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Bijlage, antwoorden open vragen

Welke ideeën wilt u de gemeente meegeven om mensen te helpen, te laten meedoen of te laten meetellen?

 Beweegtoestellen  voor volwassenen tussen het groen
-
- elektrische deelauto project, dan kunnen we mogelijk 1 wagen wegdoen - geluid N271 en A73 dempen - aanbrengen voetganger oversteek ter hoogte van Lierseweg op N844 - publieke sporttoestellen op veld nabij Hoogenhofseweg - Groene 
parkeervakken ipv klinkers - markt op zaterdag ipv donderdag - Maldense bierfeesten

- heg om speeltuin heen, zodat kinderen niet zomaar het fietspad op kunnen rennen - prullenbak voor hondenpoep bij de dijk plaatsen, dan wordt er meer opgeruimd - updaten speeltuin  - gras in de zomer minder hoog laten groeien, veel 
grasaren, weer slecht voor honden

- Meer parkeerplaatsen - Laadpalen voor e-auto's
-A- de kruising van de Veldsingel den de garf niet meer begaanbaar maken voor auto's, wel voor bv. fietsers. Dan zal er minder hard gereden worden en alles is nog begaanbaar -B- bestrating van langzame wegen als 15km vervangen door 
groenere oplossingen zoals gras tegels, beter voor regen water beheer en past beter in de buurt

1. Ik zou het prettig vinden als de bermen langs de wegen bloemrijker zouden zijn. 2. S.v.p meer controle/handhaving op overlast van hondenpoep binnen de bebouwde kom. 3. Een paar bankjes op de Maasdijk.
30 km zone maken, meer groen/bomen
Aan 1 zijde van de straat parkeren.
Aanplant van groen / bomen Meer parkeerplaatsen
Aanplanten WADI(gemeente), WADI niet laten gebruiken als hondenuitlaatplaats(borden plaatsen) en tot slot een betere onderhoud in de WADI(maaien gemeente).
aantal buurt voorzieningen/onderhoud nu goed gaan uitvoeren
Afvalbak voor bladeren in de herfst plaatsen. In ieder geval meerdere.

Als er onkruid wordt verwijderd door de gemeente blijft het allemaal op de stoep liggen. Het wordt niet opgeruimd en als er dan een stevig windje is zoals de laatste tijd waait het naar binnen. Wij krijgen de laatste tijd veel reacties van familie dat 
de wijk aan het verloederen is. Ik heb pas geleden nog een wandeling gemaakt door de buurt en het ziet er inderdaad uit als een achterbuurt.

Auto' s worden in Hoogenhof ( Toom en De Hoef) langdurig op de stoepen geparkeerd door omwonenden. Dit blijft een punt van zorg voor het veilig kunnen spelen en het wandelen. Het geeft veel overlast. Op de Grote Loef, op het stuk richting 
De Toom, wordt veel te hard gereden en dat maakt het voor spelende kinderen heel gevaarlijk. Het zou fijn zijn als er betere afremmende maatregels worden genomen. De wandelroute richting het centrum is voor voetgangers ( Boterdijk) niet 
goed en veilig, wandelen over het fietspad en de stoepen houden vaak op waardoor je moet oversteken. Dit is bij het winkelcentrum rondom Hema idem dito. Slechte en veilige wandelroutes voor voetgangers.

Auto's niet op de dorpstraat op de stoepen laten parkeren ,onveilige situaties daar je op de weg moet lopen en fietsen ipv op de stoep ter hoogte van kerk naar kanaalzicht . Ook terras van anytime staat op de stoep in de zomer. Meer 
sneldheidscontrole looistraat en dorpstraat  niet normaal hoe hard daar regelmatig gereden word.
Bankautomaat en buurtwinkel zijn gewenst even al edn fatsoenlijke busverbinding
Bankjes zodat wandelende ouderen kunnen gaan zitten en een praatje kunnen maken.
Beter groen onderhoud Onkruid bestrijding paden
Beter onderhoud
Beter onderhoud groen, controle op asso parkeerders, informeren/overleg buurtbewoners bij werkzaamheden en veranderingen
Beter onderhouden speeltuintjes. De 'natuurlijke' speeltuinen die er sinds een aantal jaar zijn rotten inmiddels deels weg
Betere bestrating van trottoirs. Verbiedt hetparkeren van auto's op het trottoir. Meer verlaagde stoepen op de hoek van de straat, m.n. Voor gebruikers van rollators en rolstoelen. Handhaving maximum snelheid.
Betere bestrating. Doorgaande weg zit vol kuilen.
Betere bus voorzieningen
Betere handhaving avonduren ivm drugs dealen. Last van hangjeugd in tunnel met vuurwerk en brandstichting... Bedreigd als je er langs moet.
Betere openbaar vervoer inzet

Betere voorzieningen voor honden. Afvalbakken voor hondenpoep ( wasr ook geen ander afval in kan dior kleine opening) moeten echt worden geplaatst. Onzin dat we zoveel hondenbelasting betaald en dat je een poepzakje de hele weg mee 
moet slepen. Ovetigens rondom het gemeentehuis zijn er 12 afvalbakken aanwezig.
Betere/meer parkeerplaatsen. Goede controle op asociaal parkeergedrag.

Bladafvalbakken zijn hier behoorlijk minimaal verdeeld. Ver lopen steeds om bij de bladbak te kunnen komen.   Aanmoedigen vanuit gemeente om regentonnen in tuin te plaatsen i.v.m. waterbesparing en daarbij kleine subsidie aanreiekn om 
het aanschaffen te stimuleren.  Vaker ook aanmoedigen om stenen uit tuin te verwijderen en struiken te plaatsen iv..m. wateroverlast.
Boeren meer ruimte geven
Bomen of ander gezamenlijk groen. Nu toch wel veel steen. En bepaalde verkeersdrempels zijn bijzonder hoog, waardoor zelfs stapvoets rijden zorgt voor schuren over de weg. Dat lijkt me wat overdreven.
Breng lijn 1 terug
Brommers en snel-fietsers beter weren van snelfietspad (Cuijk - Nijmegen), achter Regenboogschool wordt erg snel gereden en er rijden ook veel jonge kindjes.
Burgers beter informeren over de gang van zaken.
Busverbinding naar station molenhoek, herinrichting voormalig schoolplein (voor jeugd)
Buurt staat op de nominatie gesloopt te worden, wordt er dan niet beter op.
buurtcafe
Collectief groen/ voedselbos/ buurtmoestuin, met speelgelegenheid, plek om te ontmoeten op huidige terrein vv2
Consequent zijn in aanwezigheid trottoirs. Als voorbeeld Oude Kleefsebaan, deel geen voetpad, dan weer wel, ene keer rechts/dan weer links. En moeilijk voor mensen met bijv. rollator of wandelwagen. Te smal, te ongelijk, niet vlak
creeer ontmoetingspunt in de oude vuurvogel, organsieer kennismaking nieuwe bewoners, gebruik energietransitie voor sociale innovatie
Dat bus 1 of een andere bus weer gaat rijden, dat was heel fijn omdat die ook rechtstreeks naar de stad gaat. Speeltuinen mogen vernieuwd worden.
Dat de gemeente en de ambtenaren communiceren afspraken nakomen en bewoners betrekken en naar luisteren en empathie tonen bij bv de plannen mbt het molenwijk "park"!
Dat de groenstrook aan de Lierseweg weer wordt onderhouden . Dat is niet te doen het ziet er niet uit .

