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Aanleiding
Malvert is een van de oudste wijken van Dukenburg. Dat brengt zo zijn eigen problemen met zich
mee. De SP afdeling Nijmegen wilde weten welke problemen er in de wijk spelen en hoe de SP de
bewoners kan ondersteunen om knelpunten op te lossen.
De SP heeft in heel Malvert huis aan huis geënquêteerd. Mensen die niet thuis waren, kregen een
pamflet met de enquête in de bus die later ingeleverd kon worden. In totaal deden van de 1221
huishoudens er 334 (27,35%) mee. Dit is een hoge respons, waardoor we kunnen zeggen dat dit
onderzoek de mening van de gemiddelde bewoner van Malvert representeert.
Deelnemers
In de onderstaande tabel treft u het aantal mensen dat heeft deelgenomen aan het wijkonderzoek. Dit
is uitgesplitst naar het aantal mensen dat per wijkdeel heeft meegedaan.
Straat
onbekend
10de straten
20ste straten
30ste straten
50ste straten
60ste straten
70ste straten
80/ 90ste straten
Totaal

Aantal
25
36
83
36
28
22
20
84
334

Percentage
7,5
10,8
24,9
10,8
8,4
6,6
6,0
25,1
100

Ook hebben we de deelnemers gevraagd naar hun leeftijd. Van 26,6% is de leeftijd niet op het
enquêteformulier geregistreerd.
Leeftijd

Frequentie

Percentage

18 min

11

18-29

31

9,3

30-39
40-49

47
39

14,1
11,7

50-59

32

9,6

60-69

49

14,7

36
89
334

10,8
26,6
100

70 plus
Geen antwoord
Totaal

3,3

Verder hebben we het geslacht genoteerd. Bij 22,5% van de deelnemers is het geslacht niet vermeld
op het enquêteformulier.
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
Totaal

Frequentie Percentage
102
30,5
157
47,0
75
22,5
334
100

Tot slot hebben we gevraagd naar het aantal jaar dat men in de wijk woont. De bewoners van Malvert
wonen gemiddeld al 17,6 jaar in Malvert. Van 32 deelnemers is niet bekend hoelang ze al in Malvert
wonen. We hebben het aantal jaar gecatalogiseerd.

Aantal jaar
Niet bekend
1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 - 15 jaar
16 - 20 jaar
21 - 25 jaar
26 - 30 jaar
31 - 35 jaar
35 - 40 jaar
Totaal

Frequentie Percentage
32
9,6
69
20,7
54
16,2
36
10,8
26
7,8
15
4,5
35
10,5
18
5,4
49
14,7
334
100

Welke punten moet de gemeente op korte termijn aanpakken
Alle deelnemers waren vrij in de keuze voor hun antwoorden. Deze antwoorden hebben we gebundeld
en onder diverse thema's gebracht. Hieronder een overzicht van de punten die genoemd zijn.
Verkeersveiligheid
De meeste deelnemers aan de enquête (28,1%) geven aan dat de verkeersveiligheid het grootste
probleem is. Hierbij gaat het met name de snelheid op de rondweg door de wijk en overlast van
brommers. Bewoners geven aan dat de breedte en de lange rechte stukken hard rijden erg gemakkelijk
maken. Oplossingen die aangedragen zijn, is het versmallen van de weg, drempels aanleggen, bochten
in de weg maken, meer politiecontrole of het plaatsen van flitspalen.
Vervuiling openbare ruimte (zwerfvuil)
Een ander punt dat hoog scoort onder de deelnemers is het zwerfvuil. Dit wordt door 22,2% van de
deelnemers genoemd. Het gaat hierbij om rotzooi op straat, hondenpoep, maar ook folders die langs
het kanaal worden gedumpt. Als oplossingen wordt een aparte hondenuitlaatplaats genoemd, het
plaatsen van vuilnisbakken, het ophalen van grofvuil, het betrekken van bewoners bij het
schoonhouden van de wijk, vaker vegen van de wijk en mensen elkaar laten aanspreken op hun
gedrag.
Onderhoud straten/wegen/pleinen
Het derde belangrijkste punt uit de enquête is het onderhoud van wegen, straten en pleinen (17,1%).
Het gaat dan om scheefliggende stoepen, boomwortels die voor scheve stoepen zorgen en de slechte
staat van het fietspad langs het kanaal. Oplossingen zijn het recht leggen van de stoepen, beter
onderhoud en het vervangen van bomen door soorten met minder wortelopdruk.
Jongerenoverlast
Door de deelnemers wordt jongerenoverlast in 14,7% genoemd. De deelnemers noemen rond
hangende jongeren, jongeren die op scooters en brommers rond scheuren en geluidsoverlast van
jongeren. Bewoners geven aan dat er te weinig voor jongeren te doen is en dat ze een eigen ruimte in
de wijk zouden moeten krijgen. Daarnaast moeten ouders hun kinderen beter in de gaten houden en
aanspreken op gedrag.
Onderhoud groenvoorzieningen
Het groenonderhoud wordt door 12,6% van de mensen genoemd. Hierbij valt te denken aan beter
wieden van onkruid, snoeien van bomen en struiken, ook langs het kanaal. Dit kan volgens bewoners
door vaker te snoeien. Daarnaast geven bewoners aan dat sommige bomen gerooid moeten worden,

