
Verslag COM Malburgen 
Datum: 19-04-2016 Tijd: 19:40 – 21:25 uur  
Locatie: Brede School De Spil 
Aantal aanwezigen: 17 
 
1:. Opening vergadering, vaststelling agenda en korte mededelingen voorzitter 
Voorzitter Henk Schepers Pothoven opent de vergadering om 19:40 uur en heet alle aanwezigen 
welkom. De volgende leden hebben zich afgemeld: Joost F., Marian, Wilma, Piet, Sjef, Henk (VHV) Joost 
V. en Wilma. Zie de aanwezigheidslijst voor alle deelnemers aan de vergadering.   

2:. Verslag en afsprakenlijst vergadering November 2015  
Verslag is aangenomen, er ontbreekt een stukje onderaan op blz. 2. Michiel zal het aanpassen als hij het 
ontbrekende stukje nog kan vinden. Afsprakenlijst: zie de afsprakenlijst voor aanpassingen.  

3:. Toelichting “omgekeerd inzamelen” gemeente Arnhem – Gerard Boonzaaier  
Gerard Boonzaaier werkzaam bij de gemeente Arnhem geeft middels een korte presentatie een 
toelichting op de nieuwe manier van huishoudelijk afvalinzamling binnen de gemeente Arnhem. De 
nieuwe manier staat in het teken van de circulaire economie aldus Gerard. Hierbij is het de bedoeling 
om zo weinig mogelijk restafval over te houden met de landelijke slogan: “afval laten we er wat van 
maken”. De bedoeling is om in 2025 naar 52% hergebruik te gaan. De gemeente krijgt vanuit Brussel 
subsidie om dit omgekeerd inzamelen mogelijk te maken.  
Met de nieuwe manier van inzamelen  krijgen woningeigenaren/huurders 3 containers in gebruik en er 
komt een ondergrondse container erbij. De ondergrondse container is voor restafval, de 3 containers 
zijn voor: papier, plastic/drankkartons en tuinafval. Een aanwezige vraagt of er aparte inzameling komt 
voor GFT/compost? Gerard geeft aan dat er nog naar wordt gekeken. 
Er is veel gedaan aan communicatie geeft Gerard aan. Zo is er een aparte website met informatie, er zijn 
in de wijken speciale afvalinzamelingbijeenkomsten geweest, waar ook vragen konden worden gesteld 
over de locatie van de ondergrondse containers. Er zijn zogenaamde afvalinzamelingcoaches in de 
wijken die bewoners informeren over de veranderingen m.b.t. inzameling. 
Er wordt door een aantal aanwezigen aangegeven dat de bijeenkomsten over de locaties voor de nog te 
plaatsen ondergrondse containers in de wijken niet echt informatief waren. Zo wisten aanwezigen 
vanuit de gemeente niet goed hoe de situatie rondom sommige uitgekozen locaties is.     
Gerard geeft aan dat er 300 zienswijzen zijn ontvangen van bewoners, allen worden serieus bekeken en 
in behandeling genomen. Er zijn zo’n 125 reacties uit Malburgen gekomen, Karin geeft aan dat 
bewoners uit Het Duifje nog geen enkele reactie hebben ontvangen.    
In de pilotgebieden zijn de ervaringen van bewoners positief. In Oost-Noord wordt relatief veel afval bij 
containers geplaatst, dit zijn zogenaamde hotspots waar meer aandacht aan wordt besteed. Er wordt 
aan gewerkt middels de coaches en controle om dit terug te dringen er wordt niet meer apart hiervoor 
opgehaald.  
Er wordt aangegeven dat er regelmatig afval bij de containers wordt geplaatst door bewoners die niet in 
Arnhem wonen, bijvoorbeeld bewoners uit Huissen, die op weg naar werk hun afvalzak in Arnhem, 
dumpen omdat ze anders moeten betalen in hun eigen gemeente. Diny geeft aan dat er niet alleen 
omgekeerd wordt ingezameld, maar ook omgekeerd gestort, vooral in de avonduren. Wim vraagt of er 
bij de hotspots dan nog extra wordt opgehaald. Dat wordt niet meer gedaan geeft Gerard aan. 
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3:. Toelichting “omgekeerd inzamelen” gemeente Arnhem – Gerard Boonzaaier  
Voor ouderen of diegene die niet zelf hun restafval in de ondergrondse container kan gooien, kan er in 
het uiterste geval hulp worden aangeboden.  
De ondergrondse containers zijn alleen toegankelijk met een afvalpasje die alle bewoners al hebben. Er 
zal  in alle containers een kleine vrij toegankelijke gleuf zitten voor klein afval.  
Pasjes kunnen op alle containers worden gebruikt, dus het restafval hoeft niet perse in de buurt te 
worden weggegooid. Arie vraagt wat het nut is van pasjes als deze toch op alle ondergrondse containers 
kunnen worden gebruikt? Gerard geeft aan dat er mee wordt voorkomen dat bedrijven hun afval ook in 
de containers stoppen of mensen uit andere gemeentes, zoals Huissen gebruik maken van containers.  
Anneke wil geen chip in haar bakken hebben i.v.m. de privacy. Gerard geeft aan dat de chip uit de bak 
mag worden gehaald, maar dat dit niet door de gemeente wordt gefaciliteerd. 
Voorzitter bedankt Gerard voor zijn toelichting en presentatie.  