De chaotische verkeerssituatie op en rondom het plein waar ik woon verbeteren, verkeer beter reguleren.   En veel groen, heel, heel veel groen erbij. Tegels en straatstenen er voor een deel uit.   Veiligheid verbeteren m.n. 's avonds. Hangjongeren 
zijn regelmatig vervelend aanwezig, zeker nu er weer vuurwerk gebruikt wordt.   Meer prullebakken plaatsen, zodat mensen hun troep ook ergens kunnen deponeren. Nu zitten de prullebakken die er staan (bijna) altijd vol.

De DAR moet gewoon bij iedereen voor deur ophalen. Het neerzetten van afval op een "centrale" plek is storend. Het wordt veel te vroeg buiten gezet, zelfs als het waait me alle gevolgen van dien. Beesten zitten eraan. Het verstoort het uitzicht 
en zorgt voor verkeersonveilige situaties.

De Dorpstraat in Heumen heeft een aantal onveilige punten. We verbazen ons er vooral over dat het niet (vaker of ernstiger) fout gaat op de kruising dorpstraat en looistraat. De bocht is overzichtelijk en (race)fietsers nemen vaak de 
binnenbocht als de looistraat inschieten. De bomen (Lindes) in ons deel van dorpstraat zorgen voor veel overlast (luizen) en daardoor plakken de auto's altijd gedurende de hele lente/zomer. Deze bomen zouden net als elders in de straat door 
bomen vervangen kunnen worden door bomen die minder tot geen overlast geven. Andere verbeteringen kunnen zijn om iets te doen aan het landbouwverkeer over de ventweg jan j.ludenlaan welke (bewezen) gevaarlijk is voor schoolgaande 
jeugd en om ervoor te zorgen dat op de kruising dorpstraat, oude boterdijk eindelijk eens wat gaat gebeuren. Wordt er nu gebouwd of maken we er iets anders moois van? Maar hoeveel jaar blijft het nog zo'n onnodig rommeltje met hekken 
zoals het nu is. Dat is een mooi punt van aandacht.  Als laatste met Rijkswaterstaat in gesprek om nog meer te doen aan het geluid van de A73. De verbreding van de A73 is uitgesteld en daarmee ook de aanpassingen van de brug over de Maas. 
Daardoor op dat gehele stuk over de Maas nog steeds geen geluidsschermen. Dat is niet meer van deze tijd.
De perken rondom bomen weer laten inderhouden, steegjes onkruidvrij houden door de gemeente. Maar ook meer horeca met als doel borrelen en ontmoeten en uitgaan. Niet enkel dineren.
De straat opnieuw herbestraten veel plassen bij regen ligt er al 35 jaar

De straat vrachtwagen belemmerend maken. De doorgang is te klein en de bocht in de weg is niet overzichtelijk. Men houdt zich ook niet aan de 30km. Daarnaast geen doorgaande weg maken vanuit het industrieterrein: vrachtwagens én 
auto's van werknemers op het industrieterrein sturen naar de uitgang op de Jan van Ludenlaan. (betreft de Molenstraat in Heumen).

De veel te hoge bomen ( amerikaanse eiken) in de straat moeten er uit en plaats maken voor kleinere. Ze geven de hele zomer schaduw en het is daardoor onmogelijk om zonnepanelen te leggen. Verder zijn de bladeren ( die erg stug zijn en niet 
zelf verteren) in de herfst tot overlast. Dakgoten die verstopt raken en onbegaanbare trottoirs . Ook de takken die bij een beetje wind afbreken en op de auto's die er onder staan zijn gevaarlijk. Bij mij is er een keer een tak door de achterruit 
gegaan. Ruit er uit en nieuw glas er in' kost tijd' geld en moeite. Verder hoort de Amerikaanse eik niet in Nederland heb ik ooit meegemaakt, toen ik nog aan de st.Jacobsweg woonde en alle Amerikaanse eiken er uit noesten.
Drempels zodat er minder hard gereden wordt
Een (kleine) ontmoetingsplek waar activiteiten kunnen plaatsvinden en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten

Een lantaarnpaal erbij voor erg donkere straat naar Union tennis toe. Verwijderen van oud stuk hek in groenstuk van gemeente. Aanpassen van weg naar een van 30 km per uur. Het is onderverantwoord dat hier 80 km/uur gereden mag 
worden. Er is totaal geen zicht wat er uit wegen van rechts komt.  Beter bijhouden van groen. Plaatsen van korven voor blad. Dit ligt nu op zeer smalle straat en is met nat weer gevaarlijk.
Een leuke speeltuin voor de kinderen.
Een speeltuin aan de laagstraat zodat je met jonge kinderen de gevaarlijke hoogstraat niet altijd over hoeft.

Een vrij liggend fietspad tussen overasselt en Nederasselt aan de Schoonenburgseweg.  Meer handhaving van de gemeente bij Linneke Brattinga/ ponyclub De Schuurgraaf. Ze verleend onderdak aan allerlei verschillende (vreemde) types. Ook 
wonen er drugs verslaafde. Dit zorgt ervoor dat er regelmatig dealers in de straat rijden.

Er is geen centrum voor jeugd en gezin meer/ jammer  Maldensteijn zou een meer bruisend karakter moeten krijgen voor de buurt Meer sportvoorzieningen/ ontmoetingsplekken voor de 12 Plussers Wandelroutes uitzetten  Beweegtuinen voor 12 
plussers / volwassenen met een aanbod voor gebruik
er is geen ruimte om iets anders te doen dan wat er is wat is mis is groen pleintje voor de deur maar ja, je kan niet alles hebben in het leven heb wel een groot bos als achter tuin

Er wordt over het algemeen best hard gereden door de straten. Ook over de hoofdstraat wordt hard gereden. Hier zouden ook meer oversteekplaatsen (zebrapaden) mogen zijn die goed zichtbaar zijn voor verkeer. Zeker bij de nieuwe 
supermarkt ontbreekt een zebrapad. Verder zijn de stoepen in veel straten erg smal en is er met een kinderwagen bijna niet over te rijden door overhangende groenvoorzieningen, gemeente paaltjes, geparkeerde auto's of dergelijke. Wij lopen 
dan ook veelal op de straat wat niet wenselijk is met meerdere kinderen.

Er wordt soms te hard gereden in de smalle straatjes (zijstraatjes van de Hoogstraat) bij ons in de buurt ('de Balkan' Overasselt); misschien beter om er éénrichtingsverkeer in te voeren. Voormalig buurtspeeltuintje aan de Laagstraat is nu al jaren 
een zgn natuurspeelplaats, maar er staat vnl onkruid; de speeltoestellen zijnn vrijwel allemaal weggehaald. Ik heb wel begrepen dat er eindelijk wat aan gedaan gaat worden.
Er wordt te hard gereden op de bovenschap, graag plantenbakken om dit te beinvloeden, zo 2 vliegen in 1 klap. Meer groen en een vriendelijke manier om het te hard rijden te verminderen

Er wordt teveel gedoogd door de gemeente aan de broekstraat wordt autohandel gepleegd met alle overlast van dien reparaties enz . ODRN zegt dat het binnen de regels is maar er klopt geen hout van wat daar gebeurd. Dus klachten insturen 
hierover is weinig zinvol.
Geen

Geen bladblazers, dat is in onze buurt super onnodig en leidt alleen maar tot overlast, zowel voor bewoners (die bijv thuiswerken), als ook dieren (vogels, eenden, konijnen etc.). Parkeerplaatsen en de rustige straten in onze wijk (Hoogenhof) 
hebben dit echt niet nodig. Daarnaast heel onduurzaam en niet van deze tijd om met benzine bladblazers etc. het groen bij te houden... (en stinken doet het ook). Verder: bordje bij de vijver dat de eenden niet mogen worden gevoerd.
Geen nieuwbouw hoogbouw in centrum Malden Meer aandacht en toezicht op hangjongeren in en rond kerkplein en winkelcentrum Verkeersveiligheid Ericastraat en schoolstraat
Grien onderhoud beter

Groen beter onderhouden. De grote rotsstenen bij 't Grind verwijderen en een leuk bloemenperkje maken met grind! eromheen. De stenen dienen als vuilbak of voor jongeren om vuurwerk in te gooien. Verkeerssituatie bij Broekkant afslag links 
Zwerfkei verduidelijken en/of verbeteren!!!
Groen groen laten en voetbalvelden aan overzijde kanaal plaatsen. Geen rondweg door natuur aanleggen. Windmolens geen goede optie, al helemaal niet zo hoog. Energie winnen uit waterkracht is continue en niet storend
Groenonderhoud zou iets beter kunnen.
Groenvoorziening beter bijhouden. Grasmaaien. Stoeptegels vervangen/ophogen.
Groenvoorziening vaker onderhouden en bestrating beter bijhouden.