omdat ze zorgen voor scheve stoepen. Ook mag er meer variatie in het groen zijn en moet onkruid
gewied worden.
Speelvoorzieningen kinderen
Uit de gegevens blijkt dat 9,0% van de deelnemers zegt dat de speelvoorzieningen beter onderhouden
moeten worden, de speelveldjes hondenpoep vrij moeten zijn en dat er meer speeltuintjes voor
kinderen moeten worden aangelegd. Dat laatste punt wordt vaak als oplossing aangedragen. Voor alle
jeugd moet er wat te doen zijn. Als we de speelvoorzieningen voor jongeren en voor kinderen samen
nemen, gaat het om 13,8%. Tellen we ook de overlast die van jongeren ervaren wordt er bij op komen
we op 28,5% van de deelnemers die iets melden over de jeugd.
Veiligheid (algemeen)
Van de deelnemers voelt 8,4% zich onveilig. Het komt met name door slechte verlichting achter de
huizen. Ook 's avonds rondom het winkelcentrum voelen mensen zich onveilig, net als bij de tunnel
onder de van Boetenbergweg door. Het plaatsen van betere verlichting wordt door de meeste als een
oplossing gezien, net zoals de aanwezigheid van politie in de wijk.
Criminaliteit (algemeen)
Door 6,0% van de deelnemers wordt criminaliteit als een probleem ervaren. Het gaat om inbraken,
vernieling van auto's en criminaliteit bij de maisonnettes. Dit laatste punt wordt door bewoners
genoemd die al langere tijd in de wijk wonen en in een van de 20ste straten wonen. Als oplossing
voor criminaliteit wordt de aanwezigheid van de politie genoemd, evenals het verbeteren van
verlichting.
Drugsoverlast
Verder wordt door 5,4% van de deelnemers drugsoverlast als een probleem genoemd. Men ervaart dit
vooral rondom het winkelcentrum. Als oplossing zien de deelnemers meer surveillance van de politie
en dat er wat met klachten van bewoners wordt gedaan.
Overige problemen
Naast bovengenoemde punten werd door de deelnemers ook nog een aantal andere zaken genoemd.
Het gaat hierbij om de vervuiling van de maisonnettes (4,8%), speelvoorzieningen jongeren (4,8%),
parkeerplaatsen (3,9%), winkelvoorzieningen (2,7%), de samenstelling van de wijk, dat wil zeggen de
verhouding autochtonen/ allochtonen (3,3%), vandalisme (1,5%), het openbaar vervoer (1,5%),
voorzieningen voor ouderen (1,2%), culturele voorzieningen (0,6%) en tot slot sportvoorzieningen
(0,3%). Daarnaast werd door 17,1% andere zaken genoemd. Het gaat dan met name over het
onderhoud aan de maisonnettes. Verder werd er door 13,2% geen zaken genoemd om aan te pakken.
De conclusie mag dus worden getrokken dat 13,2% van de inwoners van Malvert tevreden is over de
wijk in de huidige situatie.
Hoe nu verder
In dit rapport zijn de uitkomsten weergegeven van het wijkonderzoek dat de SP in Malvert heeft
gehouden. In een pamflet zijn de uitkomsten aan de bewoners gepresenteerd en zijn de bewoners
tevens uitgenodigd voor een wijkavond. Tijdens deze wijkavond wordt dit rapport toegelicht. Dan
kunnen bewoners vragen stellen over de uitkomsten en kan de SP samen met de bewoners kijken wat
er verder door wie ondernomen moet worden.

