
Een nieuwe rubriek in de 
krant: Sport in de wijk. Met 
de vele tientallen sport-
clubs die Malburgen rijk 
is zetten we de komende 
edities elke keer een andere 
in de schijnwerpers.  
We trappen af met voetbal-
club MASV uit West.
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Team Leefomgeving Malburgen 
met de komst van Bianca van der Weijden weer compleet 

Ondernemend Malburgen
Speelatelier De Bakermat
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     wijkkrant van de wijk Malburgen, Immerloo en Het Duifje
November 2020

Deze keer gaat De Vraag over 
onze eigen wijkkrant. Na al die 
jaren willen we namelijk heel 
graag van u weten wat u van 
de krant vindt en te horen om 
deze nog beter gelezen te ma-
ken. Door mee te doen met De 
Vraag maakt u bovendien deze 
keer kans op een cadeaukaart 
van 10,- Euro. 
 
Doe het onderzoekje op:
www.malburger.nl/de-vraag

Welkom in Malburgen!
Nieuwe rubriek & 
nieuwe bewoners
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Kijk voor meer informatie op 

www.fysiotherapieformupgrade.nl 

Arnhem Noord
Onder de Linden 21a
6822 KG Arnhem
TEL: 026 37 93 253

Arnhem Zuid
Koppelstraat 16
6832 EP Arnhem
TEL: 026 38 23 334

Of bel ons:
026 38 23 334

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Kijk voor meer informatie op 

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

De Vraag: 10 jaar wijkkrant 

De wijkkrant Malburgen.nl bestaat dit jaar 10 
jaar. Een mooi moment om u als lezer eens te 
vragen wat u van de wijkkrant vindt en of u de 
komende 10 jaar de wijkkrant ook nog zou willen 
lezen. En zo ja, wat u dan vooral vindt dat erin 
zou moeten staan of waar we als redactie meer 
aandacht aan zouden moeten besteden.
Vul daarom onze online enquête in op de wijkwebsite 
Malburgen.nl en help ons met het beantwoorden van 
10 korte vragen om hiermee de wijkkrant nog leuker, 
interessanter en nog beter gelezen te maken. Onder 
alle deelnemers verloten we een cadeaukaart van 10,- 
Euro. Om deze te winnen moet u wel in de wijk wonen 
en uw emailadres opgeven. 
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De grootste wijkkrant van Arnhem 
met bijna 9000 exemplaren
De wijkkrant van Malburgen, Immerloo en Het Duifje 
is de grootste wijkkrant van Arnhem. Met om de twee 
maanden bijna 9000 exemplaren verspreid over de 
wijkdelen Het Duifje, Immerloo, Oost en West. Daar-
naast is de wijkkrant Malburgen.nl ook te vinden in 
onder andere de bibliotheek (Rozet) en het gemeen-
tehuis. Wie de krant (ook) online wil lezen kan terecht 
op de wijkwebsite, waar alle wijkkranten in PDF te 
vinden zijn vanaf 2016.

Vul de enquête in op www.malburger.nl/de-vraag           
en maak kans op een cadeaukaart van 10,- Euro!

               Alle resultaten van de enquête over diftar zien? 
                    Bezoek dan www.malburger.nl/de-vraag
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  Uw mening  
              over diftar

NEE (54%)        JA (46%)

               Alle resultaten van de enquête over diftar zien? 
                    Bezoek dan www.malburger.nl/de-vraag

Scheidt u beter afval sinds de invoe-
ring van diftar? 

54.2% gaf aan niet beter afval te zijn gaan scheiden, 
dus meer op te letten wat wel en niet in de restafval-
zak kan. 35% gaf aan beter op te letten, en 10.8% had 
geen mening. 
 

 
Meer groot afval gedumpt sinds in-
voering diftar 
Afval trekt ander afval aan. Dat is vooral te zien bij 
de zogenaamde hotspots in de wijk. Niet alleen meer 
zakken met huisvuil die worden gedumpt, maar ook 
matrassen en ander groot afval. En dit beeld is niet 
alleen in Malburgen, maar in tal van andere wijken. 

43.2% van de deelnemers geeft aan dat afval dum-
ping in de straat is toegenomen sinds de invoering en 
46.3% geeft aan dat het in de eigen buurt is toegeno-
men. 

NEE (54.2%)        

In de vorige wijk-enquete De Vraag vroegen we u 
in 10 vragen om uw mening te geven over diftar. 
Diftar is de naam van het afvalsysteem waar 
inwoners per zak restafval een bijdrage betalen. 
Diftar is sinds 1 juli 2020 in de gemeente Arn-
hem ingevoerd en riep voor de invoering al veel 
weerstand op bij veel Arnhemmers, vooral in die 
wijken waar al veel afval werd gedumpt voor de 
invoering plaatsvond.  

466 bewoners deden mee aan de 
enquête  
Aan deze enquête deden na correctie maar liefst 466 
bewoners mee. Hieruit blijkt wel dat diftar voor veel 
bewoners iets is waar ze hun mening graag over kwijt 
willen. De meeste deelnemers aan ons onderzoek 
kwamen uit Malburgen Oost (46.2%) gevolgd door 
Malburgen West (29.4%) Van alle deelnemers wonen 
de meeste in huur laagbouw (45.8%)
 
Is diftar een goed idee?

 
54% van alle deelnemers gaf aan diftar geen goed 
idee te vinden. Vooral inwoners uit Immerloo en Mal-
burgen Oost vinden dit. Inwoners uit de Stadseiland 
buurt zijn het meest positief over diftar. 

Wat vindt u van de verkleining van 
de container openingen? 
Unaniem zijn bijna alle deelnemers over het verklei-
nen van de openingen van de ondergrondse contai-
ners. Een meerderheid van 82.3% vindt de verkleining 
van de openingen een slecht besluit. 17.7% vindt het 
een goed besluit, waarvan slechts 0.6% omwille van 
het lagere gewicht van de zakken.

    

JA (35%)        

G.M. 
(10.8%)

RESULTATEN

Afval trekt afval aan zoals op een van de hotspots in Immerloo

DE VRAAG
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TLO Malburgen weer 
compleet 
De samenstelling van het Team Leefomgeving Malburgen 
(TLO) is veranderd. In September zijn wijkmanagers Arno 
van Geel en Marjolein Mulder vertrokken uit het team 
en zijn er twee nieuwe wijkmanagers voor in de plaats 
gekomen. In de vorige wijkkrant kon u al kennis maken 
met een van deze nieuwe wijkmanagers, Iris Harskamp. 
In deze krant stellen we Bianca van der Weijden aan u 
voor. Zij is de laatste aanwinst, en daarmee is het Team 
Leefomgeving Malburgen weer compleet.