Hallo  Ik heb me erg met het verkeer bezig gehouden en nog samen zelfs met iemand van veiligverkeer Nederland  Ik zou daar wel wat mee willen doen er zijn verschillende heel aparte situatie vooral rond de broeksingel  Daar zijn situaties die de 
mensen niet begrijpen erg gevaarlijk  Ik kijk er regelmatig maar er word maar wat gedaan tot het een keer goed fout gaat  Bevestigd door veiligverkeer Nederland  Maar daar werd verder bij de gemeente toen niks aan gedaan .  Ook op de 
rijksweg bij het gemeentehuis de 2 oversteekplaatsen daar word hard en doorgereden  1 zebra ligt achter een paal  niet goed zichtbaar q Ik zag ik Heumen dat daar van die nieuwe kunstof platen op het afvalt zijn aangebracht  Die zouden een 
stukje voor de zebra s moeten komen liggen dan moet men vanzelf op de rem  Nu word er zo hard gereden kan echt niet   Met vriendelijke groet  Piet Jacobs
Handhaving van regels, niet overal fietsen toelaten , voetgangers zijn vogelvrij. Buurtcoaches om overlast van kinderen te bespreken met ouders en ander ongenoegen bij te ventileren.
Handhaving!!!
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Heggen op de stoep zijn te breed in Overasselt. Ik mis in de zomer laanbomen in Overasselt

Het "lage" groen in de groenstroken zou wat vaker weggehaald mogen worden. Is vaak een grote wildernis. Het hoge groen langs het speelveld is dit jaar op ons verzoek drastisch gesnoeid. Dit heeft de veiligheid sterk verbeterd, doordat het 
toezicht vanaf het fietspad is verbeterd. Nu vrijwel geen last meer van hangjongeren en molest. Wij zijn hier blij mee en hopen dat dit een blijvende maatregel is.

Het buurtgroen in de plantsoenen is saai. Meer bloeiende struiken en planten die aantrekkelijk zijn voor insecten, vlinders, enz. In de gemeente Zuid West Friesland hebben we daar schitterende voorbeelden van gezien. Het groenbeleid van de 
gemeente Heumen is gemakzuchtig, vasthouden aan het oude.
Het gemente veld tussen pitrus en zwenkgras opheffen en verdelen onder de aanwonenden. Gemeente onderhoud dit niet en veld levert nu veel ergenis op.
Het groen moet beter onderhouden worden en de bolesdoorns vaker gesnoeid.

Het nieuwe fietspad wordt veel gebruikt en is een mooie en gezonde aanvulling van en naar Nijmegen. De snelheden waarmee brommers, scooters en sommige elektrische scooters en fietsen rijden zijn soms hoog tot veel te hoog. Van enige 
controle door Politie is geen sprake en de borden helpen niet. Ze staan om de haverklap op de Rijksweg te controleren bij de Blokhut of tussen de rontondes in om mensen te bekeuren die 52 of 53 rijden maar eens bij de parkeerplaats van het 
Kerkhof gaan staan om daar op te controleren zie je nooit. Verkeersstromen veranderen, waaron veranderen zij niet mee?

Het pleintje beter bestraten en aanpassen voor kinderen (schilderen?). Speeltuin in de buurt is vervangen met een toestel dat niet geschikt is voor kleine kinderen, waarom? En bij ons veel autos gestolen, kan er iets gedaan worden met een 
camera
Honden en katten belasting verdubbelen/ en handhaven. Vuur en hout kachels in de zomer verbieden.

Iedere bewoner zich verantwoordelijk voelt om rond je heen te kijken en vuil op te rapen Honden aan de riem en poep opruimen  Gemeente moet ook snoei afval ophalen meteen  Als je als gemeente iets plant , verzorg het dan ook , water geven  
Gemeente perkjes beter bijhouden en vaker
Ik heb al eens een mailtje gestuurd over een omheind hondenveltje. Hierdoor komen buurtbewoners ook bij elkaar.
Ik heb hele negatieve ervaringen met enkele wethouders en gemeente ambtenaren in overleg over herinrichting van schoollocatie de Schoren tot park ondanks de toegezegde participatietrede 4
in elk geval geen hoogbouw, Malden moet dorp blijven, geen voorstad van Nijmegen.

In mijn buurt zou het voor het samenleven en zorg voor elkaar belangrijk zijn om een plek te hebben waar mensen( jong en oud) kunnen samen komen. Om .b.v. samen koffie te kunnen drinken, een spelletje te spelen, muziek maken, het geven 
van informatie over b.v. de energie, internetgebruik, een culturele avond. e.d, etc.   Kortom een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Voorzover ik weet zijn daar geen ruimtes voor in Malden. In geen enkele buurt. Er is weinig 
mogelijkheid om hier iets op te zetten, omdat je al meteen vast loopt op ruimtes waar je iets kunt starten.
Ivm verkeersgeluidshinder  oa op de JJ. Ludenlaan, verlenging en verhogen van het aanwezige geluidsscherm.

Kerkplein veilig en groen maken. Jeugdhonk verplaatsen naar n andere plek.Veel geluidsoverlast van en veel hinder en onveiligheid! Lidl of Aldi erbij om te concurreren tegen de hoge prijzen van zittende supermarkten. Oversteken Rijksweg veilig 
maken! Bij vuurwerkverbod ook handhaven!
Kijk eens naar de stoepen daar liggen de tegels ongelijk
Kruising bij de broeksingel verbeteren
Kuilstraat 30km zone

Langzamer rijden op de Hoogstraat en Valkstraat. Spiegel aan de weg om op een veilige manier vanuit huis, Valkstraat 8 doodlopend straatje met 2 huizen, de Valkstraat op te rijden, het is nu wachten tot het een keer fout gaat. Zou fijn zijn als 
er iemand vd gemeente contact opneemt en samen met mij de situatie beoordeeld
Lidl, verkeer voor de deur dat zachter rijdt, opknappen speeltuin Jachthuisstraat