Bijlagen
Hieronder volgt een overzicht van alle antwoorden die de deelnemers per onderdel gegeven hebben.
Hierbij is ook de lijst met overige punten opgenomen. Tot slot is het gebruikte enquêteformulier
toegevoegd.
Toelichting op onderhoud groenvoorzieningen
er is sprake van mollenoverlast
de bomen moeten weg; de takken vallen af
hinder van bomen
er worden bomen gekapt, maar er komt niets voor terug
overlast van bomen
groen wordt niet goed bijgehouden
bomen zijn weggehaald
bomen eruit
struiken bij de West -Kanaaldijk moeten gesnoeid worden
berkenbomen op de wei geven veel snippers die zelfs tot in huis waaien
beter onderhoud
Parkje tegenover 63ste straat is verwaarloosd, m.n. voetpad
inrichting
onderhoud kan beter
geen kastanjebomen opruimen
grote bomen in straat achter huis weg, ivm rotzooi
waar planten stonden is nu gras/ 1 firma verantwoordelijk voor de wijk maken
bomen naast huis snoeien
bladafval en takken opruimen
onderhoud groen bij school
parkje 51e straat niet goed schoongemaakt, wordt gebruikt als hondenveld. Gemeente zegt dat het hun taak niet is
park wollewei is niet groen genoeg
beter onderhoud
hondenuitlaatveld is in de buurt van kinderspeelplaats, beetje vies
slecht
gebeurt te weinig
bomen geven bladoverlast, maar vind dat niet zo belangrijk
groen tussen tegels weg
overlast van de bomen, takken
groenonderhoud hoek 11e/12e straat
hondepoep op stoep en in het groen
last van bomen in de straat
bomen snoeien of eruit + boomwortels in tuin
stoeptegels (door boomwortels)
struiken snoeien naast woning in plantsoen
onderhoud parken niet zo goed
groenvoorziening bij garages is slordig
stoepen (ongelijk i.v.m. bomen)
bomen goed snoeien aan de 11e straat onderhoudsploeg laat onkruid staan; water loopt niet goed weg
struiken voor het huis niet goed onderhouden (51e aan de rand t.o. de turf)

Toelichting op onderhoud straten/ wegen/ pleinen
de trottoirs moeten beter onderhouden worden (onkruid, scheef)
stoepen moeten beter onderhouden worden
stoeptegels komen omhoog; dit is tot aan de hoek verholpen, maar niet alles
stoepen en fietspaden renoveren
stoepen zijn ongelijk
door boomwortels komen de stoepen omhoog
balk (?) bij trottoir 32ste straat

fietspad onduidelijk aangegeven
bewegwijzering is verkeerd/onduidelijk; pad langs de huizen heeft geen drempels
stoepen moeten verbeterd worden - gevaar voor ouderen
stoeptegels liggen scheef
putten voor huis Malvert 5234 zitten verstopt; veel overlast van regenwater
bestrating niet goed
boomwortels drukken stoeptegels omhoog
stoeptegels liggen ongelijk
ongelijke stoepen door boomwortels
stoepen liggen ongelijk
geen verdere opmerking over wat er mis is
stoep rond flat
fietspad bij kanaal in slechte staat door boomwortels
bij winkelcentrum/apotheek liggen tegels los
bestrating wordt onvoldoende schoongehouden, overlast door bladafval
stoepen rechtleggen
pad 22ste straat appelterenweg weer aanleggen
fietspad langs kanaal verwaarloosd
stoep rechtleggen en bankjes in plantsoen plaatsen
onkruid tussen tegels verwijderen
fietspad langs maaswaalkanaal
stoep voor de deur, losse tegels bij bomen
onderhoud stoep slecht
stoep ligt los
stoeptegels los + ongelijk
stoep ongelijk
veel last van water op het trottoir
losse tegels in trottoir, boomwortels
bestrating fietspaden + stoep, losse tegels + boomwortels
trottoir richting bushalte is slecht, veel ouderen
slecht wegdek van stoep en straat, struikelgevaar. Er wonen veel ouderen.
bomen in 25e straat vernielen de riolering en de stoep
bestrating, vooral van de stoepen. Wortels van bomen, schots en scheef.
stoepen liggen schots en scheef, fietspad idem (veel boomwortels)
onderhoud stoepen
er mag wel wat vaker zo'n schoonmaakwagen langs de parkeerplaatsen en garages rijden
voetpaden beter beschermen. Beter controleren op scooters. Ook meer vegen van de voetpaden zowel in de winter
als zomer
slecht onderhoud (niet van DAR)
stoepen maken
tegels goedleggen
losse tegels
stoeptegels liggen los, boomwortels drukken tegels op
ongelijke stoepen
stoepen ongelijk
paadje aanleggen in park bij de Oranjerie + bordjes voor de bewoners v.d. Oranjerie
trottoirs ongelijk
bankjes schoonmaken, nu groen
stoepen: losse tegels, boomwortels drukken tegels op
losliggende trottoirtegels/ook langs de Appelternweg)