Maak kennis met Bianca van der wije-
den
Bianca van der Weijden woont samen met haar gezin in 
Echteld (Betuwe) en is een liefhebber van reizen, schil-
deren en sporten. Ondanks dat Bianca niet woonachtig 
is in Arnhem kent ze de stad goed. Mede omdat ze al 12 
jaar werkzaam is voor de gemeente Arnhem, en met rui-
me ervaring als wijkmanager. Deze functie vervult ze al 
sinds 2016, waarvan voorheen in het werkgebied Rijkers-
woerd, Kronenburg en Vredenburg. Hier heeft ze onder 
andere met veel plezier diverse participatieprojecten met 
bewoners gerealiseerd.

Malburgen een bewuste keuze 
Malburgen als nieuw werkgebied is voor Bianca een 
bewuste keuze. Ze kent de wijk al vanuit diverse eerdere 
functies en via collega’s, hierdoor weet ze dat het een 
dynamische wijk is met veel energie.  
In haar rol als wijkmanager gaat Bianca zich vooral 
bezig houden met veiligheid in de breedste zin en met 
duurzaamheid. Daarnaast is de wijk verdeeld onder de 
teamleden in aandachtsgebieden. Bianca heeft samen 
met collega Marijn van Wolfen Immerloo als aandachts-
gebied. Ze hoopt dat bewoners uit Immerloo haar ook 
zullen weten te vinden. 
Lijkt het u leuk om met Bianca kennis te maken en uw 
buurt of wijkdeel te laten zien? Neem dan even contact 
op met Bianca via: bianca.van.der.weijden@arnhem.nl

 

Wat is een Team Leefomgeving?
Het Team Leefomgeving is ook wel de thermometer van 
de wijk. Zo staan de teams in goed contact met wijkbe-
woners, wijkplatforms en tal van andere organisaties 
en bedrijven actief in de wijk. Op die manier komen ze 
erachter wat belangrijk is in een wijk of buurt en waar-
op moet worden ingezet. Ook zorgt het Team Leefom-
geving ervoor dat gemeentelijke taken op het gebied 
van sociale en fysieke leefbaarheid op maat voor uw 
wijk worden uitgevoerd. Meer informatie over het team 
in Malburgen vindt u op www.inmalburgen.nl

Team Leefomgeving Malburgen, vlnr: Rita  Hermsen,  Bianca van der Weijden, Mirjam van Hezewijk, Marijn van Wolfen en Iris Harskamp
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Welkom in 
Malburgen!
Een van de kersverse bewoners 
van Malburgen is baby Emily. Ze 
werd geboren op 8 september. 
Samen met vader Joey en moe-
der Sjoukje woont ze in hun net 
opgeleverde nieuwbouwhuis op 
Eimerseiland.
Joey en Sjoukje verhuisden een 
aantal jaar geleden al vanuit Ede naar 
Arnhem. Ze keken even naar een huis 
in de Fluitekruidstraat, maar kozen uit-
eindelijk toch voor Schuytgraaf. “Ede 
bleek behoorlijk christelijk gebied”, 
vertelt Joey. “Ik werkte toen zes dagen 
in de week en mijn enige vrije dag was 
zondag. Precies de dag dat er eigen-
lijk niks mag. Dat ging ons tegen-
staan. In Schuytgraaf woonden we 
prima, maar daar werd het huis op een 
gegeven moment te klein. Zeker met 
een kind onderweg.” Sjoukje voegt 
lachend toe: “En we wilden graag een 
zolder voor jouw 3500 stuks tellende 
dvd verzameling. Toen ontdekten we 
op internet dit nieuwbouwstukje.”

Sjoukje komt van oorsprong uit Fries-
land en studeerde in Maastricht. Joey 
komt uit Noord-Brabant en woonde 
een tijd in Groningen. Gelukkig zocht 
Sjoukje een keer een lift naar een con-
cert van Marco Borsato in Amsterdam 
en had Joey nog een carpoolplek vrij 
in zijn auto. Anders hadden ze elkaar 
nooit ontmoet. Behalve dezelfde mu-
zieksmaak, delen ze nu ook de liefde 
voor reizen, vooral naar de Verenigde 
Staten. Ze houden erg van New York. 
Daar vliegen ze, normaal gesproken, 
elk jaar een keer naartoe. 

Daarnaast gaan ze meestal nóg een 
keer, dan om rond te trekken. Ze 
bezochten de afgelopen jaren onder 
andere al Florida, de oostkust en ste-
den als Chicago, Nashville en Boston. 
Joey: “Wat wij zo bijzonder vinden 
aan New York? Dat er álles is en dat 
de stad altijd verandert. Bovendien 
zit je ook binnen anderhalf uur rij-
den in de bergen.” Sjoukje vult aan: 
“De natuurparken in Amerika zijn zo 
prachtig. Daar houden we ook erg van. 
Joey heeft me echt aangestoken met 
zijn liefde voor de VS. Hij is ook erg 
bedreven in het regelen van de reis.” 
Joey lacht: “Mensen denken vaak dat 
het heel duur is om naar Amerika te 
vliegen, maar wij gaan nooit in het 
hoogseizoen en dan valt het ontzet-
tend mee. Ik vind het leuk om vlucht, 
auto en accommodaties te zoeken en 
te boeken.”

 

In Malburgen voelen ze zich op hun 
plek. “Er zal hier misschien best wel 
eens wat gebeuren, maar dat was in 
Schuytgraaf ook”, zegt Sjoukje nuch-
ter. “Wietplantages, een schietpartij. 
Dat kan tegenwoordig overal gebeu-
ren volgens mij. Ik heb hier een fijn 
gevoel.” Joey vindt de voorzieningen 
in de buurt ook een voordeel. Kro-
nenburg en winkelcentrum Drieslag. 
Hun buren kennen ze nog niet echt. 
“Met die coronatoestand kun je niet 
even met z’n allen een buurtbarbecue 
organiseren”, zegt Joey. “Dat hadden 
we anders zeker gedaan. Maar dat 
komt dan nog wel. Er is wel alvast een 
buurtapp.”

Wie wat waar?
Joey werkt in de Apple Store in de stad. 
Hij houdt van gamen en van reizen & 
New York in het bijzonder.

Sjoukje werkt in Epse (bij Deventer) bij 
een bedrijf dat woordenboeken maakt. 
Ze werkt aan online woordenboeken 
op juridisch/economisch gebied in het 
Engels en Duits. In haar vrije tijd reist 
ze ook graag en voetbalt ze in een 30+ 
team (in Schuytgraaf).

Welkom in 
Malburgen!