Luisteren naar de bewoner. Zeker als je in je eentje iets meld. Onze buurt is door de jaren heen zo het vertrouwen kwijt in de gemeente dat ze niks melden. Ik denk als je niks meld weten ze het ook niet. Alleen krijg je van de gemeente terug "je bent 
de enige die het meld" en vervolgens wordt er niks gedaan. Gemeente Heumen kijk eerst naar jezelf en kritisch. Door wanbeleid van jaren hebben mensen geen zin om nog energie te steken in zaken die toch niet worden opgepakt. Ik heb met de 
belangenvereniging kroonwijk ook vaak zaken aangekaart en er wordt niks mee gedaan. We kregen te horen dat we toen alleen maar schopte tegen alles en niet mee dachten. De gemeente Heumen zoekt steeds manieren om zaken bij de 
ander neer te leggen. Jammer. Daardoor krijg je dat mensen zelf actie ondernemen en zaken veranderen zonder te overleggen. En zaken niet meer melden want het kost je een hoop tijd en stress en waarvoor om aan het lijntje gehouden te 
worden.
Meer (afgesloten) goed onderhouden speeltuinen dichter bij huis.
Meer banken om te zitten, meer 30 km-zones c.q. controle op naleving van de snelheid
Meer bankjes in de straten,  meer stimuleren buurtborrels, eetcafe etc. Pubquiz met stratenteams
Meer bankjes in het buitengebied. Ontsluiting van het private pad tussen de Donderbergweg en Tarhutseweg. Frequenter maaien van het boerenwandelpad. Meer parkeergelegenheid nabij Buurderij De Lage Hof.
meer bankjes zodat oudere mensen makkelijker een stukje kunnen wandelen
meer controle op honden poep en dat de mensen hun hond niet voor jouw deu laten poepen en los laten lopen. Groenvoorziening wordt heel slecht onderhouden .

Meer controle op met name het opruimen van hondenpoep.  Park Basalt echt heel smerig. Bekeuringen uitdelen. Er zijn veel hondenpoep bijgekomen.  Het zou mooi zijn om een afgezet deel te krijgen waar de honden los lopen. Achter het park bij 
het kamp
Meer diversiteit in leeftijden. Woon mogelijkheden voor alle leeftijden.  Speelplekken voor de jeugd.
Meer groen
Meer groen om de grote gebouwen uit het zicht te krijgen.  Meer woningen buitengebied
Meer groen, bomen en bloeiende struiken. Verkeersmaatregelen tegen hard rijden. Meer vuilnisbakken. Minder straatverlichting s nachts

Meer groen. Meer (gedwongen) zorg voor bewoners. De buurman bijvoorbeeld weigerde al mijn hulp waardoor mijn gezin niet meer fatsoenlijk kan leven in eigen huis en tuin. Ik kan niet mijn huis luchten als hij dat doet, want de stank komt dan 
direct bij mij naar binnen. Het is een gevaar voor de volksgezondheid en als er niet snel wat aan gedaan wordt zit mijn gezin straks met zwarte schimmel in mijn nieuw geïsoleerde woning, omdat ik niet fatsoenlijk kan luchten! Ik ben er zo 
vreselijk klaar mee. Gedwongen helpen, of eruit zetten! Anders doet de buurt dat. Dit kan echt niet meer zo. Verwaarlozen complete eengezinswoningen, terwijl er hardwerkende gezinnen geen woning kunnen krijgen. Er is nu weer een wet, 
verplaatsing van bevolking. Gebruik die dan ook eens voor dit soort gevallen, want geschiedenis leert dat dit soort mensen het nooit zelf meer kunnen. Geef ze een 1 persoonswoninkje waar ze het zelf bij kunnen houden. En bescherm de brave 
burgers die wel hun steentje bijdragen in de gemeente. Want je wilt niet weten wat voor een gespuis dit soort mensen ook nog eens aantrekken. Ik kan hier constant al het afval wat ze maar uit hun auto's flikkeren op de parkeerplaats opruimen. 
Ik ben laatst al ontploft met politie en alles erbij. Wij, de omringende buurtbewoners, zijn het echt helemaal zat! Zonde, als dit mooie dorp negatief in het nieuws gaat komen, want it takes a village to raise a child, maar volwassenen op moeten 
voeden is niet de taak van de bewoners. De gemeente is verantwoordelijk voor alle bewoners. Hierbij de laatste smeekbede, HELP!
Meer losloopveldjes voor honden
Meer onderhoud groen. Veel overhangende takken en hagen die ruim over het troitoir groeien. Is onvoldoende toezicht op. Slecht gereageerd op verbetermijnbuurt. Veel loslopende honden, wordt door BOA niets mee gedaan.
Meer openbaar groen langs de weg, weg autoluw maken, vrachtwagens weren. Geluidsoverlast van a73 verlagen
Meer parkeerplaatsen.  Snelheidsbeperking dmv bv drempels
Meer snoeien van bomen

Meer speeltoestellen voor kinderen. Niet een defecte wip/wap weghalen die goed repareerbaar was en dan aangeven dat "natuurlijk" spelen en/of speel mogelijkheden voorkeur heeft. Indien dit bekend was geweest dan had ik zelf de houten 
balken voor de zitjes vervangen. Nu missen de kleintjes een veel gebruikt toestel. ( heb trouwens zelf GEEN kinderen die hier gebruik van zouden kunnen maken echter wel veel kleine kinderen in de buurt)

Meer voor kinderen, opknappen veldje, speelvoorzieningen. Veiliger maken Eindsestraat, al diverse malen gerapporteerd. Kinderen onder de 12 fietsen hierdoor naar korfbal en voetbal Altijd het idee dat Nederasselt vergeten wordt in de 
gemeente.

Mensen die parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Aanpak van vuurwerkoverlast. Iets voor de oudere jeugd zodat ze niet hoeven te hangen. En de controle van de gemeente is in sommige buurten buitensporig veel en andere buurten niet. 
Nog nergens meegemaakt dat een ambtenaar langs de deur kwam om te checken of je een hond hebt waarvoor je belasting betaalt. Toevallig ook nog eens flink veel! Zowat 2x zoveel als het landelijk gemiddelde, terwijl dat als gemeente dat 
niet hoeft te doen. En wat doen jullie er eigenlijk van/voor?

Minder auto's maar ook minder drempels. Met drempels betaalt iedere rijder voor die enkele hardrijder. Hardrijders aanpakken door fysieke controle. Aangesproken worden door een echte agent heeft meer invloed dan een eventuele boete die 
later in de bus valt
Minder drempels bij de ingang van het dorp. Financiële ondersteuning voor jeugd activiteiten.
Minder woningen. Het dorp, dorp laten in al zij kleinschaligheid
Ook de parkeerhavens/parkeerplekken schoonmaken door gemeentereiniging. Goten worden gevoegd maar dan ligt de troep midden op de weg, schiet niet echt op!

Op het terrein van de ijsbaan Heumen kunnen mooi meer sportactiviteiten plaats vinden. Denk daarbij aan het aanleggen van een beachvolleybalveldje ( witzand,  veldlijnen, 2 netpalen en een net) en een pumptrack(asvalt met veel bulten erin) 
voor jonge fietsers op crossfietjes. Misschien zelf wat trimapparaten. Verlichting is ook prettig.
Opruimplicht hondenpoep duidelijker aangeven. Extra afsluitbaar losloopveld bij Basalt. Grind brommervrij en op toezien

Overlast loslopende honden, nachtelijke zomerse feestje met veel muziekherrie.na 25 jaar Hoogenhof ziet het groen er uit alsof het een paar jaar geleden is aangepland. Kijk naar de kleine boompjes op de grote loef. Veel jaren ondeskundig 
onderhoudt, planten worden weggeschoffeld en onkruid blijft staan. Nieuw geplante bomen zijn binnen een jaar dood, geen water bij jong gewas. En het herhaald zich jaar op jaar. En verder denk iemand dat hij het groen naast het fietspad 
richting brug bij sluis als een golfbaan moet kortwieken, gemaaide oppervlakte wordt steeds groter. Ipv groen is het in de zomer kaal en geel. Heel slecht voor de natuur. Dit zou een overgangszone zijn in de eerste plannen, helaas. Nu is het een 
familie Flodder grasperk
Oversteek Hoogstraat
Parkeerplaatsen alleen voor aanwonenden en hun bezoekers.  Nu veep pk overlast van ouders die kinderen halen en brengen met de auto terwijl er onder de school een pk garage is en kiss and ride

Parkeerplaatsen moeten beter onderhouden worden en er moeten meer laadpalen in de woonwijken zijn.  De doorgaande weg door het dorp is gevaarlijk door hardrijders (vooral transportverkeer) en een paar drukke, onoverzichtelijke 
kruispunten. Onveilig om als voetganger over te steken naar de supermarkt.
Parkeerplaatsen schoon houden
Parkeerplaatsen van de school aan de Schoolstraat in het weekend voor iedereen toegankelijk maken.  Een aparte plek voor hangjongeren, zodat ze hier in de kroonwijkpark geen overlast en rommel veroorzaken.