Toelichting op vervuiling openbare ruimte (zwerfvuil)
er ligt veel rotzooi achter huizen
veel last van zwerfvuil en hondenpoep
vuil wordt overal maar neergegooid; er stond een aanhanger tussen de struiken!
overal hondenpoep
hondenpoep, ook waar kleine kinderen spelen

zwerfvuil rond scholen en winkelcentrum; grasveldje tegenover 32ste straat is illegale hondenuitlaatplaats; hier
spelen kinderen.
los vuil en grijze vuilniszakken, met name bij de school
hondenpoep in speelveldjes
zwerfvuil in wijk
door bomen: vogels en takken op auto's; opgebroken stenen bij winkelcentrum
zwerfvuil op doorloop naar winkels
rommel op straat
ligt op straat ipv in vuilnisbak
met name in zomer
op de dijk, dumping
in plantsoen
tussen de struiken
niet opgeruimd
troep langs kanaal achter maisonnettes
glasbak bij winkelcentrum wordt ook gebruikt voor ander afval
reclamefolder
hondenpoep
dumping
opruimen
zwerfvuil bij garages in 80e straat
zwerfafval
m.n. bij garages tussen 80e en 51e straat
rommel wordt niet opgeruimd
zwerfvuil verergerd, gemeente doet steeds minder
zwerfvuil langs water bij brug en afslag naar malvert
zwerfvuil van friettenten
vooral langs Appelternweg liggen nogal eens vuilniszakken
met name rondom wc
rotzooi op straat
storten van huisvuil, m.n. 25e straat
snoeiafval van gemeente blijft liggen
illegale vuilstort
prullenbakken in de wijk
laatste 2 jaar het het hard achteruit
zwerfvuil gedumpt door derden
last van hondenpoep op speelveldjes
rotzooi opruimen, afval aanpakken
zwerfafval
zwerfvuil bij winkelcentrum
zwerfvuil op straat
grofvuil gewoon op gezette tijden ophalen
afval op straat (stoep), bij 't winkelcentrum en bij Wollewei
vuil op straat/stoep (vuilniszakken, blikken, flesjes)
rommel en vuil op straat bij hekken
hondepoep in de speelweide bij de school
zwerfvuil en hondepoep m.n. in park
veel hondenpoep in parkje voor 51-16
zwerfvuil (meeste bij maisonettes) en naast het kanaalfietspad

Toelichting op vervuiling maissonettes
maisonettes aanpakken
bewoners maisonnettes veroorzaken zwerfvuil
overlast maisonnettes
maisonnettes worden uitgewoond en dat is geen aanzien; de wijk gaat hierdoor achteruit.
maisonettes zijn getto; er is daar vaak trammelant en ellende: relletjes en auto's in fi k
in maisonnettes is vaak keiharde muziek en vroeger waren er drugsdealers

door jongeren
stank in trappenhuis
vernieling in de portieken
mentaliteit
gaan achteruit
vuil in trappenhuis
trappenhuis
trapgat vuil schreeuwende kinderen kinderen plassen in het trappenhuis