4:. Ervaringen Wijkteam Sociaal – toelichting Mirjam Otten 
Mirjam Otten, groepsleider bij het Wijkteam in Malburgen geeft een toelichting op het functioneren van 
het Wijkteam Sociaal over het afgelopen jaar. Ten eerste geeft Mirjam aan dat er een naamsverandering 
heeft plaatsgevonden. Het Wijkteam heet nu Wijkteam Sociaal, dit om verwarring te voorkomen met 
het nieuwe Wijkteam Leefomgeving. Het Wijkteam Sociaal is nu ruim een jaar verder in Malburgen. In 
deze periode heeft ongeveer 10% van de Malburgse bevolking het Wijkteam benaderd. Vooral vragen 
m.b.t. jeugd- en schuldenproblematiek komen naar voren. In het begin waren er lange wachttijden, deze 
zijn nu teruggebracht tot enkele dagen. Mirjam geeft aan dat er vooral een toename is via zij-
instroom/andere organisaties. Daarnaast is er ook een gedeelte herindicatie – vervolg/opvolging van 
hulp. Mirjam merkt ook dat veel bewoners niet bekend zijn met allerlei organisaties die actief zijn in de 
wijk die hulp of ondersteunnig kunnen geven. Er wordt veel aan informatie gedaan, stukjes in de 
(wijk)krant en er zijn inloopspreekuren in het Bruishuis. Er wordt uitvoeringsgerelateerd gewerkt, zo 
dicht mogelijk bij de bewoner. Zelfredzaamheid is belangrijk, maar er wordt niet gepushed om op kosten 
van zorg te besparen. Een voorafgaand bezoek - ‘keukentafelgesprek’ wordt altijd door 2 coaches 
uitgevoerd, de aanvrager/hulpbehoevende kan tijdens het gesprek worden begeleid door 
familie/kennissen.  
Arie refereert aan een artikel in de krant, waarin wordt aangegeven dat de medische kennis bij 
Wijkteams niet hoog is. Mirjam geeft aan dat besluitvorming over medische zorg nooit bij de 
Wijkteammedewerkers ligt, dit wordt door medisch personeel gedaan. Er is een duidelijke grens tussen 
de werkvelden aldus Mirjam. Er is veel samenwerking tussen andere organisaties in de wijk, hieronder 
vallen bijvoorbeeld ook de huisartsen of maatschappelijk werkers.   
Vanaf 1 januari 2017 zal het Wijkteam Sociaal een zelfstandige eenheid worden, gemeente geeft dan 
een opdracht aan de Wijkteams. De gemeente blijft wel eindverantwoordelijke over het functioneren 
van de Wijkteams. Wim vraagt of er al zicht is op budgetverdeling als straks de Wijkteams zelfstandige 
eenheden worden. Mirjam geeft aan dat er naar wijkprofielen en zorghistorie wordt gekeken. 
Malburgen heeft nu al het grootste zorgteam van Arnhem. De verwachting is dat het aantal vragen voor 
zorg in Malburgen ook toe zal nemen, dat zal ook in de toekomstige budgetverdeling naar voren komen. 
Voorzitter bedankt Mirjam voor haar toelichting en beantwoording van vragen.  
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5:. Wijkteam Leefomgeving 
Paulien Toonen en Arno van Geel zijn vanuit Wijkteam Leefomgeving aanwezig om een toelichting te 
geven op de stand van zaken omtrent dit Wijkteam. Arno legt uit dat het team de afgelopen maanden 
veel mensen en organisaties in de wijk heeft gesproken, van bewoners, tot bewonersorganisaties, tot 
ondernemers en maatchappelijke organisaties. De bedoeling is om het aanbod in de wijk van 
organisaties goed te betrekken bij de keuzes en besluitvorming van het Wijkteam. De zelfredzaamheid 
en participatie verbeteren geeft Arno aan dit alles moet leiden tot een nieuwe manier van werken, meer 