Parkeren moet beter geregeld worden. Vooral met in de toekomst de toename van de elektrische auto's met laadpalen.  Wat ook steeds vervelender wordt is dat er steeds meer mensen met hun bedrijfsbussen parkeren in de straat en precies 
voor de huizen. Het ontneemt ons het fijne zicht vanuit de woonkamer en al die mensen hebben een bedrijfsbus en een extra privé auto. Wij hebben 1 auto , geen oprit en kunnen regelmatig nauwelijks parkeren. Rijden zelfs soms naar een andere 
straat om dat dan te doen. De wijk is Boskant waar we wonen.  Postpakketten in de toekomst laten leveren op 1 centraal opslagpunt in de wijk. Iedereen die in de wijk woont heeft dan een sleutel van dit opslagpunt, dit kan ook onder de grond 
gemaakt worden.  Het zwembad Laco is een farce, niets aan. Kans gemist, er had voor in de zomer ook een buitenbad gemaakt kunnen worden. Leuke recreatie voor jong en oud. En heel Malden heeft weinig afwisseling qua ontwerp van 
huizen. Te behoudend. Het halve dorp bestaat uit boerderettes. Kan het aub wat spannender in de toekomst. Ga eens in Almere kijken is mijn tip. En stop met veel te dure huizen bouwen van boven het miljoen waar niemand wat aan heeft.
parkje tussen Malden en Molenhoek
Plantsoen dienst dient ander beleid te hebben voor onderhoud. Plantsoen randen moete onzichtbaar worden door "klimop", waardoor hoeveelheid onkruid op deze randen en tussen tegels fors toeneemt.
Plantsoen moet beter bij gehouden worden en streek vervoer moet beter.
Prachtig hondenveldje op de Strengen wat door heel veel maldenaren gebruik wordt gemaakt, echter de verlichting ontbreekt en dat is heel erg jammer, daar voel ik mij dan niet veilig.
Provinciale weg door de dorpen leidt tot veel overlast. Lawaai, gevaar, trillingen, te hoge snelheden.

Put bij garages achter al 4 jaar verstopt. Gemeente wijst naar eigenaren garages maar die geven aan dat het riool van de gemeente is. Ondertussen zitten wij met de overlast; water in de zomer en zeer glad in de winter. Al 6!x contact over 
opgenomen maar er gebeurt niks.
snelheidsbeperkende maatregelen is nu een racebaan en wordt alleen maar versterkt door de nieuwe weginrichting de gemeenteambenaren weten niet of hebben geen interesse in wat er speelt bij ons
Snelheidsbeperkende maatregelen op de Groesbeekseweg. Trottoir fietsers aanpakken.
snelheidsbeperking op Randwijksingel
Snelheidscontroles voor auto's en vooral busjes die komen bezorgen
snelheidsvermindering motorvoertuigen/bromfietsen in de buurt
Speeltoestellen voor kinderen worden niet of nauwelijks onderhouden maar weggehaald en er komt niets voor terug
Speeltuin in de straat zodat kinderen elkaar ergens kunnen ontmoeten. (Molenstraat)  Bocht in de Molenstraat verbeteren; er is daar bijna geen zicht op verkeer.  Zien regelmatig dealers in de straat, dat is niet prettig.

Sportweg onveilig, wordt veel te hard gereden. Voorstel: drempels en 1 richtingsverkeer van maken. Ingang tennisvereniging Union verleggen naar de hoofdingang Union. Veel geluidsoverlast van met name luide muziek door hockeyclub door 
festiviteiten. Voorstel: sportactiviteiten toestaan maar de feestavtiviteiten niet meer toestaan.
Strenge controle op hondenpoep opruimen grind en park en op de scooters op het fietspad grind.
Terug snoeien erfscheiding kadans
toegankelijke plaats om elkaar te ontmoeten en waar zaken georganiseerd kunnen worden
Traktoren op de sillo Meer politie in het dorp Auto's weren op de J. J. Ludenlaan/paralelweg Vracht- en sluipverkeer weren op de Looistraat Meer controle op hangjongeren op schoolplein en -omgeving na zonsondergang
trottoirs beter onderhouden (losliggende tegels e.d.)
trottoirs beter onderhouden!!
Tweede wijk ingang voor auto's, meer parkeerplaatsen, groen netter en vaker onderhouden.

Vaker de groenvoorziening langs laten komen, bijvoorbeeld een veegwagen voor de gevallen bladeren en het snoeien van de struikjes onder de bomen. Bestrating beter onderhouden. Gesubsidieerde buurtbarbecue/bijeenkomst om jonge 
bewoners te leren kennen.
Vaker maaien, vaker de DAR laten werken, schoonmaken en houden groenvoorziening. Toen het door een medewerker van Breed werd gedaan was het stukken beter.
Vaker straat vegen en 's winters sneeuw ruimen

Veel onkruid op de stoep , we houden het nu zelf bij maar dat is geen doen. We zouden graag ons gezinshuis willen verkopen voor een gezin en graag een bungalow terug willen kopen in Malden. Maar helaas is het aanbod van bungalows er 
niet in Malden zodat we toch in andere plaatsen aan het kijken zijn
Veel speeltuintjes weg  nieuwe uitdagende toestellen is leuk..
Veiligheid .
Veiligheid van de provinciale weg. Dit punt is altijd een heet hangijzer omdat de Provincie eigenaar is.

Verbied houtkachels, we hebben overlast van de rook op onze longen! Daarnaast zijn houtkachels natuurlijk onverantwoord ivm CO2 uitstoot en houtkap! Klimaat bijdrage. Ook is stront van honden en katten in de tuin een terugkerend 
probleem, eigenaren laten het daar liggen
Verbod op houtrook
Verkeerd veiligheid heeft veel aandacht nodig !!! J. Thijssenstraat Nederasselt
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Verkeersborden plaatsen in 30 km zone  (Snelheidsborden ontbreken in de Berkenlaan Waar al jaren veel te hard wordt gereden!

Verkeersremmende maatregelen voor de Oude Kleefsebaan in Overasselt. Er mag 30 gereden worden, maar vaak veel te hard.  Een tijdje geleden in mijn hond daardoor doodgereden. De auto reed hard en heeft blijkbaar niets gemerkt..... hij 
stopte niet
Verkeerssituatie Einde Dorpstraat in Heumen blijft een grote zorg. De stoep moet echt breder!!
Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en verkeersdrukte Rijksweg 30 km zou fijn zijn en meer ruimte voor fietsers op de rotonde, fietsers en met name kinderen worden vaak over het hoofd gezien. De mooie groenaanpassingen doortrekken tot en met de borden 
buiten bebouwde kom nu houden ze in een keer op terwijl daar alleen onkruid staat. Meer ruimte voor natuur.