Er zal hier misschien best wel 
eens wat gebeuren, maar dat 

was in  Schuytgraaf ook
“



Voor een kleurrijk 
afscheid
Bent u benieuwd wat er allemaal  
mogelijk is rondom een uitvaart? 
Wat de kosten zijn?

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld 
de nieuwe manier van natuurlijk  
opbaren zonder koelplaat?

En wilt u graag uw wensen samen 
op papier zetten ?

Ik inspireer u graag over de vele 
mogelijkheden.

Bel voor een vrijblijvend gesprek 
met 06-15111383

www.cecileuitvaartzorg.nl

www.cecileuitvaartzorg.nl
tel. 06-15111383

Cécile van Hattem-Smeets  
‘ik woon in Malburgen’
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Tien jaar geleden begon Ans Lodder met Speelatelier 
De Bakermat in Malburgen. Een kleinschalige antro-
posofische kinderopvang en peuterspeelzaal. Wie er 
binnenkomt voelt zich meteen geborgen in de gezelli-
ge, warme sfeer die er heerst. Een kind warmte bie-
den, is belangrijk bij de Bakermat. Letterlijk, zodat het 
kind alle energie houdt voor groei en ontwikkeling. En 
figuurlijk, omdat de kinderen warm onthaald worden 
en alle ruimte krijgen om zich er – omringd met na-
tuurlijke spelmaterialen en met terugkerende liedjes en 
rituelen - helemaal thuis te voelen.
Ans bewandelt niet zo vaak de gebaande paden, ze gaat 
liever haar eigen weg. Of zoals ze het zelf zegt: “Ik ben een 
Doe-het-zelver”. Dat doet ze niet ‘zomaar’. Ze heeft een flin-
ke bagage om uit te putten. Zoals haar jarenlange ervaring 
met kinderen, haar uitgebreide kennis van Steiner, haar 
roots als dramadocent en  haar constante onderzoek naar 
de betekenis van spel in de opvoeding. Ze is ervan overtuigd 
dat ervarend leren veel beter werkt dan het gebruik van 
vaststaande concepten. “Zingend en spelend los ik allerlei 
problemen op. Dat verwacht ik ook van de leidsters (juffies 
genaamd). Ik vraag hen om hun creativiteit aan te spreken. 
Als een kind bijvoorbeeld heel druk is, ga ik ernaast zitten op 
de grond en boots ik een olifant na. 

Ondernemend in Malburgen
     Hoera! De Bakermat bestaat 10 jaar!

Met ‘tarompompom’ de zware stappen van de grote 
olifantspoten naspelend, kruipen we dan samen over de 
grond. Dat gaat als vanzelf, ik sluit aan bij de beleving 
van het kind. Met zang kun je ook erg goed aansluiten 
bij emoties als vreugde of verdriet. Door te zingen of te 
spelen geef je vorm aan de emotie die het kind voelt.”

Verbeeldingskracht maakt vrijheid
Een van de juffies is Elif. Van oorsprong is zij Turkse en 
ze herkent vanuit die cultuur veel in de antroposofische 
manier van werken. Het inbakeren van baby’s bijvoor-
beeld (dat gebeurt alleen in overleg met de ouders 
overigens) en het gebruik van wollen broekjes en mutjes 
om kinderen warm te houden. Ze loopt met een kindje 
aan de hand naar de andere kindjes en zet een lied in 
met vrolijke gebaren. Er klinkt luid geschater. Er is veel 
aandacht voor terugkerende rituelen, zoals samen aan 
tafel eten met bijbehorende liedjes. Maar ook de viering 
van de terugkerende seizoenen bijvoorbeeld. Daarnaast 
is rust belangrijk; in de inrichting, in het gedrag van de 
leidsters en in het aangeboden speelgoed dat natuurlijk 
en simpel van vorm is. Daardoor kunnen en leren kin-
deren hun eigen verbeeldingskracht gebruiken. “Als je 
verbeeldingskracht gebruikt, maak je vrijheid’, legt Ans 
uit. “Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.” 
Bij de Bakermat deint iedereen als het ware mee op het 
ritme van de dag. En dan maar kijken en beleven wat 
die dag met zich meebrengt. “Komt de vuilnisauto, dan 
gaan we met z’n allen kijken. Wat een spektakel! Net als 
de mannen die in de tuin kwamen werken met een graaf-
machine. De kinderen keken hun ogen uit. Daarvoor 
moet tijd en ruimte zijn, dus zorgen we daarvoor.”

Ouders die hun kind of kinderen bij de Bakermat bren-
gen zijn erg te spreken over de aanpak. Ze zeggen 
bijvoorbeeld: “Kinderen mogen hier nog gewoon zelf 
spelen en leidsters doen niet alsof”. “De Bakermat 
combineert thuisgevoel met de levendigheid van een 
opvang. Mijn kind zingt thuis en schreeuwt niet meer. 
Mijn kind komt nu gezellig in de keuken puzzelen als 
ik ga koken.” Of: “De antroposofie heeft meer oog voor 
verschillende ontwikkelingspunten bij kinderen dan 
alleen de reguliere zaken.” “We krijgen foto’s, de kinde-
ren spelen fijn en er is rust. Mijn kinderen worden niet 
overprikkeld.” Ans geeft tot slot aan dat de Bakermat 
bereid is mee te denken over het kostenplaatje voor 
ouders. Ook daarin heeft de creativiteit van Ans en haar 
medewerkers zijn weerslag. “Ouders die erover denken 
om hun kind bij ons te brengen, zijn van harte welkom 
om te komen kijken en hun vragen te stellen.” 

Hebt u interesse?  
De Bakermat vindt u aan de Hortensiastraat 2, 6832 
AZ in Arnhem. U kunt bellen met 026 737 0215 of 06 
36139517. Mailen kan naar info@speelatelierdeba-
kermat.nl. Op de website staat ook veel informatie: 
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Sanna maakte van haar passie –dansen– haar 
werk. Dat geeft een rijk gevoel. “Ik kwam op 
het idee van dansana door een ontmoeting 

met iemand die vrije dans gaf. Het idee erachter 
(dansana betekent zoveel als ‘dans je gezond’) is 
dat mensen vrij bewegen op muziek en zich zo 
helemaal ontspannen. Want in plaats van dat hun 
hoofd alles bedenkt en beredeneert, neemt hun 
lichaam het over. Bijvoorbeeld doordat ze zich con-
centreren op een bepaald instrument in de muziek. 
Dan ontstaat een bepaalde vrolijkheid of openheid 
en vervolgens komt de overgave aan de muziek. 
Als ik voor mezelf spreek: na een dansana sessie 
voel ik me altijd licht, fijn en levendig. Als je staat 
te dansen is het alsof het kind in jezelf weer naar 
boven komt.”