Toelichting op vandalisme
graffiti op hoek 31e straat

Toelichting op criminaliteit (algemeen)
inbraak in auto's op parkeerplaatsen
criminaliteit in winkelcentrum
veel inbraken
veel ruzies (met name in zomer)
beelden uit tuin gestolen
inbraak
veel criminaliteit (vernielde auto's)
criminaliteit maisonnettes
bij maisonnettes, drugs en brommers
maisonnettes. Malvert heeft slechte naam
inbraken
criminaliteit maisonettes
criminaliteit (inbraken)
bij maisonettes, kan niet vertellen wat voor criminaliteit
te weinig toezicht (overvallen, schietpartijen, bezoek wil 's avonds niet komen
criminaliteit (bijv. bij maisonettes)

Toelichting op veiligheid (algemeen)
achterbakse mentaliteit; mevrouw wordt al langs gepest: poep en afval in de tuin; men gooit dingen tegen het raam;
ze weet niet wie dit doet...
geen licht in de doorgangen
je moet door onveilig gebied om de bushalte te bereiken (drugshandel onder viaduct)
te weinig lichtvoorziening
onverlichte plekken richting brug
geen rustige wijk
verkeerssnelheid te hoog maar liefst geen 30 km zone
verlichting achter de huizen
rondom winkelcentrum
junkies in flats
achterom niet verlicht, niet veilig
surveillanten moeten ook uit hun auto komen bij het surveilleren
onveilig gevoel, gangpaadjes + cafe
verlichting in de achterpaadjes
de wijk heeft maar één toegang tot de grote weg
veel overlast auto's - muziek
veiligheid controle van politie
voetballers letten niet op andermans auto's
meer verlichting
verlichting in de paden achter de huizen
veiligheid op de weg
onveilig gevoel op pad naar winkelcentrum (o.a. rondhangende jongeren)
vanwege gebrek aan afritten op stoepen moeten ouderen met rolstoel e.d. op straat lopen, gevaarlijk
hard gereden 51e straat, veiligheid verkeer
met name in de zomer overlast (geluid) vanuit maisonettes

Toelichting op verkeersveiligheid
er is een plan om de Van Apelterenweg smaller te maken; er wordt overlast verwacht van verkeer uit Malden die de
weg door Malvert zal gaan nemen als sluiproute
men rijdt te hard
men rijdt te hard
te hard rijden in 11de en 12de straat
toename van verkeer, meer agressie in verkeer
er wordt te hard gereden; het lijkt wel een racebaan
er wordt te hard gereden op de rondweg; winkelcentrum is fietsracebaan; fietspaden komen uit bij winkelcentrum:
gevaarlijk, liggen ook in de buurt van kinderdagverblijf en basisschool
er wordt te hard gereden
men rijdt te hard, met name op rondweg, ook op 33ste straat
snelheid verkeer op rondweg ligt te hoog
eenrichtingsverkeer, ook voor fietsers
verkeer met te hoge snelheid in wijk
te hoge snelheid verkeer
geen snelheidsbeperkende maatregelen rondweg + straat 50 t/m 52 en 12de straat
er wordt te hard gereden op de 52ste straat
te hoge snelheid
Van 53ste straat wordt slechts de helft een 30 km-zone, 12de straat niet.
veel lawaai door auto's en brommers
er wordt te hard gereden
oversteken met invalidewegen van 51/52/80ste straat is gevaarlijk door snel verkeer
auto's rijden te snel
veel rondscheurende brommers en auto's tot 's avonds laat
er wordt te hard gereden
auto's en motoren scheuren rond
te snel rijden
ringweg -> racebaan en straatje bij tankstation inrijden, terwijl dat niet mag
te hard met auto en brommer
Wordt te hard gereden
hard rijden, brommers op fietspad, wat niet mag
auto's staan verkeerd geparkeerd
sluiproutes
niet zo hard rijden - school, nooit strooien
snelheid verkeer op doorgaande weg
snelheid over ringweg
met brommers door de wijk scheuren, hard rijden op fietspad langs kanaal, stunten, zonder licht rijden
snelheid te hoog
hardrijden ringweg en 80ste straat
snelheid op rondweg te hoog
brommers rijden hard over de stoep, zonder helm
hard rijden auto's + scooters
te hard rijden. Drempels zijn beloofd maar zijn er nog niet
s.v.p. drempels tegen hard rijden
hard rijden
auto's rijden te hard, durft niet meer oversteken met scootmobiel. 51e straat s.v.p. verkeerslicht bij benzinestation
auto's scheuren
hard rijden met scooters
te hard rijden op rondweg
te snel rijden op rondweg
te hard rijden 51e straat
te hard rijden
te hard rijden op rondweg
hard rijden, aanrijdingen in 24e straat. Oversteken richting Aldenhof is gevaarlijk
bus onveilig over de rondweg, hard rijden

