
Wijkprogramma 
Malburgen 2018

Inzetten op: Hoe Wie Eigenaar Toelichting € TOTAAL 
dekking

Vrij besteedbaar 
Team 
Leefomgeving 
Malburgen

Transformatiebudg
et (van 
specialistisch naar 
algemeen, sociaal 
domein) *

Ondermandaat KO 
(reguliere budgetten 
kernorganisatie)

1. Veiligheid € 217,500

1.1 Buurthuizen met professionals
Inzetten op professioneel beheer, dan wel beheer door bewoners onder 
professionele begeleiding, o.a. Sociaal Huis Prisma en de 
Hobbit.Opnemen in exploitatieplan SHP, Hobbit onder 
verantwoordelijkheid Rijnstad

TLO Malburgen, 
Rijnstad, gebruikers 
SHP en Hobbit

x

1.2 Schoolcontactwerkers
Zie punt 2.2! (educatie)

1.3 Mediawijsheid (m.n. bij jongeren)
geen

1.4 Rolmodellen
Samen met wijkprofessionals en - bewoners op zoek gaan naar 
rolmodellen. In 2017 Samir Mahkouki, ook contracteren in 2018

TLO Malburgen i.o.m. 
wijkprofessionals en- 
bewoners. Sportbedrijf, 
Bestuursadviseur Jeugd

TLO Malburgen (15.000 per cyclus 
van 10 weken)

x x

Voor meidenwerk: Empowering Nisra TLO Malburgen, 
Bestuursadviseur jeugd, 
Kabinet (radicalisering)

TLO Malburgen x

1.5 Informele sociale kaart
WPF Malburgen Oost heeft opdracht gegeven aan zzp-er in de wijk om 
een digitale informale sociale kaart te ontwikkelen.Onderzoek: hoe 
beheren en actueel houden, hoe er voor zorgen dat organisaties met 
hun activiteiten zich aanmelden voor de sociale kaart.

TLO Malburgen, WPF 
Malburgen Oost, zzp-er

WPF Malburgen 
Oost

beheer x

1.6 Wijkloket waarin verschillende professionals 
spreekuur hebben

De Keet leent zich voor een wijkloket, onderzoeken of de Keet geschikt 
is voor spreekuur politie of andere professionals, mogelijk andere 
locatie ivm sluiting Keet. Zie ook punt 4.3 spreekuur.

Wijkprofessionals, TLO 
Malburgen

TLO Malburgen zie 4.3

1.7 Handhaving
Onderzoek naar mogelijkheden voor meer inzet handhaving in 
Malburgen en onderzoeken of meer preventief kan worden 
opgepakt.Onderzoek gedragsbeinvloeding openbare ruimte.

TLO, VHV, afdeling 
Handhaving.

Onderzoek x

Interventie; PM
Voorstel Walter Nienhuis; extra handhaver inzetten Bew.bedr. Bruishuis 

heeft budget
1.8 Fysieke en sociale veiligheid rondom 
winkelcentra

Voor WC De Drieslag:Vergroten veiligheid fietsers/voetgangers, o.a. 
door duidelijk afgebakende fietsstroken en het plaatsen van afzettingen 
zodanig dat automobilisten zich geen enkele toegang kunnen 
verschaffen tot de winkelstrip van winkelcentrum De Drieslag;- 
Uitstraling WC De Drieslag verbeteren, KVO traject

TLO, WBG ON, 
ondernemers, 
bestuursadviseur 
veiligheid, politie, 
brandweer, cvv

vergroening en KVO x

Op locatie Hoefbladlaan,  e.o.:- Reductie en beheersbaarheid 
jeugdoverlast

TLO, politie, 
jongerenwerk, 
straathoekwerk, 
veiligheidshuis, OZO

reguliere inzet

Winkelstrip Akkerwindestraat ververfraaien door openbare ruimte voor 
de winkels (het trottoir) anders in te richten.