Yoga
De kinderyogalessen die Sanna geeft zijn be-
doeld voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. “Het gaat 
mij  erom dat ik per kind het juiste aanbied. Dus: 
ontspanning, inspanning, plezier. Het gaat er niet 
om dat de oefeningen perfect moeten gaan. Verder 
hebben we bij Under the Tree ook ouder- & kin-
dyoga. Het kan heel fijn zijn om in de hectiek van 
alledag even alleen maar aandacht voor elkaar te 
hebben.” 

Sanna vond het in het begin best spannend om als 
zelfstandige aan de slag te gaan binnen Under the 
Tree. Maar het gewoon doen is het beste. “Je moet 
natuurlijk aan je bekendheid bouwen en nieuwe 
mensen aantrekken. Ik ben trots op wat Leendert, 
Joy, Sunny en ik nu samen hebben staan. Ons aan-
bod passen we aan op de vraag. In deze coronatijd 
is er meer vraag naar individuele behandelingen, 
bijvoorbeeld. Ik wil mezelf in de toekomst graag 
ontwikkelen tot iemand met een coachende en be-
geleidende rol voor mensen die bij ons komen. Zelf 
ben ik ook best een tijd op zoek geweest naar wat 
ik wil bereiken en de manier waarop. Dat was pittig, 
maar het heeft er wél voor gezorgd dat ik hier nu 
helemaal op mijn plek ben.” 

Dan levert een vriendin Sanna’s zesjarige zoon uit 
school af bij Under the Tree. Een vrolijke jongen 
met in zijn ene hand een speelgoedsfinx en onder 
zijn andere arm een boek over Egypte. Of hij met 
mama mee op de foto mag? Natuurlijk mag dat!  

Dans je gezond met Sanna!  
In Malburgen west, aan de Klaverlaan, zit Under the Tree. Een centrum 
gericht op persoonlijke ontwikkeling voor jong en oud. In een fijne, huise-
lijke sfeer kun je er terecht voor bijvoorbeeld (kinder-)yoga, dansana vrije 
dans, reikibehandelingen en reiki cursussen, intuïtieve massage of och-
tendmeditatie. Een van de medewerkers van het centrum is Sanna van 
Noort. Zij geeft onder meer massages, kinderyogalessen en dansana. 

Meer weten over Under the Tree? Kijk op www.
underthetree.nl of stuur een mail naar info@
underthetree.nl. Je vindt het centrum aan de 
Klaverlaan 1A, de ingang is aan de zijkant links 
van het pand.

Wijkkrant Malburgen Immerloo en Het Duifje

Under The Tree
centrum voor lichaam, geest en ziel

Activiteiten gericht op spirituele en 
emotionele groei afgestemd op de 
belevingswereld van het kind. 
Op woensdag, vrijdag en zaterdag. 

Kijk op de website voor actuele tijden.

& ouder

Klaverlaan 1A Arnhem  |  www.underthetree.nl  |  info@underthetree.nl

Yoga   Dans

Spel   Reiki



Jan Floor: “Wat de politiek bepaalt, voeren wij uit. Ik kan 
geen toezeggingen doen of verwachtingen uitspreken. Ik 
kan alleen zeggen wat mijn ervaringen zijn in de rest van 
het natuurgebied Meinerswijk, waar nu al de galloways 
en de konikpaarden grazen. Daar zie ik veel mensen 
wandelen, hardlopen, skeeleren, fietsen en genieten 
van de zon op de strandjes. De galloways hebben een 
gemoedelijk karakter en zijn eigenlijk een ideaal ras voor 
natuurgebieden waar veel mensen komen. Ook in de 
Bakenhof lopen inmiddels wat van deze runderen.”
 
Behalve commentaar van hondenbezitters 
en andere aanwonenden van de Bakenhof, 
ontvangt Jan Floor ook opgeluchte reacties. 
“Er zijn ook mensen die blij zijn dat ze straks 
door het gebied kunnen struinen zonder op 
honden te stuiten. Je moet je voorstellen dat 
het een verschil is of je op het platteland met je 
hond de natuur inwandelt of dat je in de stad de 
natuur ingaat. Met een kleine 170.000 inwoners 
in Arnhem is de druk op een natuurgebied veel 
groter dan bij een dorp. Ik ken meerdere voor-
beelden van aanvallen door honden op koeien. 
Misschien dat er op termijn gekeken zal worden 
naar iets als een binnendijkse zwemplek voor 
honden, afgezonderd van de rest. Maar het is 
niet aan mij om daarover uitspraken te doen.”
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Bij Fysiotherapiepraktijk Oud Zuid kunt u terecht 
voor zeer uiteenlopende behandelingen en therapie.
Met twintig jaar aan ervaring bieden we hulp bij 
allerlei lichamelijke problemen en klachten. U wordt 
vakkundig geholpen door één van onze therapeuten 
en we ondersteunen u met de beste faciliteiten.

In onze trainingsruimte, met veel verschillende apparatuur, 
bieden we ook de ‘Shockwave’ therapie. Daarbij kunnen 
we - met behulp van schokgolven - hardnekkige zaken als 
hielspoor of chronische achillespeesklachten verhelpen. 
Hiermee boekt u vaak verrassend snel resultaat. Zo kunt u 
weer vooruit en het aantal behandelingen valt vaak binnen 
de vergoeding van uw zorgverzekering.

Een schat aan ervaring
‘gewoon’ bij u om de hoek!

Dovenetellaan 61  |  6841 EB Arnhem  |  026 - 32 14 385Fysiotherapie Oud Zuid

Wij hebben diverse specialisaties in onze praktijk:
• Bekkentherapie
• Kinderfysiotherapie
• Arbeidsfysiotherapie
• Sportfysiotherapie

• Psychosomatische therapie
• Triggerpoint (dry needling)
• Shockwave
• OriGENE therapie
• Mensendieck• Geriatrie Fysio

Tevens bieden wij diverse groepstrainingen aan o.a.:
COPD, ouderen, diabetes, artrose, hart, obesitas en reuma

www.fysioarnhem.nl  |  info@fysioarnhem.nl

Adv FysioOudZuid_196x138.indd   1 25-01-19   16:12

Reactie gemeente op kritiek van bewoners over de beheervisie van de 
uiterwaarden:
  “Gebied blijft gewoon toegankelijk voor mensen, alleen niet meer voor honden.”

