 50 meter. 

 
Als je uitgaat van een uiteindelijk taklengte van 8 meter in de eindfase 

zouden er op deze lege plek 3 elzen aangeplant kunnen worden. 
 

Deze aanvraag moet nog wel worden voorgelegd aan de gemeente of zij 
hiermee akkoord gaat. 

De gemeente had aangegeven in 2020 dat zij een prijs berekenden voor 
nieuwe bomen van 2000 euro per stuk voor aanschaf, aanplanten en 2 

jaar onderhoud. 
Deze aanvraag gaat dus voor 3 elzen dus 6.000 euro. 

 



Naam
Wase Omar

Email
awomar@live.nl

Telefoon
0617434424

Naam organisatie
Vereniging Moestuin

Website / URL
http://vsi-arnhem.nl

Ik doe de aanvraag namens....
Een organisatie in de wijk Malburgen, Immerloo of Het Duifje

Is de aanvraag bedoeld voor een activiteit in de wijk
Malburgen, Immerloo en Het Duifje of iets anders?
Iets anders

De aanvraag is gericht op...
Het Duifje
Immerloo

Korte omschrijving waarvoor de aanvraag bedoeld is
De overkapping van de Moestuin is beschadigt. Een deel
moet vervangen worden. Dit is zeer belangrijk zodat de
activiteiten in de Moestuin door kunnen gaan voor de

From: Wijkbeheer Malburgen
To: info@malburger.nl
Subject: Nieuw ingevuld aanvraagformulier Wijkbeheer Malburgen
Date: Wednesday, 10 November 2021 11:48:18
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bewoners. De kosten hiervoor zullen 500 euro bedragen.

Vraagt u ook nog een bijdrage aan andere organisatie(s)?
Nee

Is het aangevraagde bedrag aan het Wijkbeheer
Malburgen, Immerloo en Het Duifje hoger dan €500,-
Euro?
Nee

Vul het totale bedrag in dat u aanvraagt aan het
Wijkbeheer Malburgen, Immerloo en Het Duifje
500

Voeg een specificatie/begroting toe van het
aangevraagde bedrag
Begroting-overkapping-Moestuin.docx

Bij een aanvraag boven de €500,- Euro wordt de aanvraag
toegelicht in het Wijkplatform Oost en/of West
Akkoord

Binnen 2 maanden na de activiteit bent u bereid om een
financiele verantwoording te overhandigen van de
ondersteunde activiteit
Akkoord

U gaat ermee akkoord dat bovenstaande (persoonlijke)
gegevens worden gedeeld met de leden van de
desbetreffende wijkorganisatie(s) om zodoende een
besluit te kunnen nemen over de aanvraag.
Akkoord

Door hieronder op "Versturen" te klikken geef ik aan
bovenstaande naar waarheid te hebben inngevuld en
akkoord te gaan met de voorwaarden voor een financiele
bijdrage uit het Wijkbeheer Malburgen Immerloo en Het
Duifje en hierbij de financiele aanvraag in te dienen.
Akkoord

https://malburger.nl/wp-content/uploads/wpforms/9144-cc316f7c5a0a77f25556f5efbebfffba/Begroting-overkapping-Moestuin-1de5aa03b1cd64b6e5001d9c95217d0a.docx


Verzonden van Malburger

https://malburger.nl/


Omdat deze aanvraag enkele de reparatie van de overkapping in de Moestuin bedraagt hebben wij 
geen uitgebreide begroting gemaakt. De kosten hiervoor zijn 500 euro. Dit is een inschatting van de 
vrijwillige klusman van de Moestuin.  
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