direct vanuit de wijken – 8 werkgebieden in Arnhem, vanuit behoeftes en vragen en niet vanuit keuzes 
in het gemeentehuis. 
Arie vraagt over welke zaken in de wijk het Wijkteam Leefomgeving geen of weinig inspraak heeft? Arno 
geeft aan dat bijv. riolering niet verantwoording van het Wijkteam valt, maar straatverlichting en 
handhaving weer wel.  
Belangrijk dat er een brede afspiegeling van de wijk is. Bewoners/ondernemers/organisaties in de wijk 
meer betrekken bij de besluitvorming m.b.t. leefomgeving. De nieuwe manier van werken gaat in per 1 
januari 2017. De kern voor de nieuwe manier van werken zijn bezuinigingen. De bedoeling is om met 
deze nieuwe manier van werken structureel 10 miljoen per jaar stadsbreed te bezuinigen. Waarop in de 
wijken kan worden bezuinigd aangegeven door de Wijkteams wordt o.a. dus aan de hand van de input 
vanuit allerlei wijkorganisaties/bewoners in kaart gebracht. Karin vraagt of de 10 miljoen die jaarlijks 
moet bezuinigd worden alleen geldt voor het team Leefomgeving? Dit geldt alleen voor de openbare 
ruimte. Het gaat om 10 miljoen per jaar op een jaarlijks budget van 120 miljoen stadsbreed aldus 
Paulien. De bezuinigingen gaan nu dus meer naar wijkbehoefte worden bepaald geeft Arno aan.       
Verschillende leden geven aan dat de bewonersorganisaties en de daarbij behorende overlegstructuur 
al vele jaren een goede bron van kennis en ervaring is als het gaat over wat er in de wijk speelt en waar 
wel of niet meer of minder op ingezet kan of moet worden. Arno en Paulien erkennen de mate van 
betrokkenheid en kennis die er is vanuit het Wijkbeheer. Arno ziet ook voor het Wijkbeheer een 
belangrijke rol als het gaat om betrokkenheid. Karin geeft aan dat ze zich ziet als spreekbuis voor het 
wijkdeel in de overleggroepen waar ze in deel neemt. Het is ook belangrijk om die mensen in de wijk te 
spreken die niet deel uitmaken van een bewonersorganisatie, ook die mening telt mee.   
Arno geeft aan dat het belangrijk is om een goede positie in te nemen als Wijkteam. Die positie moet 
nog worden gevormd en duidelijk worden gemaakt.  
Paul geeft aan dat voor veel buitenlanders het moeilijk is om zich te uiten in het Nederlands, zeker als 
het gaat over wat er in hun wijk speelt en leeft. Meer informatie in bijv. Turks of Marokkaans kan 
uitkomst bieden. Wim geeft aan dat wijkbetrokkenheid van inwoners met een niet-Nederlandse 
achtergrond zeker verbeterd kan worden. Arno geeft aan dat het ook belangrijk is om duidelijk naar 
iedereen te communiceren als gemeente en dus Wijkteams. Afzien van ambtelijk taalgebruik en beleid 
duidelijk en goed onderbouwen.          
Lex wil graag weten hoe er straks door het Wijkteam wordt gecommuniceerd met de wijk over 
belangrijke opgaven en vraagstukken. Arno weet nog niet hoe precies dit gaat gebeuren. Belangrijk om 
daarin de bestaande wijkorganisaties ook bij te betrekken, zoals het Wijkbeheer.  
Karin vraagt in welke fase het Wijkteam nu zit? Arno geeft aan dat men nog steeds in de 
voorbereidingsfase zit, niet in de besluitvormingsfase waarop in te zetten en waarop te bezuinigen. 
Arno geeft aan dat de bewoners/wijkplatformbudgetten zoals die nu beheert worden goed zijn. Wel 
wordt per 1 januari 2017 de verdeling anders en zullen alle budgetten anders worden verdeeld.   