In de vorige krant stond een artikel over ontstemde 
bewoners die tegen de komst van konikpaarden en 
galloway runderen zijn in het uiterwaardengebied bij 
de Bakenhof. Op dat moment was er geen reactie 
van de gemeente beschikbaar. Inmiddels sprak Mal-
burgen.nl met Jan Floor, toezichthouder bossen en 
parken van de gemeente Arnhem. Hij weet alles van 
het gebied en de grazers die erdoorheen struinen.
“Het gebied blijft gewoon toegankelijk voor mensen die 
er recreëren, alleen niet meer voor honden”, legt Jan Floor 
uit. “De mens is te gast, de natuur is leidend. Ik begrijp dat 
het vervelend is voor mensen die er nu met de hond lopen. 
Maar dat het beleid van Meinerswijk wordt doorgetrokken 
tot de Sacharovbrug, heeft veel voordelen voor de natuur en 
de biodiversiteit. 
De begrazing en de bemesting door de runderen trekt bijvo-
orbeeld verschillende vogels aan. Grondbroeders, trekvo-
gels, fazanten, maar ook hazen zullen zich weer meer in het 
gebied begeven.”

De ambitie van de politiek is dat Meinerswijk – voorheen al-
tijd een versnipperd gebied – met één beheervisie een soort 
tweede Sonsbeekpark wordt. Alleen ruw, niet aangeharkt 
en wat minder druk, vanwege de uitgestrektheid. Het hele 
gebied waarover gesproken wordt loopt van de spoorbrug 
aan de ene kant tot de Pleybrug aan de andere kant.  
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Met zorg en aandacht voor u. Voor de regio Arnhem.

Monuta Jacqueline Reijers
Eimerssingel-West 7 
T  026 - 442 42 25
I monutajacquelinereijers.nl Jacqueline Reijers

Afscheid nemen zoals iemand was.

Heel Arnhem Schoon (HAS) verza-
melde de afgelopen maanden vele 
tienduizenden sigarettenpeuken 
apart in om te laten zien hoeveel 
ze van dit afval op straat tegen-
komen. Vooral vrijwilliger Marinus 
van De Laar Schoon heeft ook een 
flinke duit in het zakje gedaan. 
Alles werd in zakken, potten en 
bakjes verzameld. Waarom zo die 
focus op sigarettenpeuken lees je 
hieronder.

Plastic, metalen en kan-
kerverwekkende stoffen
Elke sigarettenpeuk (filter) bevat tien-
tallen gevaarlijke en kankerverwek-
kende stoffen. Waaronder teerachtige 
stoffen maar ook anti-vriesmiddel (om 
de tabak langer goed te houden), me-
talen, grote hoeveelheden nicotine en 
vooral ook heel veel plastic. Een filter 
bestaat voor minstens 75% uit plastic 
en dit breekt in hele kleine deeltjes af 
en komt zo op allerlei manieren in het 
milieu. 

Vele tienduizenden peuken ingezameld door Heel Arnhem Schoon

Omdat de filters zo licht zijn waaien ze 
makkelijk in de goot en komen zo in 
het riool terecht of in oppervlakte water 
waar het vooral veel schade aanricht. 

Niet op het gemeentehuis 
maar in de tuin
Was het de bedoeling om de sigaretten-
peuken als actie aan te bieden bij het 
gemeentehuis aan de wethouder van 

milieu, helaas gooide corona roet in 
het eten en vond er een corona-proof 
presentatie plaats in de tuin van Alie, 
mede-initiatiefnemer van Heel Arn-
hem Schoon.

Dolmans Landscaping zorgde voor 
het afvoeren van de vele potten, bak-
jes en zakken vol met peuken. Deze 
gingen uiteindelijk naar de vuilver-
branding. 
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City Hearts
“We letten hier gewoon een beetje op elkaar”

In de vorige editie maakte u kennis met City Hearts. 
Inmiddels heeft de stichting een vaste ruimte in 
het Bruishuis. Op vrijdagochtend keek Malburgen.
nl even mee bij het Vrouwenatelier. In verband met 
corona zitten de dames wat verder uit elkaar en 
staan er extra ramen open. Maar dat mag de pret 
niet drukken; de sfeer is vrolijk en gezellig.
Hoe zat het ook alweer?  
Het motto van City Hearts: levens hersteld zien en 
mensen verbinden. Vanuit Malburgen helpt de stichting 
vrouwen die even een steun in de rug nodig hebben, op 
wat voor manier dan ook, zodat ze vervolgens op eigen 
kracht weer verder kunnen met hun leven. Op dit mo-
ment organiseert City Hearts twee activiteiten in de wijk: 
het Vrouwenatelier en Taal & Ontmoeting. Het doel is 
om via deze activiteiten vrouwen samen te brengen, te 
zorgen dat er verbindingen ontstaan, dat dames zelf een 
netwerk gaan uitbouwen, dat ze iets leren, vriendschap-
pen opbouwen, zelfvertrouwen krijgen. Zodat ze hun 
leven zelf weer verder kunnen vormgeven.

 
Een van de deelnemers is Sabine. Ze doet al een aantal 
maanden mee. Het ging niet zo goed op haar werk en ze 
raakte steeds wat verder in de put. Valerie (een van de 
initiatiefnemers) nodigde haar toen uit om eens langs 
te komen bij het Vrouwenatelier. Sabine: “Het fijne is dat 
je welkom bent en dat alles goed is. Je mag gewoon ko-
men zitten, je kunt iets doen, maar dat hoeft niet. Je kunt 
een praatje maken. Ik vind het fijn om iets uit te pluizen, 
dus op een gegeven moment ging ik alle kralen rustig 
sorteren. Een heerlijke bezigheid om mijn hoofd even ‘uit’ 
te zetten. Toen het echt slecht met me ging, zorgde Va-
lerie dat ik meerdere keren per week gebeld werd om te 
vragen hoe het met me ging. Dat voelde heel fijn, want ik 
wist zo dat er een basis was waarop ik kon terugvallen. 
 

Maar ik krijg hier ook de spreekwoordelijke schop onder 
mijn achterste, hoor. Daar ben ik heel blij mee, want daar-
door kwam ik weer in beweging. Ik ben weer gaan koken 
voor mezelf. Ik maak lijstjes van wat ik in een week moet 
doen, zodat het overzichtelijk wordt en mijn hoofd niet 
helemaal vol loopt. Als ik een keer behoefte heb aan een 
vertrouwelijk gesprek, één op één, kan dat ook.” Valerie 
vult aan: “We letten hier gewoon een beetje op elkaar. En 
Sabine heeft een aantal zaken heel goed zelf opgepakt. 
Terwijl alle dames doen wat bij hen past, van knutselen 
tot naaien tot een kopje koffie drinken, maken we vooral 
ook veel lol.”