te hard rijden in 23e straat
drempels
hard rijden op rondweg
verkeersoverlast moet aangepakt worden
oversteekplaats winkelcentrum 50e straat is gevaarlijk; verkeer te snel
verkeer doorgaande weg te snel
Er wordt te hard gereden. Op Appelternweg is fietspad tevens wandelpad, is onveilig. Doorgaande weg is
onveilig/niet veilig met oversteken 50e
Hard rijden auto's en scooters vooral op rondweg
hard rijden
meer controle door politie
hard rijden
hard rijden
hard rijden
drempels
verkeer rijdt te hard
er wordt te hard gereden aan de 11e straat
er wordt te hard gereden als men van de brug afkomt
scheuren auto's en brommers (veel lawaai)
verkeer rijdt te hard
snelheid verkeer op ringweg, auto's
racebaan verkeer
racende brommers tot 's avonds laat
snelheid op weg te hoog (11e straat - ringweg)
verkeersoverlast, te hard rijden
te hard rijden op ringweg
te snel rijden op rondweg (11e/12e straat)
verkeerd inrijden
te snel rijden op de rondweg
veiligheid 's avonds in de wijk
te hard rijden op rondweg

Toelichting op drugsoverlast
café in winkelcentrum veroorzaakte overlast door dealers, maar is inmiddels gesloten
nog steeds dealers bij winkelcentrum
lawaai
drugsgebruikers in winkelcentrum
drugszakjes, afval
drugsdealers rijden en lopen rond, na 9 uur niet veilig
er wordt gedeald. Al over geklaagd, nu meer controle
drugsgebruik rondom winkelcentrum, dealen vanuit auto's op parkeerterrein
veel drugsoverlast door cafe
Sinds café dicht is geen last meer van dealers
overlast rond de maisonettes
drugsdealers in de buurt
drugsdealers in de straat met de nodige overlast
overlast i.v.m. drugs (cafý gesloten) waar zijn ze nu? overlast nu minder
drugsoverlast maisonettes

Toelichting op jongerenoverlast
jongeren racen met brommers en scooters door de wijk en veroorzaken veel lawaai; dit gaat soms ook 's avonds (en
's nachts) door.
in de speeltuin is overlast van jongeren (18-19 jaar); zij maken rommel (bierflesjes e.d.)
overlast van hangjongeren
last van scooters
rondhangende jongeren
scooters langs huis
er wordt op het pleintje gevoetbald (vooral in vakanties)

jeugdoverlast
last van hangjeugd
jongeren hangen rond; er wordt met brommers geracet.
met brommers door de wijk
zitten in het park achter de flat en rijden met brommers tussen de fl ats door
jongeren in parkje bij de flat, durft 's avonds flat niet uit
te veel jongeren
tot 's avonds laat buiten
hangjongeren
Hangen in trappenhuis
lawaai, brommers
lawaai
er is niks te doen, hangen rond
zwerven rond door de wijk
vooral 's avonds
met brommers over stoepen scheuren
hangjongeren bij flats
hangjongeren, hangplek nodig
hangjongeren
overlast hangjongeren bij flats
's avonds herrie in park, groepsvorming in winkelcentrum en bij pomp
jongeren zijn brutaal, met brommers rondscheuren, weinig ruimte om te ontplooien
veel samenhangen allochtone jongeren, onveilig gevoel (maisonnettes, winkelcentrum)
hangen op straat
rondhangende jongeren: blowen, voetbal
brommers scheuren door de wijk, m.n. in de zomer
hangjongeren
last van jongeren, vooral 's nachts
overlast jongeren, vooral 's avonds laat
jongerenoverlast, scooters
overlast van hangjongeren, brommers
overlast van jongeren, er is te weinig te doen voor ze
jongeren op scooters/brommers die laat nog rondscheuren - geluidsoverlast
hangende jongeren, bijv. achter 11 straat

