
UITNODIGING WAARDEKIJKEN
Wat vindt u van de Malderburchtstraat? 

De aanpak van de Malderburchtstraat wordt weer opgepakt. In opdracht van de 
gemeente Nijmegen gaan Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Tauw van de 
Malderburchtstraat een duurzame, sociale en verkeersveilige straat maken. 

Als eerste stap willen we samen met u inventariseren wat er al goed is aan de 
Malderburchtstraat en waar het beter kan. Samen met de bewoners en betrokkenen 
van de Malderburchtstraat gaan we op zoek naar de waardevolle en kansrijke plekken. 
Wilt u met ons meekijken en denken? Dat kan op drie verschillende manieren: 

Woensdag 27 februari: Waardekijksessie
We lopen gezamenlijk (ongeveer 2 uur) langs verschillende plaatsen langs de 
Malderburchtstraat. We bekijken welke plaatsen waarde hebben (een mooi 
uitzichtpunt bijvoorbeeld) en waar we extra aandacht aan moeten schenken 
(bijvoorbeeld verkeersonveilige situaties). Onderaan deze folder staat hoe u zich op 
kunt geven hiervoor.  Bij voldoende belangstelling worden max. 3 sessies van 2 uur 
gehouden op woensdagmiddag 27 februari.

Online uw reactie achterlaten
Het is niet voor iedereen mogelijk om bij de waardekijksessie te zijn. U kunt, als u de 
beschikking heeft over internet, ook via de website vangelder.com/malderburchtstraat
uw reactie achterlaten. Daarbij kunt u net als tijdens de waardekijksessie uw reactie 
koppelen aan een plek in de straat. Uw reactie kunt u achterlaten tot en met vrijdag 1 
maart 2019. 

Keukentafelgesprekken
Indien u het lastig vindt om zelf een reactie op internet achter te laten en deelnemen 
aan de waardekijksessie niet mogelijk is, kunnen wij bij u langskomen om gezamenlijk 
de belangrijke punten markeren. Dat doen wij tijdens een zogenaamd 
keukentafelgesprek. U kunt zich hier ook voor opgeven (zie onder). De 
keukentafelgesprekken worden op donderdag 28 februari gehouden. 

Opgeven
Voor zowel de waardekijksessie als de keukentafelgesprekken kunt u zich opgeven (bij 
voorkeur via e-mail) via malderburchtstraat@vangelder.com of bellen naar Paulien 
Bisschop op 0525 659 888. 

Voor beide mogelijkheden (waardekijksessie en keukentafelgesprekken) geldt dat er 
beperkt plaats is (max 45 personen). Via de e-mail krijgt u meer informatie over uw 
aanmelding en de sessie. Online een reactie achterlaten kan altijd. 