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5:. Wijkteam Leefomgeving (vervolg) 
Karin vraagt of er ook gebruik wordt gemaakt van externe kennis over hoe doelgroepen te bereiken? 
Zoals uit bijvoorbeeld eerder gedane onderzoeken en projecten vanuit universiteiten of 
onderzoeksbureaus. Paulien haar mening is dat er onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de 
professionele kennis/rapporten dat en die er allemaal al zijn. 
Berrie vraagt wat nu precies het verschil is tussen het Wijkteam Leefomgeving en het Wijkteam Sociaal? 
Arno geeft aan dat het Wijkteam Sociaal specifiek gaat over zorgvragen van individuele inwoners. 
Wijkteam Leefomgeving gaat om de openbare ruimte – de collectieve voorzieningen.  
Arie wil graag weten of er al bekend is hoe groot het budget van Malburgen voor het Wijkteam eruit 
komt te zien? Paulien geeft aan dat het niet bekend is, dit hangt ook af van de keuzes die nog gemaakt 
moeten worden.   
Karin vraagt of de aandachtspunten van de wijk al in beeld zijn. Arno geeft aan dat er zeker punten van 
aandacht zijn in de wijk. Het Hobbit terrein/nieuwe gymzaal, flats aan de pleinen in Immerloo, toekomst 
van de Prisma locatie en de toekomst Stadsblokken zijn enkele voorbeelden. 
Arie geeft aan dat er door Arno werd uitgelegd dat betrokkenheid van de wijkbewoners & burgerpartici-
patie belangrijk onderdelen zijn voor de nieuwe manier van werken. Recente uitspraken van wethouder 
Konig geven wat anders aan, burgerparticipatie alleen als het uitkomt. Arno geeft aan dat er soms ook 
zeker kritisch gekeken mag worden naar de eigen organisatie. Paulien geeft aan dat er ook zeker wel 
spanningsvelden kunnen ontstaan, tussen de keuzes van het Wijkteam en de keuzes/besluitvorming van 
de wethouder. 
Lex wil graag de opmerking plaatsen dat de term ‘frontlijn’ dat zowel in de koersnota en door 
wethouder Kok ook regelmatig werd gebruikt niet op zijn plaats is. Er is geen sprake van warzones. Arno 
geeft aan dat de gebruikte terminologie soms beter kan, wegbereiders is ook niet echt een goede keuze. 
Karin wil graag weten hoe er nu door de leden van het Wijkteam wordt gekeken naar de huidige 
structuur en het functioneren van het Wijkplatform? Arno en Paulien geven aan dat de wijkstructuur en 
het Wijkplatform in Malburgen goed functioneert. De Wijkteamleden zijn blij met de kennis en 
wijkbetrokkenheid van de leden. Karin doelt met name ook op het budget van het Wijkbeheer 
(Wijkplatform/WBG’s) Paulien geeft aan dat het team inderdaad gaat over het budget van de 
bewonersorganisaties. Er kan in de toekomst naar worden gekeken maar er is nu geen aanleiding om dit 
te veranderen. Wijkgeld wat op de plank ligt, en waar niets mee gebeurd daar zal zeker wat aan gedaan 
gaan worden. Belangrijk dus om geld goed te labelen voor nog uit te voeren projecten. Diny geeft aan 
dat dit vooral in Malburgen Oost-Zuid speelt. Door voortdurende wijkontwikkeling kon tot nu toe een 
groot deel van het WBG-budget nog niet worden gebruikt. Lex ziet graag dat bewonersleden vanuit het 
Wijkbeheer worden betrokken bij de discussie over de wijkbudgetten.  
Paulien geeft aan dat het team nog niet definitief in kaart heeft waar wel en waar niet op in te zetten of 
te bezuinigen. Ook m.b.t. de taken en de verdelingen hiervan is nog niet in beeld.          