Toelichting op samenstelling wijk (allochtonen)
grote aanwas allochtonen
verpaupering maisonnettes!
school is overwegend zwart
algemene achteruitgang door allochtonen
te veel
woningtoewijzing
er komen te veel allochtonen in de wijk
buitenlanders als achterbuur
minder buitenlanders
andere leefwijze van allochtonen - persoonlijk weinig bezwaar ertegen maar vrouw kijkt er anders tegenaan

Toelichting op speelvoorzieningen kinderen
weinig speelgelegenheden
speelveldjes moeten beter onderhouden worden
te weinig voor kinderen
veldjes vrij van hondenpoep maken
veiligheid, vlak bij het kanaal
opknappen speeltuin
toezicht op speeltuintje is lastig
meer speeltuinen, op grasveld
speeltuin slecht beveiligd
meer speelvoorzieningen voor kleine kinderen

speelgelegenheid voor kinderen, klein en groot. Veldjes zijn niet geschikt vanwege hondenpoep
te weinig
kinderen kunnen niet buiten spelen vanwege verkeer. Te weinig speelgelegenheid, te ver weg.
weinig speeltoestellen
geen speeltuintje in de buurt, veel kleine kinderen in de straat
speeltuintje
voor kinderen meer speeltuintjes
speelplaats bij de flat tussen 83 en 84
meer speelplaatsen voor kinderen
speeltuin voor kinderen aanleggen, nu moeten ze op straat
iets voor de kinderen, er is niets te doen
geen speelgelegenheid in Malvert voor kinderen
meer uitgebreide speelgelegenheden voor kinderen
betere speeltuinen voor kinderen
te weinig speelgelegenheid
meer kinderspeelgelegenheden (voor klein en groot

Toelichting op speelvoorzieningen jongeren
er worden geen activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar georganiseerd
geen hangplekken voor jongeren
hangplek maken
geen trapveldje voor jongeren
snel hangplek, voetbalveld, jop
meer voor de jeugd
geen voorzieningen voor jongeren
hangplek ontbreekt
wat te doen voor jongeren
meer voor de jeugd
aanleg hangplekken voor jongeren
gebrek jeugdhonk
jeugdhonk ontbreekt
buurthuis voor de jongeren
iets voor de jeugd, ze mogen niet hangen
geen activiteiten voor jongeren

Toelichting op voorzieningen ouderen
geen alarmbeveiliging voor ouderen
meer parkjes die rolstoeltoegankelijk zijn
er is geen brievenbus op korte afstand voor de ouderen

Toelichting op openbaar vervoer
openbaar vervoer terug in de wijk
bus rijdt niet meer in wijk
te weinig bushaltes
bushalte verdwenene
onbetrouwbaar, valt uit
lijn 6 weer door 13de straat

Toelichting op winkelvoorzieningen
winkelaanbod is achteruit gegaan
meer winkels
postkantoor in de wijk
diverse winkels en postkantoor zijn verdwenen
te weinig aanbod, slager en drogist zijn weg
er is geen goede drogisterij
saai winkelcentrum! weinig aanbod, grauw, geen uitstraling
supermarkt: te duur, graag goedkoper
postkantoor terugbrengen (pinnen voor oudere mensen is bedreigend). Meijhorst/Weezenhof + Malvert gesloten

Toelichting op sportvoorzieningen

niet een extra voetbalveld

Toelichting op culturele voorzieningen
geen Nijmegen Pas meer
buurthuis voor grotere kinderen (de Turf is niet altijd beschikbaar)

Toelichting op parkeerplaatsen
te weinig parkeerplaatsen; bij ingang 32ste straat zijn auto's aan beide kanten van de weg geparkeerd
goede aanpak parkeerplaatsen
te weinig parkeerplaatsen
te weinig
bij montessorischool in 73e straat parkeren ouders op de stoep
vaak staat alles vol, problemen als hulpvoertuigen nodig zijn
nieuwe parkeerhavens
parkeren op de stoep, te weinig parkeerplaatsen
weinig parkeerplaatsen
parkeerplaatsen vernieuwen
parkeerproblemen, te weinig plaatsen
parkeerplaatsen beter onderhouden; zitten gaten in
parkeerplaatsen voor huis nr. 43 nu parkeerverbod, nu boetes, loze ruimte

