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Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 
Aan: 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Van de Gemeente Heumen 
Kerkplein 6 
6581 AC Malden 
 

 

Onderwerp: Ontsluiting en Verkeersproblematiek wijk Hoogenhof 

Bijlagen: Notities Ontsluiting en Verkeer 

Malden, 3 februari 2009 

 

Geacht College, 

 

Onlangs zijn door ons bestuur een tweetal notities vastgesteld welke wij u bijgaand 
aanbieden en waarvoor wij uw aandacht vragen 

Het betreft de notities: 

1. Bereikbaarheid en Ontsluiting van de Hoogenhof in Malden  

en  

2. Verkeersproblematiek in de wijk Hoogenhof in Malden 
 

Sub. 1.  
Ten aanzien van de eerste notitie vragen wij u de volgende activiteiten te ontpooien: 

Voor wat betreft de ontsluiting en bereikbaarheid onder “normale omstandigheden” nader 
onderzoek te laten uitvoeren naar de noodzaak voor aanpassingen. Hierbij dient dan ook de 
relatie gelegd te worden met nog in gang zijnde ontwikkelingen zoals de realisatie van de 
Brede School en woningbouw ter plekke. 

De verwachte problemen van ontsluiting en bereikbaarheid onder noodomstandigheden in 
de praktijk te laten beproeven. Hiertoe zouden een serie proeven resp. oefeningen door de 
hulpverlenende diensten dienen te worden uitgevoerd. Wij zijn graag bereid hieraan onze 
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medewerking te verlenen, zowel bij voorbereiding als uitvoering. Ook kunnen heel goed de 
bewoners van de wijk hierbij worden betrokken 

Sub 2.  
De tweede notitie bevat per onderdeel een aanbeveling. Wij verzoeken u conform de 
aanbevelingen de benodigde maatregelen te nemen resp. de benodigde aanpassingen te 
realiseren. Een uitzondering hierop wordt gevormd door het eerste punt, de 
verkeersafwikkeling rondom de Tovercirkel.  Hierover zullen we u nog nader adviseren, 
nadat overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerscommissie van de Tovercirkel. 

 

Ten slotte: 

Wij realiseren ons dat niet alle gevraagde zaken op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. 
Daarom willen we één speerpunt uit beide notities naar voren halen en dat is de situatie van 
de oversteek van het fietspad op de Grote Loef richting Kreytacker. Wij achten deze situatie 
het meest nijpend en vragen u met klem hieraan op korte termijn de benodigde aandacht te 
besteden. 

 

 

Hoogachtend 

Namens het bestuur van het Wijkplatform Hoogenhof. 

 

 

 

 

Marijke van Winsum-Westra 

Voorzitter 

  

 

 

 

 

 

 


