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In december 2020 hebben alle inwoners van Malburgen-West een brief gehad om mee te doen aan een 

onderzoek over de verkeersveiligheid in de wijk. Maar liefst 278 inwoners hebben hieraan meegedaan. 

Hoe staat het er nu voor met dit onderzoek? En wanneer warden de eerste acties verwacht? Oat leggen 

we in deze brief uit. 

Waarom een onderzoek? 

lnwoners van Malburgen-West, maar oak de gemeenteraad willen dat er een plan komt om de 

verkeersveiligheid op verschillende plekken in de wijk te verbeteren. Daarom is er in december 2020 een 

groat onderzoek gestart naar de verkeersveiligheid. 

Jaar wachten 

We hoopten dat we in het eerste kwartaal van 2022 alle uitkomsten in beeld hadden. Door 

onderbezetting en allerlei ontwikkelingen is dat niet gelukt. Hierdoor heeft u een jaar moeten wachten. 

De gemeente vindt het jammer dat het zo lang geduurd heeft. Deze vertraging doet niets af aan de 

waardevolle ideeen en tips die u met ons heeft gedeeld. En daarom pakken we nu door! 

Resultaten van het onderzoek 

Op maandagavond 7 maart 2022 van 19:45 tot 21 :30 uur geven we bij het wijkplatform Malburgen-West 

uitleg over de uitkomsten van het verkeersonderzoek. Oak leggen we uit hoe en waar wij op korte termijn 

mee aan de slag gaan. U bent van harte welkom om bij het wijkplatform aan te schuiven. U moet zich 

hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@malburger.nl. Dan krijgt u een bevestiging en 

meer informatie over de avond. 

36 straten in beeld 

Doordat u heeft meegedacht hebben we nu 36 straten in beeld waar we de verkeersveiligheid willen 

verbeteren. Over sommige straten hebben we meerdere meldingen gekregen. Van deze 36 straten zijn 

er nu 10 verder uitgewerkt, bijvoorbeeld de Gelderse Rooslaan. We willen de oplossingen voor de 10 

straten graag samen met u en met het wijkplatform afstemmen. Daarna bekijken we samen hoe we dat 

gaan doen voor de overige 26 andere straten. 
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