Welke andere zaken moet de gemeente aanpakken?
geen nieuwe woningen bijbouwen in Malvert in parkje achter flat
geluidsoverlast
flat verven
meer groenvoorzieningen/ parkje
opknappen van flat
mensen meer rekening met elkaar moeten houden
geluidsoverlast, gehorig
geluidsoverlast
niet veel te doen voor jongeren
weinig samenhang in de buurt
isolatie van de flat
aanpak van de flats
asociale mentaliteit
ramen boven in flat worden niet meer gewassen
gedrag van andere mensen
onderhoud woning
wijk gaat achteruit
overlast en lawaai van de bewoners van maisonnettes
wijk verpaupert snel, meer aandacht voor doorstroming
geluidsoverlast van brommers
geluidsoverlast scooters
hondenpoep op parkwei achter gebouw de Turf, terwijl de hondenuitlaatplaatsen langs het kanaal nauwelijks
worden gebruikt.
bomen in plantsoen weg vanwege allergie vrouw
weg te smal, s.v.p. eenrichtingsverkeer
's avonds samenscholing van auto's op parkeerplaats bij winkelcentrum, vreemde figuren
veldje met berkenbomen, allergieen
al vaak overleg met bewonerscommissie en gemeente, maar problemen worden niet aangepakt
vroeger gezelliger. Door veranderde woningtoewijzing is de mentaliteit anders en minder gezellig
straat is smal, m.n. als auto's geparkeerd staan
weinig contact met anderen, weinig sociale samenhang
wijkbeheerplan afwachten
geluidsoverlast, kleine kinderen van 10 jaar met alcohol?
nieuwe ramen (enkel glas)
staddijk niet voor iedereen
de jeugd; er is niet veel voor ze te doen
burengerucht door de buurvrouw

geluidsoverlast door verkeer op rondweg, veel sluipverkeer vanuit Malden
hangjeugd
graag een extra prullenbak in het speeltuintje (90e straat) b.v. tegenover de ander; veel snoepverpakkingen van
kinderen slingeren rond
infrastructuur (leefbaarheid behouden)
meer controle op hondenuitlaters op het weitje van de 74e straat. Het is geen hondenuitlaatplaats dus wordt het ook
niet schoongemaakt
Café moet weg. Honden poepen op het trottoir.
dreiging van torenflats dreiging van opheffing winkelcentrum
mist een drogist en postkantoor tevreden Dukenburger er zijn plannen om op groen een flat te bouwen
inrit naar het winkelcentrum
Is tevreden Vreest dat open ruimte wordt volgebouwd
Heeft al een brief geschreven aan gemeente voor meer op- en af ritten bij stoepen voor rollator Wonen veel
ouderen, jonge gezinnen verdwijnen
Bewonersvereniging
Illegaal verhuur
image van de wijk opkrikken
geluidsoverlast buren
hutjemutje op elkaar, ergernis
Portaal moet woning onderhouden (ramen)
geluidsoverlast vrachtverkeer naar 28-16 (14e straat, vooral v.d. betonfabriek)
geen activiteiten in wijkcentrum voro jongere kinderen t/m 11 jaar
herrie v.d. A73 - 's nachts word je er wakker van Talis doet niets aan groot onderhoud woningen, ondanks vragen
is niet gezelliger geworden, geen goede samenhang, elkaar te hulp komen, vroeger wel

Wijkenquête SP Afdeling Nijmegen

Goedenavond, mijn naam is______________van de Socialistische Partij, wij zijn bezig met een
wijkonderzoek. Heeft u misschien tijd om hieraan mee te werken?
Vraag 1: Welke zaken zou de gemeente op korte termijn in uw wijk moeten aanpakken/ verbeteren?
1.
2.
3.
Vraag 2: Heeft u ideeën hoe dit aangepakt zou kunnen worden?
1.
2.
3.
Vraag 3: Wilt u hieraan zelf een bijdrage leveren? En zo ja, hoe zou u dit dan willen doen?
(Eventueel naam en telefoonnummer / e-mail noteren).

Naam:

Telefoon of e-mail:

Vraag 4: Hoelang woont u al in Malvert?

jaar

Mag ik tot slot voor dit onderzoek u leeftijd weten?

Leeftijd:

Hartelijk dank voor uw medewerking!

jaar.

Geslacht: m / v

Straat:

Huisnummer:

Wijk: MALVERT

Enquêteur:

