
 

 

 

 

RECONSTRUCTIE MALDERBURCHTSTRAAT NIJMEGEN  

  

 Pagina 1 van 2 

    

Aan de bewoners van de Malderburchtstraat 

 

Elburg, 12 september 2019 

 

Betreft: informatieavond en start werk Malderburchtstraat 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

De afgelopen periode hebben Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Adviesbureau Tauw in 

opdracht van de gemeente Nijmegen de plannen voor een duurzame en sociale Malderburchtstraat 

ontwikkeld.  

 

Het proces voor de Malderburchtstraat is in het najaar van 2018 gestart met een druk bezochte 

bewonersavond voor bewoners van de Malderburchtstraat. In het voorjaar heeft u op meerdere 

momenten uw ideeën aangedragen. Deze zijn nadrukkelijk meegenomen in het ontwerp. Wij 

hebben tussentijds de werkgroep Reconstructie Malderburchtstraat op meerdere momenten 

bijgepraat en het concept-ontwerp besproken.  

 

Informatie avond 

Inmiddels is het ontwerp definitief. Dat ontwerp willen wij u graag presenteren op  

 

dinsdag 24 september 2019 vanaf 19:00 uur – 20:30 uur in het Kandinsky College  

 

Deze informatieavond start met een korte presentatie. Vervolgens kunt u rondlopen en kunnen 

aanwezigen van de gemeente Nijmegen en Van Gelder u meer vertellen over de ontwerp, de 

maatregelen om van de Malderburchtstraat een duurzame straat te maken, de planning en fasering 

van de werkzaamheden en alle andere praktische zaken rondom de uitvoering.  

 

Start uitvoering 

De start van de uitvoering van de werkzaamheden is voorzien op 30 september. Wij starten in het 

gedeelte ter hoogte van de flats van Talis, grofweg tussen de Couwenbergstraat en de Ruys de 

Beerenbrouckstraat. U ontvangt voor de start van de werkzaamheden meer informatie en een 

toelichting over praktische zaken hierover van ons.  
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Groeninrichting 

Omdat het groen niet ophoudt waar de berm eindigt, hebben wij contact gezocht met Talis. 

Rondom de flats aan de Malderburchtstraat die door Talis worden verhuurd (niet het 

Malderborghcomplex) is het groen eerder in overleg met een landschapsarchitect ingericht. Deze 

landschapsarchitect is nu ook ingeschakeld om het groen rondom deze flats en het openbaar groen 

goed te verbinden. Uiteraard werkt zij daarbij verder vanuit uw eerdere ideeën, maar dit plan is nog 

niet klaar. Wij (gemeente, Talis en Van Gelder) zouden graag uw hulp hierbij ontvangen en zijn op 

zoek naar bewoners die kritisch en actief mee willen werken aan het verder uitwerken van dit 

groenplan. Daarom houden wij op 3 oktober een avond om de groeninrichting van de 

Malderburchtstraat te bespreken. Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u zich tot 1 oktober 

opgeven hiervoor bij Van Gelder: malderburchtstraat@vangelder.com.  

 

Wij hopen u in ieder geval te begroeten op 24 september. Mocht u voorafgaand aan dat moment 

vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via onderstaande wegen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

Eef Neienhuijsen, projectleider   

(06-20396409 en e.neienhuijsen@nijmegen.nl)  

 

Jaswinder Singh 

(jaswinder.sing@talis.nl)  

 

Paulien Bisschop, omgevingsmanager  

(06-83282822 en pbisschop@vangelder.com) 
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