Verkeersveiligheid verbeteren op de Groesbeekse weg. Er wordt veel en veel te hard gereden vanuit de rotonde  naar de Veldschuur: Oplossing: een drempel aanleggen op de Groesbeekseweg ter hoogte van de Schoolstraat en de 
voorrangssituatie aanpassen. Dit omdat er veel gehandicapten en schoolgaangde jeugd oversteken en dat dus gevaarlijk is als er te hard wordt gereden. Een 30km zone maken van de Groesbeekseweg richting Veldschuur
Verkeersveiligheid voor kinderen en fietsers (Broekkant)
Verkeersveiligheid, er wordt ontzettend hard gereden ondanks 30 km
Verlagen van de verkeers druk op de Hei. Eenrichtingsverkeer verkeer of weg van aanwonende
Vernieuwen van de speeltuintjes
Vernieuwing van de speeltuinen. Meer uitgaansgelegenheden. Voetbalveld naar de Lierdal Rijksweg zijde.
Voorrang voor fietsers op alle oversteekplaatsen. Extra verkeersremmers. Mooier groen in de snipperstroken.
Wadi of bomen/struiken in plantsoen  Minder maaien.
Wat meer bankjes Minder lawaai van rijksweg en snelweg; het ontbreekt aan rust

We missen in Malden een wijkcentrum. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor spelletje kaarten. Biljarten enz enz. Leuk cafe waar je lekker op het terras kan zitten. Ook op zondag De trottiors/wandelpaden en fietspaden liggen veel tegels 
los. Langs kanaal meer zitbanken/picknickbanken Voor de rest ben ik helemaal blij en gelukkig om op t mooie Grind te mogen wonen. Groet Elsje
Wij wonen in Heumens Molenhoek, dat is een buurtje op zichzelf. Wij maken volop gebruik van de voorzieningen in Molenhoek. Wij zijn meer op gericht op de gemeente Mook cq Molenhoek dan op de gemeente Heumen.
Wij zijn zeer tevreden
Woon in de Huikeling. Paaltjes halverwege zodat je NIET rond kunt rijden. Er zijn wat mensen die hard door de straat rijden. Probleem zou de vuilniswagen kunnen zijn.
Zorg voor meer regulering doorgaand verkeer. Verpest het hele dorp.Na aanpassing verkeerslichten JanJ Lindenlaan stsaan de files dagelijks in het dorp.

Zou fijn zijn als er meer ruimtes in de wijken kwamen voor activiteiten en kennis makingen. Wel vind ik sinds er meer migranten in de wijk zijn gekomen de vuilnis in de groenstroken groeit. Ook het toewijzen van alleenstaande in een 
gezinswoning vind ik verspilling van de te kort aan woningen. Verder word het tijd dat de gemeente Malden tijd investeerd in het controleren van trottoirs wat weer ten goede komt in de valpreventie van onze senioren. Dit kan ook worden 
opgelost door wijkcommisies op te starten die dan ook een aandeel moeten hebben in wat er in hun wijk moet of mag gebeuren als dit in het passende budget past. Jullie vergeten ook de groep chronisch zieken van de middelbare leeftijd. Er is 
van alles te doen boer jeugd en senioren maar voor de thuiszittende  mensen van 35 tot 55 jaar is bijna niks te doen. Dit is mijn mening, waaronder ook feiten zijn benoemd. Met vriendelijke groet  Yvonne Nicolasen.
Zou graag een gezamenlijke buurttuin willen zien met een moestuin.  Jong en oud kan dan samenwerken

Welke ideeën of plannen, waarbij u zelf betrokken bent of wilt worden, wilt u de gemeente meegeven? 