Een eindje verderop zit Inera aan een rond tafeltje. 
Annette van City Hearts helpt haar met het breien van 
beenwarmers en legt geduldig uit hoe de zachtroze 
wol op de naald gezet moet worden. Inera komt sinds 
ongeveer een jaar bij het Vrouwenatelier. Ze raakte in 
een isolement doordat ze acht jaar geleden plotseling 
heel ernstig ziek werd. Voorheen werkte ze als medisch 
secretaresse en had ze een druk gevuld leven. Maar 
daar moest ze noodgedwongen een heel andere draai 
aan geven. Met hulp van veel lieve en betrokken mensen 
om haar heen, is haar dat gelukt. “Er waren tijden dat ik 
bang was om in een depressie te raken, want ik moest 
soms wel heel veel verwerken. Maar door te mediteren 
en bezigheden te zoeken die ik kan volhouden en waar ik 
van geniet, ben ik nu een heel dankbaar mens. Via mijn 
coach van de gemeente ben ik bij City Hearts beland, zó 
leuk. Het is hier gezellig, iedereen is vriendelijk en ik leer 
allerlei nieuwe dingen. Deze beenwarmers die ik nu ga 
breien, maak ik zodat ik ’s avond thuis mijn onderbenen 
lekker warm kan houden. Het helpt me veel dat ik iedere 
week hierheen ga. Ik woon aan de overkant, dus ik kan er 
ook nog eens gemakkelijk zelf komen.” 
Het Vrouwenatelier is iedere vrijdagochtend van 10 tot 
12 uur, op de eerste verdieping van het Bruishuis. Sabine 
sluit af: “Ik vind het hier niet alleen heel gezellig, ik hoop 
ook dat ik andere mensen kan bemoedigen als dat nodig 
is. Iedereen is van harte welkom om eens te komen 
kijken of een ochtend mee te doen!”

NIEUW IN HET BRUISHUIS

Annette en Inera samen aan het breien.

Sabine (rechts) en Valerie (links)



Let op, nieuwe info over cursus  
Natuurlijk  Gezond Leven: 

Tot en met 18 november op woensdag en vanaf 25 november op donderdag.
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De cursus ‘Natuurlijk Gezond Leven’ is inmiddels van start 
gegaan in het Bruishuis. Ester Bertholet (arts) vertelt elke 
week een uurtje over hoe je gezond kunt blijven. Door beter 
te begrijpen hoe je lichaam werkt, te begrijpen welke oorzaak 
een ziekte heeft en met tips over wat je zélf kunt veranderen, 
is vaak een behandeling door de dokter niet nodig. De bijeen-
komsten zijn niet alleen leerzaam, maar vooral ook gewoon 
gezellig. Met een kopje thee of koffie en altijd de mogelijk-
heid om vragen te stellen.

Door een misverstand heeft in het vorige krantje gestaan dat 
de bijeenkomsten op donderdag zouden plaatsvinden. Dat 
had eigenlijk woensdag moeten zijn. Tot en met 18 novem-
ber zijn de bijeenkomsten nog op woensdag. En vanaf de 
week daarna zijn de bijeenkomsten op donderdag. Dus: 
vanaf 25 november is de bijeenkomst op donderdag. 
De tijd blijft hetzelfde: van 13.30-15.00 is iedereen welkom 
in de ruimte van de praktijk ouderengeneeskunde, op de 
begane grond van het Bruishuis. Spontaan langskomen mag, 
maar vanwege Corona is het wel aan te raden om vooraf 
even een plekje te reserveren. Dat kan via een mail aan:  
bertholetester@hotmail.com. 

Speeltuin wederom 
helemaal goed ge-
keurd!
Als Bewonersbedrijf vinden we het 
belangrijk dat zowel het pand als 
de (speel-)tuin schoon, heel en 
veilig is én blijft. Daarom pleegt 
het Bruisteam in de zomer bijna 
dagelijks klein onderhoud aan de 
speeltuin. Ook is er elk jaar een 
officiële speeltuinkeuring door de 
firma Speelplan uit Almere. Dit 
jaar vonden we het daarnaast tijd 
voor groot onderhoud. Daarvoor 
werd de hulp van aannemersbe-
drijf Dusseldorp ingeroepen.
Dusseldorp zorgde ervoor dat de twee 
toegangspaden de speeltuin in, voor-
heen zand-/grindpaden, helemaal zijn 
bestraat. Maar ook dat er maar liefst 
106.000 kilo zand is ‘opgebracht’ door 
de hele speeltuin heen. Met dank aan 
onze huismeesters en andere vrijwilli-
gers zijn alle toestellen weer tot in de 
puntjes verzorgd. En het oog wil ook 
nog wat: daarom zijn van alle klim-
huizen en -torens en loopbruggen de 
plankjes verticaal getimmerd in plaats 
van liggend. Nu zijn ze allemaal het-
zelfde en dat ziet er veel mooier uit. 

Speelplan dik tevre-
den
Eind oktober kwam Speelplan weer 
voor de jaarlijkse keuring en de 
speeltuin is met vlag en wimpel, net 
als andere jaren overigens, geslaagd. 
Daar zijn we blij mee, maar we vinden 
ook dat het zo hoort. Daarom blijven 
de mannen van het Bruisteam met 
hun oplettend oog door de tuin gaan. 

Zodat alle kinderen uit de wijk en de 
rest van Arnhem Zuid, ook in de herfst 
en winter, gewoon lekker en veilig 
kunnen blijven buitenspelen. Want: 
binnen zitten, dat kan altijd nog!

V.l.n.r. Harm, Joost en Freek.
Zij vormen een belangrijk onderdeel 
van het hele team dat veel tijd in de 
speeltuin heeft gestoken afgelopen 
voorjaar & zomer. 
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BEWONERSPARTCIPATIE
KLANKBORDGROEP

NIJMEEGSEWEG
Donderdagavond 8 oktober 2020 was 
de tweede bijeenkomst van de Klank-
bordgroep Nijmeegseweg – de groep 
wijkbewoners die actief betrokken is 
bij de toekomstige ontwikkelingen 
rondom de Nijmeegseweg. Deze af-
gelopen bijeenkomst georganiseerd 
in het Olympuscollege stond onder 
leiding van het stedenbouwkundigbu-
reau OD205 helemaal in het teken van 
verbeelden. Om het allemaal zo veilig 
mogelijk te kunnen houden waren er 
uitgebreide voorzorgsmaatregelen ge-
nomen in verband met corona. Zo had-
den alle deelnemers mondkapjes en 
was de klankbordgroep in drie groepen 
verdeeld op drie verschillende locaties 
in het gebouw.