6:. Rondvraag & sluiting 
Gerard Boonzaaier zal de presentatie (in PDF) met gegevens mailen aan de voorzitter, deze zal het 
beschikbaar stellen voor de leden.  

Voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun input.  
Volgende COM vergadering in wijkcentrum De Hobbit op 1 november 2016. 
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Afsprakenlijst – Centraal Overleg Malburgen (COM) – 2015/2016 

 

Nummer Datum Onderwerp Wie/Actie Wanneer 
15.006 031115 De discussie over de rol van de Wijkplatforms  binnen 

de nieuwe manier van werken goed bespreken met de 
wegbereiders Wijkteam Leefomgeving.  

Platforms/WBG’s - 

16.001 190416 Wijkbeheer Malburgen (WBG’s/Wijkplatforms) 
betrekken bij toekomstige discussie over de 
wijkgelden/budgetverdelingen.  

Wijkteam 
Leefomgeving 

- 

 



 

Aanwezigheidslijst: Centraal Overleg Malburgen 
Datum: 19 April 2016 

 

Naam Aanwezig vanuit organisatie/functie Lid  Genodigd  Toehoorder 
Henk Schepers (voorzitter) Voorzitter Wijkplatform West ja   
Mirjam Otten  Teamleider Wijkteam Sociaal Malburgen  ja  
Gerard Boonzaaier Gemeente Arnhem – projectleider ‘omgekeerd inzamelen’    
Jiska Brouwer Stadsdeelmanager Stadsbeheer gem. Arnhem - onderhoud  ja   
Paulien Toonen Wijkteam Leefomgeving Malburgen  ja  
Arno van Geel Wijkteam Leefomgeving Malburgen  ja  
Lex Achterstraat Lid Wijkplatform Oost – lid WBG Oost-Noord ja   
Anneke Luijerink Lid Wijkplatform Oost – voorzitter WBG Oost-Noord ja   
Nel van Geutselaar Afgevaardigde SWOA – bewoner Malburgen Oost-Noord ja   
Diny Jansen Saenen Lid WBG Oost-Zuid ja   
Roel Verheul Lid WBG Oost-Zuid ja   
Wim Petersen Rijnstad - opbouwwerker Ja   
Ahmad Shah Jalal Lid Wijkplatform Oost – lid WBG Het Duifje ja   
Berrie Oosterveld Lid Wijkplatform West ja   
Arie Koorneef Lid Wijkplatform West ja   
Karin van Zinderen  Lid Wijkbeheergroep Het Duifje – Lid Wijkplatform Oost ja   
Michiel Lammerse Verslaglegging ja   
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