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Wijkplatform Hoogenhof 

Malden, gemeente Heumen 

 

Notitie  

Verkeersproblematiek in de wijk Hoogenhof in Malden 
 
In deze notitie zijn kort en bondig de naar het oordeel van het wijkplatform gevaarlijke, 
respectievelijk hinderlijke verkeerssituaties op een rij gezet. Per situatie zijn aanbevelingen 
geformuleerd. 
 
 
 
1. Verkeersafwikkeling rondom de Tovercirkel 

 
Op de haal- en brengmomenten is het hier erg druk en is er te weinig parkeergelegenheid.  
Hierdoor ontstaan heel frequent gevaarlijke verkeerssituaties. De Commissie Verkeer en 
Veiligheid van het Wijkplatform zal binnenkort in contact treden met de verkeerscommissie 
van de Tovercirkel om gezamenlijk de problematiek aan te pakken en met aanbevelingen te 
komen. 
 
 
2. Parkeerprobleem Softstar/Feel Good Sports 

 
Gedurende de gehele dag is dit parkeerterrein overvol en staan er daarom ook vaak auto’s 
geheel of gedeeltelijk op de stoep. Ook wordt vaak aan beide zijde van de heel smalle 
Boterdijk geparkeerd. Gevolgen: Bijzonder slechte doorstroming en gevaarlijke situaties voor 
zowel voetgangers, fietsers als automobilisten. 
Aanbeveling: plaatsen van parkeerverbodsbord aan weerszijde van de Boterdijk en 
handhaven. 
 
 
3. Oversteek fietspad De Grote Loef richting de Kreytacker 

 
Deze is niet onoverzichtelijk en daardoor zeer gevaarlijk. Het is hier niet duidelijk dat de 
fietsers voorrang hebben.  
Aanbeveling: Dit duidelijker aangeven en het gehele fietspad voorrang geven. Eenzelfde 
oversteek maken als op de Veldsingel richting het zwembad.  
 
Fietspad bij vijver Grote Loef 
 
Dit loopt niet door richting kruispunt van de Hoef en het Halster. Hier moeten fietsers de weg 
op. De weg is hier smal en het verkeer druk. Dus is er sprake van een gevaarlijke situatie. 
Aanbeveling: Ter plaatse een van de rijweg gescheiden fietspad aanleggen. 
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4. Parkeren op de stoep 

 
In veel straten in de wijk wordt heel vaak op de stoep geparkeerd. Dit hindert voetgangers. 
Zij moeten noodgedwongen de straat kiezen, hetgeen leidt tot gevaarlijke situaties. Dit geldt 
in het bijzonder voor rolstoel- en rollatorgebruikers. 
Aanbeveling: op deze punten parkeerverbodsborden plaatsen en gaan handhaven. 
 
 
5. Oversteek Broeksingel ter hoogte van Softstar 

 
Van deze oversteek wordt veel gebruik gemaakt door voetgangers en fietsers. De oversteek 
is niet overzichtelijk en niet goed aangegeven. 
Aanbeveling: vooral in de zomer ervoor zorgen dat het snoeiwerk goed wordt bijgehouden en 
oversteek beter aanduiden en waarschuwingsborden plaatsen. 
 
 
6. Kruising Broeksingel-Eendepoelseweg-Broekkant 

 
Deze kruising is zeer onoverzichtelijk en zeer gevaarlijk voor kinderen en moeilijk over te 
steken als fietser of voetganger. 
Aanbeveling: maak de Broeksingel-Broekkant als doorgaande weg en laat de auto’s stoppen 
die de Eendepoelseweg in gaan en laat hier de voetgangers en fietsers voorrang krijgen. 
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