Verbeelding in de vorm van 
maquettes

Stond de eerste Klankbordgroep Nijmeeg-
seweg bijeenkomst nog in het teken van 
dromen, tijdens deze tweede bijeenkomst 
werd aan de ruim 20 deelnemende bewo-
ners gevraagd om te gaan verbeelden. Om 
dit verbeelden zo goed mogelijk te kunnen 
doen hadden de vier medewerkers van 
OD205 op schaal een drietal grote maquet-
tes van het plangebied meegenomen met 
daarnaast een hoop verschillende soorten 
bouwblokjes, en allerlei landschappelijke 
elementen zoals boompjes, verharding 
etc. Alles op schaal, waarbij elk blokje een  
bepaald aantal woningen voorstelde, zo-
dat de deelnemers een goede indruk kre-
gen van het aantal nieuwe woningen.

Samen bouwen op basis van drie ontwerpscenario’s 
en conclusies 
Uit de eerste Klankbordgroep-bijeenkomst in augustus met de titel ‘dromen’ 
en de daarvoor georganiseerde wijkwandelingen tijdens de zomer had het 
stedenbouwkundigbureau al veel input verzameld vanuit leden van de Klank-
bordgroep. Hieruit kwamen een aantal conclusies naar voren. Een belangrij-
ke daarvan is  dat de Nijmeegseweg voor veel wijkbewoners nu een barrière 
vormt tussen de beide wijkdelen. De dubbele weg splitst de wijk Malburgen 
letterlijk in tweeën en dat wordt nog eens extra benadrukt door de huidige 
inrichting met een brede middenberm. Naast een betere verbinding tussen 
oost en west kwam onder andere ook naar voren dat het groene karakter van 
de wijk in het toekomstig ontwerp naar voren moet komen, een veel betere 
woning mix van (dure)huur en koop, toekomstgericht duurzaam bouwen met 
integratie van veel groen, meer en betere voorzieningen gericht op heel Mal-
burgen, vermindering van autoverkeer en betere verbindingen voor fietsers.

Verdeeld in drie groepen kreeg elke groep een basis maquette met de huidige 
bebouwing in het plangebied en elke groep een ander scenario. Zo was er een 
maquette met een scenario van de Nijmeegseweg met de huidige situatie, 
een scenario met een smallere middenberm en een Nijmeegseweg scenario 
waar alles nog open lag en zelf invulling kon worden gegeven aan de weg- 
middenberm inrichting. Na een korte presentatie en toelichting kon elke groep 
2 uur aan de slag met één van de maquettes

Resultaten
De drie maquettes die de klankbordgroepleden hebben gemaakt geven een 
beeld waarbij de huidige Nijmeegseweg en middenberm relatief intact blijft. 
Hoogbouw aan het einde bij de kruising met de Batavierenweg, wanden van 
(terras)bebouwing bedekt met groen langs de Paardebloemstraat, groene 
ecoducten voor voetgangers en fietsers om Oost en West beter met elkaar te 
verbinden, ruimte voor veel groen, water en spelen, gemêleerde bouwstijlen 
en bouwtypen. Daarnaast kwamen er nog een aantal bijzondere ideeën naar 
boven in de maquettes. Zo werd er in een groep vooropgesteld om ruimte te 
maken voor het Aardvarken Kunstwerk dat moet verhuizen uit het centrum 
van Arnhem. Een ander idee is de bouw van een hotel achter Decathlon. 
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Van verbeelden naar schets-
ontwerp
Het Rotterdamse stedenbouwkundigbu-
reau OD205 zal nu de drie maquettes be-
studeren en de ontwerpelementen en idee-
en van de klankbordgroepleden verwerken 
in een schetsontwerp. Samen met de 
Klankbordgroep leden wordt dan gekeken 
naar verbeterpunten om het tot een breed 
gedragen schetsontwerp te maken tijdens 
de volgende bijeenkomst. Dat moet leiden 
tot een definitief schetsontwerp waar de 
meerderheid van de klankbordgroep ach-
ter staat en dat uiteindelijk aan het colle-
ge van B&W zal worden aangeboden. Op 
basis hiervan wordt na het besluit van het 
College het uiteindelijke Bestemmingsplan 
opgesteld.

Kunst in de wijkk Karin Beisiegel

OBSERVATORIUM
 gelakt stalen beeld van Jos Kokke, 1988, Pleijweg

Zoef, zoef, zoom 

Aarde aan ruimte, hoort u mij 

Eenzaam en verlaten staar ik naar het geraas onder mij 

Kilometers per uur zend ik onverstoord door

Terwijl de aflatende stroom auto’s het ritme dicteert
 

Aarde aan ruimte, heeft u mij verstaan

Rust en ruimte om mij heen

De natuur gaat onverstoorbaar voort

Het gezoem en gezoef is enkel decor

Aarde aan ruimte, begrijpt u mij 

Het NU is slechts een passant die weer vertrekt

Moederschip aarde echter, draait door

Onverstoorbaar doch beroerd
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De herdenkingsspeldjes
Veel mensen reageerden op het artikel over het her-
denkingsspeldje dat Rein Turk in het leven riep voor 
de Arnhemse oorlogsevacuees. Zo ook Astrid van 
Brenk. Ze wordt bijna 85. De evacuatie aan het eind 
van de oorlog maakte ze heel bewust mee. Ze wilde 
het speciale gedenkspeldje dan ook graag hebben. 
Bij ontvangst ervan reageert ze enthousiast. “Wat 
mooi! Dat meisje, zo zag ik er toen ook uit.”
Ze diept moeiteloos nog allerlei herinneringen op. “We 
sliepen negen maanden met z’n negenen in één kamer 
in een Apeldoornse benedenwoning”, vertelt ze. “Ik ben 
de middelste van zeven kinderen. We gingen lopend naar 
Apeldoorn. Om en om mochten we even op een van de 
twee fietsen die we bij ons hadden. We logeerden onder-
weg in Terlet. Eenmaal aangekomen, was er niet zoveel. 
We konden niet naar school, we hadden bijna niets mee 
van thuis. Ik weet nog dat ik mijn pop miste en dat mijn 
vader toen op een kleerhanger een gezichtje tekende en er 
een jurkje aan hing. Daarmee speelde ik. Op een gegeven 
moment moesten wij muisstil zijn van mijn ouders. Er 
stonden Engelse soldaten in de voortuin en Duitse in de 
achtertuin. Dat was heel spannend. We gingen ook langs 
de kazernes om eten te vragen, want dat was er te weinig. 
Soms, bijvoorbeeld tegen Kerst, kregen we dan iets extra 
lekkers. Chocola of kauwgom.” 