- bij morsinkhof combinatie hoog en laag bouw realiseren, zodat voetbalvelden kunnen blijven. Iedereen blij.
,,
1. Een creatiever groenbeheer. Nu traditioneel, gestuurd door minimale onderhoudskosten, geen ecologische benadering.  2. Meer appartementenbouw, juist ook buiten het centrumgebied. Door bouw van appartementen in diverse prijsklassen kunnen veel gezinswoningen door doorstroming vrijkomen.
1.Woningbouwplannen in ons dorp/gemeente.  2.Inrichtingsplannen openbare ruimte.
30km zone in straten m.u.v. Broekstraat
Aanleg tiny forrests in de buurt wasr nu alleen gras is. Aanleg bloeinde bloemen/ planten in bermen waar nu alleen gras is. Minder maaien; bij droogte totaal overbodig, in voorjaar slachting onder padden.
Al vaker met de burgemeester gesproken ook in het verleden.  Nooit niks kunnen oplossen voor de overlast winkelcentrum hangjongeren.
Alle plannen voor nieuwe woningen worden niet voorgehouden aan de bevolking. Alle belangrijke beslissingen daaromtrent worden door de Gemeenteraad genomen terwijl de bevolking niets wordt gevraagd. Dit vergroot de afstand tot de burger en demotiveert.
Als 80-plusser zou ik best kleiner willen gaan wonen, maar niet in een flat, eerder in zoiets als een "Oude Knarrenhof". Ik zie in de gemeente weinig inspanningen in die richting, terwijl ik weet dat meerdere ouderen denken zoals ik.
Bestemmingsplan buitengebied anders invullen. Meer ruimte voor woningen bouwen bijvoorbeeld
Bewoners meer informeren over wat de gemeente kan betekenen en welke rol je zelf hierin kan nemen. Welke mogelijkheden zijn er? Hoe kun je een buurtplan indienen bijvoorbeeld...
Bouw van appartementen voor ouderen.
Bouwen voor jongeren en senioren. Bevordert de doorstroming.
Buurtwinkel
De gemeente luistert wel, maar handelt toch zoals ze zelf voor ogen had.
De gemeente mee denkt met de bewoners voor vergunningen voor vergroenen in het buiten gebied
De gemeente stelt visies op zoals bijv. het behouden van groen ed in het buitengebied. Bij woningbouw plannen moet een sportpark verplaatst worden. In dat plan kun je evt. natuurcompensatie meenemen. In plaats daarvan roepen allerlei raadsleden maar iets en wordt ineens onderzocht of niet complete woonwijken in het buitengebied gebouwd kunnen worden. In strijd met alle visies en eerdere toezeggingen...
De plannen m.b.t. Molenhoek-Zuid (gemeente Mook). De gemeente Heumen heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden m.b.t.de eenzijdige verbreking van het convenant met Mook inzake het Lierdal. Dit ondanks meerdere verzoeken door bewoners van de Heumense Molenhoekom informatie en stellingname. De belangen van de Heumense bewoners in het Lierdal worden (of lijken) tot nu toe niet behartigd. Is de gemeente Heumen voornemens om na de terinzage legging van het bestemmingsplan Molenhoek-Zuid in contact te treden met bewoners van de Heumense Molenhoek m.b.t. eventuele bezwaren ( verkeerssituatie Oosterkanaaldijk, waterhuishouding, natuur, fauna en groenvoorzieningen)????
De politiek moet aan gaan geven waar ze staat en wilt gaan ondernemen, kortere lijnen met de inwoners.
de Schoolstraat veiliger maken voor Voetgangers
Denk aan huidige bewoners voordat er gedacht wordt aan nieuwbouw. Vergeet het menselijk aspect niet bij bepaalde projecten.  Gemis van dorpsplein met bijhorende activiteiten in Malden
Door afgenomen veiligheid en dit aangegeven te hebben voel ik niet de behoefte hierin nog betrokken te worden.
Een echt gemeenschapscentrum. Maldensteijn is dat helaas niet
Eerst inwoners informeren voordat er een besluit wordt genomen
Energie transitie, verduurzaming
Energie voorzieningen in het vereningingsgebouw .
Energietransitie
Er moet meer voor oudere jeugd worden gedaan in Overasselt, niet in malden
Evenementen zoals sinterklaas en carnaval zou gevierd moeten worden ineen dorpshuis en niet in een kroeg. Een dorpshuis is er voor de mensen uit het dorp
Focus op lange termijn. Bijvoorbeeld afrit A73 omleiden om Malden, waardoor kern weer leefbaar wordt.  Focus op verplaatsen industrie waardoor en een beter leefklimaat ontstaat en ruimte is voor wonen. (Bijv. betonfabriek weg, Juliana kwart slag draaien en daardoor ontstaat ruimte voor woningbouw. Geef nauwelijks aandacht aan schreeuwende minderheden maar luister dan des te beter naar het gros van de bevolking. Blijf absoluut van het groen en bomen af (geen voetbalvelden in een ecologische groenzone). Waardeloos.
Ga werken met snelheid aan woningbouw voor eigen bewoners en vooral woningen voor ouderen
gebruik de oude vuurvogel als ontmoetingspunt met vrijwilligers
geen sloop van goede woningen in het centrum voor hoogbouw.
Geen windmolens
Geen, wordt niets mee gedaan.
Gemeente moet beter luisteren naar voorgestelde plannen en ideeen en afspraken nakomen
Gezellig centrum met muziek, horeca en cultuur
goede - duurzame- bestemming vinden voor oude schoolgebouw vuurvogel
Graag meer groen in de straten. Woningbouw voor met name starters
heb ik bij vorige vraag al beantwoord.
Herinrichting van "Molenwijk Park"
Herinrichting vuurvogel
Het is niet meteen met betrekking tot plannen of ideeen. We zijn in Overasselt erg voortvarend onderling. Veel dingen worden opgepakt en er is een actief dorpsplatform. De betrokkenheid van de Burgemeester vind ik mooi! Hij is vaak aanwezig bij activiteiten en laat regelmatig zijn gezicht zien en is aanspreekbaar.  De wethouders zie ik zelden. Overigens is er vanuit ons dorp geen vertegenwoordiging in de raad.  Dat vind ik zo nadenkende wel jammer. Vroeger sprak je regelmatig spontaan met volksvertegenwoordigers, zeker toen er nog wethouders of burgemeesters in het dorp woonden. De afstand ervaar ik soms als groot. Als de gemeenteraad of wethouders worden uitgenodigd zie je ze wel, maar spontaan.... niet.
Het terug snoeien van de struiken aan de oostzijde vanwege de ochtend zon  geen ochtend zon in de tuin  Na de middag om 13 uur de  volle zon  in de  tuin Het gevolg dat er al verschillende struiken doodgaan omdat de struiken  nog nat  zijn. Jaren geleden verzoek ingediend voor een paar bomen te rooien daaraan is voldaan. Gelijktijdig zijn er struiken geplant die  inmiddels vele meters hoog zijn aan de rechterzijde van de oprijlaan Dat hebben doorgeven bij kadans.
Het vormgeven van een soort buurthuis in de woonwijk. Bereikbaar voor de inwoners, zowel w.b. mobiliteit en ook financieel.
Hoe de buurt veiliger te maken.  En hoe de buurt netter te maken (groensstroken). Om te voorkomen dat er achteloos vuil wordt achter gelaten.
ik ben gefrustreerd door de houding, miscommunicatie, minachting van de burger en gebrek aan samenwerking van tenminste 1 wethouder bij aanleg van het toekomstige park op schoollocatie de Schoren. Een dergelijke houding heb ik in 40 jaar werkzaam leven nooit eerder meegemaakt, echt schokkend te noemen!
Ik heb me opgegeven als energiecoach.
Ik weet onvoldoende over de ideeën en plannen. Waar kan ik dat raadplegen?
Ik wil graag betrokken worden bij de plannen die gemaakt gaan worden voor De Vuurvogel aan de Veldsingel
Ik woon in ee CPO nieuwbouwproject uit 2016, er is toen vraaggestuurd gebouwd, dit zou meer moeten gebeuren: bouw meer goede goedkopere fijne woningen voor starters en herstarters (bv mensen die gescheiden zijn en ook ineens van 1 salaris moten wonen)
ik woon inmiddels alleen  in een groot gezinshuis. met de huidige woningnood zou ik wel kleiner willen wonen om ruimte voor een gezin te maken dit zou dat wat mij betreft een energie neutraal , liefs biobased kleine woning moeten zijn waar je oud in kan worden de kavels die vrij komen voor een plan als dit zijn er niet als er al kavels vrij komen heeft het "villa formaat"  ik hoop dat mocht er grond vrij komen of projekten van de grond komen dat gedacht wordt aan 'doorstroming van oud voor jong'
Ik zou graag een overzichtelijk en goed zichtbaar zebrapad zien komen bij de nieuwe supermarkt.
Ik zou graag komend voorjaar/zomer een buurtcamping (popup) organiseren