TLO, openbare ruimte, 
VHV, projecten

Budget via PIM 
(herstructureringsgel
den)

1.9 Verbeteren sociale veiligheid Immerloo 
II

Onderzoeken welke interventies nodig zijn om de sociale veiligheid op 
de pleinen in Immerloo II te verbeteren, zodat ouders hun kinderen 
buiten durven laten te spelen.

TLO, regiegroep 
Immerloo, 
participatiewerker

Onderzoek en inzet 
interventies: PM, 
deels reguliere inzet



2. Educatie € 28,000

2.1 Gerichte taalopleidingen (gecertificeerd) naar de 
buurt halen

Kerngroep Laaggeletterdheid betrekken, huidige aanbieders in 
Malburgen, Rijn IJsselcollege: inventarisatie huidig aanbod, 
duidelijkheid over certificering, afstemmen aanbod. Financiering 
verloopt nu via WEB-regeling; formele (certificering) en informele 
trajecten. Deze is niet toegankelijk voor inburgeraars. Toegang bieden 
aan alle inwoners voor informele taalgerelateerde activiteiten; dan voor 
deze doelgroep extra budget reserveren; kosten 600 euro per informeel 
traject. Kosten opstartfase van informele activiteiten mogen niet 
meegenomen worden in de WEB-gelden(18+); hiervoor wijkbudget 
reserveren.Onderzoek naar doelgroep en kenmerken  

TLO, bestuursadviseur 
Laaggeletterdheid

Opstartfase 
activiteiten

x

Informele trajecten 
voor personen die 
buiten WEB-regeling 
vallen

x

2.2 Schoolcontactwerkers
Betrekken bij signalering en werving. Belangrijk om functie in stand te 
houden; sterk voor maken. 

2.3 Bredere invulling zomerschool, c.q. vakantie
Taalgerelateerde activiteiten voor alle groepen basisschoolkinderen 
waar ook ouders bij betrokken worden. Doel; behoud taalvaardigheid 
tijdens zomermaanden (geen terugval) en stimuleren taalvaardigheid 
ouders. Stichting PAS organiseert reeds zomerscholen 
(onderwijsachterstandenbeleid); deze zijn bedoeld voor leerlingen van 
groep 7 en 8 en peuters/kleuters. Aantal leerlingen??

Het Mozaiek; taalschool, 
Stichting Pas

Armoedebudget? 
PM

2.4 Begeleiden van opvoedingsvraagstukken
Iom bestuursadviseur en sociaal wijkteam onderzoek welke 
vraagstukken er spelen en welke interventies nodig zijn

reguliere inzet

2.5 Betere samenwerking- en afstemming met 
Vluchtelingenwerk

Monitoren afspraken Kernteam Statushouders Kernteam, Edith van 
Haspel

2.6. Verminderen digitale 2-deling
Meenemen in pilot laaggeletterdheid? PM

3. Cultuur, Recreatie en Sport € 116,500

3.1 Verbetering communicatie van de activiteiten
Communicatie (overzicht) van de activiteiten in de wijk, d.m.v. website. Michiel TLO onderzoek en status 

website 
Inmalburgen.nl, zie 
ook punt 1.5 voor 
budget

3.2 Blijven aanbieden van activiteiten
Overleg Sportbedrijf en aanbod afspreken Frank van Druyten TLO onderzoek en 

opdrachtgeverschap; 
reguliere inzet

Inzet Rolmodel Samir Makhouki Zie punt 1.4
Onderzoek naar uitbreiding/behoefte PM

3.3 Ondersteuning door professionals
Uitbreiding uren opbouwwerker Rijnstad TLO zie punt 4.6

3.4 Ontmoeten in de wijk
Sociaal Huis Prisma inrichten voor de behoefte uit de wijk, middels een 
A&I traject

Joep de Jong en TLO TLO x

Exploitatiekosten borgen en maatschappelijk doorberekenen Vastgoed TLO x
Fit-rustplek beheer en inrichting Rijnstad-Sportbedrijf Rijnstad Beheer borgen x
Borgen activiteiten bewoners en stichtingen/verenigingen in de MFC's Vastgoed, Sportbedrijf, 