Alles weg 
Na negen maanden kon Astrid met haar familie terug naar 
Arnhem. Met paard en wagen dit keer. “Hoe mijn ouders 
dat hadden geregeld, weet ik niet. Maar het was behoor-
lijk luxe voor ons. Eenmaal in het centrum van Arnhem 
gingen we lopend naar huis. We woonden toen in de 
Driekoningenstraat. Onderweg bleken alle referentiepun-
ten verdwenen. De bioscoop was weg, net als het mooie 
winkelpand van Knoef bijvoorbeeld. Van bijna alle huizen 
in onze straat waren de ruiten gesneuveld. En in ons huis 
hadden Engelse soldaten gezeten. Veel spullen waren 
weg: kleding, mijn langverwachte pop, de autootjes van 
mijn broer. Het duurde bovendien erg lang voor we weer 
naar school konden.” 

 
Ook uit de oorlogstijd voor de evacuatie herinnert Astrid 
zich nog allerlei dingen. Van het geluid van die vliegtuigen 
van toen, krijgt ze nog de kriebels. “Als we dat hoorden, 
moesten we met z’n allen onder tafel kruipen van mijn 
moeder. Zie je het voor je? Dat was een geduw en getrek 
voordat iedereen er netjes onder zat. En we waren een 
keer bij mijn tante aan het eten in hotel Soleil aan de Oude 
Haven toen het gebouw werd beschoten. Alles was ver-
nield, behalve de keuken. Toen kwamen we met de schrik 
vrij. Wat ik ook nog goed weet, is dat we thuis ’s avonds 
om beurten trapten op een fiets in de kamer om met de 
opgewekte energie een lamp brandend te houden. Mijn 
vader ging dan voor op straat kijken of dat licht niet door 
de verduisterde ramen scheen, want daar kreeg je proble-
men mee.”

          gaan als warme broodjes!

Van het geluid van die vliegtuigen van 
toen, krijgt ze nog de kriebels.“

Astrid woont sinds haar trouwen in Malburgen. Uit haar 
raam kijkt ze op het park in West. Daar laat ze ook vaak haar 
hond Belle uit. “Ik vind corona echt wel erg, want het maakt 
eenzaam. Maar sommige mensen vergelijken deze periode 
met de oorlog. De oorlog vond ik veel erger. Al die vernieling 
en ellende. Oh, wacht, ik heb nog een heel mooi boek. Dat 
heeft mijn vriendin bij elkaar gespaard bij de boodschappen: 
het staat vol met oude plaatjes van Arnhem. De stad stond 
vol met mooie gebouwen.” Ze loopt naar de kast en pakt 
het boek erbij. En ook meteen de afstudeerscriptie die haar 
kleindochter eind augustus heeft ingeleverd. Want blijven 
hangen in het verleden, heeft niet zoveel zin. “Het zou mooi 
zijn als ze cum laude afstudeert, dat wil ze zó graag”, besluit 
de trotse oma.
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0800 - 1809 (gratis nummer) 
 
Wijkteam Malburgen 
088 - 226 0000 
www.wijkteamsarnhem.nl 
 
VHV informatienummer 
026 - 371 27 12 
 
Rechtswinkel Arnhem 
Rechtswinkel Arnhem heeft geen 
telefoonnummer maar wel een 
spreekuur op iedere maandag- en 
woensdagavond in de Malburcht 
(graslaan 97)  

Wijkmedia Malburgen 
Voor al het laatste nieuws, wijk-
informatie en de krant in PDF zie: 
www.malburgen.nl & inmalburgen.
nl 
 

       CONTACT MET...

Achterklap

Team Leefomgeving 

Bereikbaarheid Team Leefomgeving
 
- Marijn van Wolfen 06 - 58864332 
- Mirjam van Hezewijk:  06 - 15367239
- Bianca v/d Weijden:   06 - 51547689
- Iris Harskamp  iris.harskamp@arnhem.nl
- Rita Hermsen: rita.hermsen@arnhem.nl    
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U zoekt iets in Malburgen? 
Op inmalburgen.nl vind u informatie op 
het gebied van  educatie, sport, welzijn, 
cultuur, veiligheid en leefbaarheid,  groen, 
spelen, maatschappelijkebetrokkenheid, 
bewonersorganisaties, wijkontwikkeling, 
Kijk voor alle verslagen, stukken van de 
bewonersoverleggen, informatie over 
wijkontwikkeling op: www.archief.malbur-
ger.nl

Voor informatie, vragen en ondersteuning 
rond opvoeden, zorg & welzijn en werk & 
inkomen.
 

Afspraak maken 
www.wijkteamsarnhem.nl  
088 - 2260000.
Kantoor Malburgen: MFC  De Malburcht, 
Graslaan 97.
 

Spreekuur locatie Huis voor de Wijk
Dinsdagmiddag: 12:00 - 13:30 uur
Donderdagochtend van 9:00 - 11:00 uur

  
Sociaal Raadslieden starten voorlopig 
weer met afspraken op locatie. 
Er kan een afspraak gemaakt worden op 
een aantal locaties die weer open zijn.
Voor het maken van een afspraak kunt u 
bellen naar telefoonnummer 026-3127999 

U kunt dagelijks bellen naar ons telefo-
nisch spreekuur: telefoonnummer 026-
3127999 

Of vul het contactformulier in van hulp-on-
line:  
https://rijnstad.nl/hulponline_form.html

Minder gemotoriseerd 
verkeer op de dijken 
sinds actie gemeente & 
politie
Op de wijkwebsite en in de vorige 
editie van de wijkkrant besteedden 
we er al aandacht aan; De gecom-
bineerde actie van gemeente & po-
litie om het gemotoriseerd verkeer 
op de fietspaden Bandijk en Grote 
Griet tegen te gaan werkt. Volgens 
omwonenden en wandelaars is 
het aantal scooters op de Bandijk 
afgenomen. 

Meer controles, extra 
tijdelijke bebording en 
alternatieve routes
Maatregelen bestaan naast extra con-
troles door politie uit het duidelijk ma-
ken dat zowel fietspaden Grote Griet 
als Bandijk beide verboden zijn voor 
gemotoriseerd verkeer. Zo is elke toe-
gang tot beide fietspaden nu voorzien 
van extra geplaatste duidelijke tijdelij-
ke gele bebording onder het reguliere 
bord met het woord “fietspad” erop 
– alle fietspaden met dit blauwe bord 
zijn verboden voor gemotoriseerd 
verkeer. Voor veel scooter gebruikers 
is dit lang niet altijd bekend. 

Gemotoriseerd verkeer wordt in plaats 
van over beide fietspaden alternatieve 
routes aangeboden. Deze zijn duide-
lijk herkenbaar op het wegdek aan-
gegeven met een pictogram van een 
scooter en rijrichting pijlen. 



www.casinosuikerland.nl
Suikerland 7 - Arnhem-Zuid - Telefoon 026 321 11 48

Gratis entree
Gratis koffie/thee
Gratis parkeren

Let’s Play!