TLO PM
x

4.  Participatie & Maatschappelijke 
Ondersteuning

€ 224,817

4.1 Achter-de-voordeur- projecten t.a.v. armoede 
bestrijding en eenzaamheid



Voor het project Vissenbuurt, door een maatschappelijk werker in te 
huren die achter de voordeur gaat bij de geselecteerde straten.In de 
hoogbouw Immerloo II, een maatschappelijk werker alle nieuwe 
instroom in de flats te bezoeken.Doel: meer inzicht krijgen in de 
problematiek en daar door adequaat kunnen ingrijpen, bewoners 
motiveren om meer te participeren.

ADV ism VHV, SWT, 
W&I, OZO, politie, 
Rijnstad

TLO x

Interventieproject eenzaamheid in gebied Malburgen Oost-Zuid, 
uitvoeren van interventies

SWOA, TLO, 
bestuursadviseur

SWOA? Automaatje, per jaar x

SWT, Activerend Werk, 
W&I, TLO

TLO Overige interventies; 
externe financierders 
vanuit pilot 
Eenzaamheid

x

4.2 Activerend werk projecten
Iom SWT en activerend werk onderzoeken welke activerend werk 
projecten nodig zijn voor de verschillende doelgroepen in Malburgen

SWT, Activerend Werk, 
W&I, TLO

reguliere inzet

4.3 Werkgelegenheidsprojecten voor jongeren
Behoefte onderzoek onder jongeren, in kaart brengen doelgroep, ism 
jongerenwerker, W&I, TLO e.a. aansluiting zoeken bij bestaande 
werkgelegenheidsprojecten en nieuwe bedenken en opstarten.

reguliere inzet

Laagdrempelig spreekuur organiseren met betrokken partijen om 
doelgroep te bereiken.

kosten om dit te 
faciliteren

x

4.4 Goede communicatie waar welke voorzieningen 
te vinden zijn

Zie sociale kaart 1.5: Website inmalburgen.nl 

4.5 Vroegsignalering schulden
Voortzetten pilot vroegtijdig signalering van betalingsachterstanden Corporaties, Menzis, 

Vitens, Nuon, Gem. 
belastingen, wordt 
mogelijk uitgebreid met 
andere schuldeisers

Stuurgroep 
Vroegsignalering 
schulden, 
projectleider Anja 
Tijdhof

x

4.6 Bewonersparticipatie

In het kader van de bezuinigingen op het opbouwwerk gaan wij in 
2017/2018 in overleg met bewoners; in eerste instantie een werkgroep 
van leden van de wijkplatforms.De wijkplatforms en wijkbeheergroepen 
worden ondersteund door de de opbouwwerker. Deze besteed 
ongeveer 2/3 van zijn tijd aan ondersteunings- en gerelateerde 
werkzaamheden hiervoor. De vraag is hoe deze ondersteuning beperkt 
kan worden en/of anders ingevuld  Voorstel aan de teams 
leefomgeving, inclusief eventuele financiele dekking, over de 
ondersteuning van de wpf's en wbg's vanaf 2019. 

TLO, wijkplatforms, 
Rijnstad (opbouwwerk)

TLO Betaalde 
ondersteuning wpf's 
2018 door 
opbouwwerk en 
opdracht 
bewonersparticipatie 
(extra inzet t.o.v. 
huidige subsidie aan 
Rijnstad)

x

Conform afspraken SMOB 27-6-2017 Rijnstad; kosten extra inzet  
algemeen (dwz evenedige verdeling over de wijken)

TLO x

Opdracht verstrekken voor een voorstel hoe meer bewoners betrokken 
kunnen worden bij de verschillende thema's en hoe bewoners meer 
invloed kunnen krijgen op de besluitvorming, een nieuwe structuur. 

TLO, wijkplatforms, 
Rijnstad (opbouwwerk)

TLO Budget reserveren 
voor expertise 
inhuren 

x

5. Verkeer, Vervoer & Waterstaat € 5,000

5.1 Meer kinderen op de fiets naar school
Onderzoek naar fietsstimuleringsprogramma's en gedragsbeïnvloeding. Verkeer, scholen, TLO PM / reguliere inzet

5.2 Voorlichting en handhaving bij scholen
onderzoek Verkeersdeskundige ism 

scholen
reguliere inzet

5.3 Verkeersdeskundige vanuit de gemeente blijven 
betrekken bij bovenstaande problemen

periodiek overleg Harrie Hamers

5.4 Gedrag
Onderzoek hoe gedrag in openbare ruimte, denk aan verkeerssituatie 
rondom scholen tijdens haal- en brengtijden, positief kan worden 
beinvloed. Zie ook punt 1.7

Onderzoeksbureau D&B x

5.5. Beperken verkeersstroom Gelderse Rooslaan
Onderzoek naar ontsluiting Stadsblokken-Meinderswijk, zonder dat de 
Gelderse Rooslaan extra wordt belast

verkeer mobiliteit, TLO, 
PIM

Veroorzaker 
toename draagt hier 
verantwoordelijkheid 
voor

5.5. Verbetering mobiliteit van West naar Oost en 
vice versa



openbaar vervoer van Malburgen West naar - Oost is slecht, 
Nijmeegse weg en Monchyplein vormen een barriere

verkeer, mobiliteit, TLO reguliere inzet

6. Gezondheid, Milieu & Fysieke 
Leefomgeving

€ 32,500

6.1 Blijvende aandacht houden voor overgewicht
Bestaande projecten ondersteunen en evt. uitbreiden naar nieuwe 
kansen. Aansluiten bij Aanpak Kinderarmoede

JOGG/Allemaal 
Arnhem, SBR 
(Armoede)

PM 
(armoedebudget?)

6.2 Ondersteuning bieden bij gescheiden aanbieden 
van afval (Omgekeerd inzamelen en Diftar)

Onderzoek naar wijkspecifieke ondersteuningsmogelijkheden (bijv. 
communicatie)

Afdeling Milieu (afval) Vanuit Stadsbudget 
Diftar

6.3 Gezondheidsvaardigheden
Aansluiten bij pilots en projecten TLO reguliere inzet

6.4 Outreachende projecten starten in Immerloo v.w.b. ondersteuning op meerdere leefterreinen
PM

6.5. Verloedering
Tuinklus- en opschoondagen organiseren. Onderzoek doen naar het 
absorptievermogen van een buurt, wijk, gebied. Verloedering WC De 
Drieslag aanpakken via KVO-traject, zie punt 1.8

Openbare ruimte, 
wonen, veiligheid, TLO, 
corporaties

x

6.6 Herstructureringsopgave Olympus gebied, fietspad Heermoestraat, Rotonde Zeegsingel-
Koppelstraat, Herinrichting Akkewindestraat etc

PIM Gelden staan bij PIM

6.7 Beweegtuin I.s.m. Malburgen GO project en inwoners, bewegen in de buitenruimte 
stimuleren en hiervoor interventies uitvoeren. 

Bijdrage aan 
investering in de 
Buitenruimte samen 
met malburgen Go!

x

TOTAAL WIJKPROGRAMMA TOTAAL geraamd € 624,317 € 430,817 € 65,000 € 128,500

Nog in te zetten 
2018, nog niet 
bepaald

€ 103,683 € 157,000

Totaal beschikbaar 
2018

€ 885,000 € 534,500 € 222,000 € 128,500

* aan inzet 
transformatiebudget 
zijn voorwaarden 
verbonden