In de opstartfase zie ik veel mensen betrokken worden, maar de uitwerking en voering gaat te traag, waardoor de opstartfase soms niet meer de juiste afspiegeling is.
Inrichten kroonwijk park. Je hebt info avonden maar alles wordt weerlegt omdat ze de gemeente hun plan willens en wetens uit willen voeren.
Inrichting speeltuin, plein bij ons voor het huis
instandhouding Sportcentrum Malden. alternatieve energievoorziening.
Invulling van groenstroken, vernieuwen van dode bomen en struiken, bladverwijdering laat te wensen over. Verzorgde vroeger twee vonkjes, gestopt door geen gehoor geven aan ideeën.
Jammer dat er geen dorpsverbinders meer zijn. Dit geeft heel erg te denken over het willen luisteren van de gemeente naar de inwoners. De gemeente zet er zich niet expliciet voor in. In projecten worden inwoners geïnformeerd ,maar dat is iets anders dan serieus luisteren  Goede zet om bij de werkconferentie wel inwoners als partner te betrekken.  Het vrijwilligersbeleid staat nu naar mijn idee op een laag pitje.
Kanaalzone, verkeersveiligheid, windmolens
Kermis aflasten kan echt niet.
Leefbaarheid, luchtkwaliteit, horizon vervuiling. Gemeente schuift alles af naar provincie, en dus gebeurt er niks.
Lidl, opknappen speeltuin Jachthuisstraat, energiepark
Luisteren naar de bewoners
Maak eens werk van het afwaarderen van die veel te drukke Rijksweg dwars door Malden. Het is verbazingwekkend hoeveel geld er gestoken wordt in het in meer dan perfecte staat houden van deze weg. Dat geld had beter in een nieuwe rondweg gestoken kunnen worden.
Meer gezelligheid in centrum, meer café, restaurants. Parkeren ondergronds en daarop een gezellig plein maken
Meer groen. Waarom hebben wij geen steenbreek zoals in Nijmegen?
Meer middelen beschikbaar stellen voor lokale media.
Meer mogelijkheden tot leuke evenementen in het dorp. Mogelijkheden voor het kopen van grond rondom je tuin, waar de gemeente zelf te weinig aan onderhoud doet.
Meer natuur ipv alles maar weghalen/kappen. Meer prullenbakken en bankjes (want ik loop nu soms kilometers te sjouwen met zakken vol zwerfafval omdat prullenbakken missen of uitpuilen. En ik zou het fijn vinden dat het smalle strookje losloopgebied beter als zijnde aangegeven zou worden zodat andere recreateurs zoals ruiters, mountainbikers, fietsers, wandelaars etc beter op de hoogte zijn van waar er mogelijk loslopende honden zijn. Waar aanlijningsplicht geldt staat dit duidelijk aan gegeven. Andersom zou veel ongemakken kunnen voorkomen.
Meer seniorenbouw in hofjes sferen, dus met een werkbaar stukje tuin
Meer speelvoorzieningen voor kinderen Veiliger maken van straten en kruispunt
Meer woningen, bouwmogelijkheden in buitengebied
Milieu en buurtactiviteiten
Momenteel niets
Naar ouderen luisteren
NB ik heb geantwoord op mijn buurt = mijn dorp.  Blijf voeling houden met met name vrijwilligersorganisaties. Luister naar initiatieven en ondersteun wat wel kan (en los de barricades op wat niet kan.
Niet van toepassing ,gezien mijn leeftijd
Niets want dat helpt toch niets.
Nieuw bouw ontwikkelingen
Ontmoetingsruimte(s)
Ontwikkeling van een horeca gebied, meer centrum dan er nu is.
op tijd geinformeerd worden over plannen in omgeving
Ophalen afval op vaste plekken in de straat. Dat scheelt uitstoot van de vuilniswagens
Plaatsen van speciale afvalbakken voor hondenpoep
Plan Zilverberg: behoud speelveld en groen. Woningen niet met achterzijde aan Kruisbergsestraat. Z.s.m slopen van gebouwtjes aan Zilverbergweg i.v.m. rondvliegend asbest. Aandacht voor gebiedsontsluiting via Kruisbergsestraat.
samenwerking met vrijwilligers is "te adminstratief".
Snelheid op véél meer straten maximaal 30 km/uur
Soms zijn plannen al in een vergevorderd stadium alvorens burgers te betrekken. Het lijkt alsof het dan al te laat is.
Speeltuin in het Kroonwijk vernieuwen
Uitvoering plek vuurvogel 1
Veilig(er) maken van het dorp, aanpakken geluidsoverlast A73 en Jan J. Ludenlaan (voor overige deel van het Dorp), Participeren in ontwikkelen van duurzame energie zonder overlast voor bewoners van de eigen of andere gemeentes.
Verbetering van de rotonde bij de droogsestraat! En terhoogte van de union Velden een veiligere oversteek voor fietsers!
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Verkeerd veiligheid in het dorp
Verkeerssituatie Molenstraat  Groenvoorziening
Verkeersveiligheid  Handhaving
verkeersveiligheid in de straat ( kuilstraat) woonerf van maken of weg versmalling om hardrijden te ontmoedigen. een paar grote plantenbakken en parkeerplaatsen gecombineerd.
Voel me persoonlijk betrokken bij de problemen bij ons in de buurt door de overlast van het verkeer en de natuur.
Vuilcontainers zoals bij gft ook voor restafval, dat scheelt weer plastic.
Weinig flexibiliteit of meedenken in bepaalde situaties. Stug loketpersoneel, gemaakte fouten niet erkennen. Te controlerend. Kwa gemeente de meest vervelende waar ik tor nog toe gewoond heb. Ook de.minst benaderbaar. De omgeving en de mensen maken het goed.
Wijkavonden op thema
Woning nood
Woningbouw in het centrum
Zie eerdere opmerking
Zie voorgaande schrijven.

Over welk onderwerp heeft u contact gehad met de gemeente? Anders, namelijk: 

Aanvr. Invalidenparkeerkaart
Aanvraag voor Koninklijke onderscheiding, Verbetering verenigingsgebouw , 5G
bel en herstel mail
Contact receptionist gemeentehuis
Cultuur
energieloket
Energietoeslag
Groen onderhoud
groenbeleid
groenvoorziening
Grond willen kopen/huren
herstellijn
Hoe vraag ik subsidie aan na isolatie van woning ???
Hondenbelasting / afvaldumping
In het kader van Buurderij
Kapotte straatverlichting
melding openbare ruimten
Meldingen openbare ruimte
Munitax
Onderhoud fietspaden en Plantsoenen
Rijbewijs
Slechte verspreiding GemeenteNieuws De ene wijk in Oásselt wel,de andere niet
Soza.
Speeltuintje
Subsidie Aed-stichting. Opruimen Asfalt
Veiligheid
Verbeter de buurt
Verduurzamen woning
Vereniging
Vergunning (ver)bouw
Verkeer
Verkeers stromen
Via werkgroepen
Vierdaagse
Vragen
Vragen over subsidie isolatie
Vrijwilligers werk
Vrijwilligerswerk
vrijwilligerswerk dorpshuis
vrijwilligerswerk OEKRAIENERS
Wegdek Groesbeekseweg  ri. zweefvliegveld (beide kanten)
Wmo
Zonnepanelen

Welke ideeën heeft u voor de verbetering van de dienstverlening?

Alle verenigingen erin betrekken en niet een enkele over dingen die gebeuren
Alles gaat veel te veel digitaal (niet alleen gemeente, maar alle bedrijven/instellingen). Menselijk contact is helemaal weg.
Antwoord geven op emails, vaak geen antwoord terug gehad. Weinig medewerking van groenafdeling. Email aan wethouder over een ander groenbeleid werd beantwoord door ambtenaar.
Betere communicatie. Veel gaat digitaal. Voor ouderen is het lastig vinden. Informatie over plannen die de buurt aangaan zouden ook huis aan huis verspreid moeten worden (bijvoorbeeld verplaatsen voetbalvereniging)
Betere en snellere communicatie naar de bewoners.
Betere socials, meer zichtbaarheid
Betere verspreiding
Betere verspreiding gemeenteblad en op tijd bezorgen zie soms dingen die al achterhaald zijn
Betrek alle dorpen overal bij, ook Nederasselt niet te vergeten
betrek bewoners meer bij ontwerp en inrichting van de groenvoorziening
Betrekken van inwoners via meerdere kanalen. Ook ouderen die geen mail of computer hebben. Deze Burgerpeiling had beter per post uitgezet kunnen worden, nu bereik je niet alle burgers, terwijl dit juist van belang is. Iedereen moet kunnen worden gehoord!
Bij een inrichtingsvraag/verzoek ter plaatsen komen kijken en overleggen met aanvrager.
Bij ideeen over snelheidsbeperkende maatregelen in de buurt is de gemeente welwillend maar niet doortastend, er is blijkbaar geen budget voor veiligheid in de wijk en de uiteindelijke oplossing duurt erg lang en is niet doeltreffend. Eigenlijk zonde van de tijd en moeite van vooral de diverse buurtbewoners.
Bijv. communicatie. Leg beter uit wat de beslisroute is en wijk daar niet teveel van af. Neem de burger mee in de besluitvorming. Focus op lange termijn doelen. Bijv. windmolens langs A73, dit had echt veel beter gecommuniceerd kunnen worden, ik vermoed dat het dan wel mogelijk was geweest. (Maar daar heb ik eigenlijk te weinig info voor).
Bijzonder raar dat we Maldensteijn hebben en er geen theaterprogramma is. Als je een dergelijke voorziening bouwt, weet je dat het geld kost. Daar betaal ik graag gemeentelijke belasting voor.
Bredere bereikbaarheid
communicatie verbeteren en nakomen afsprakne. ik heb een hele slechte ervaring...
Dat de topic ook in heumens molenhoek bezorgd gaat worden
Dat een amtenaar afentoe is even rondloopt in het dorp
De gemeente is voor de burger nauwelijks bereikbaar. Als je wat te melden hebt moet dit in een publieke app, je krijgt nooit iemand te spreken.
De gemeente munt uit in beleidsstukken die veraf staan van de leefwereld van burgers. Maak het tastbaar en concreet. Je niet verschuilen achter wollige taal en vage en vrijblijvende begrippen zoals inclusief, e.d.
De verwerking van aanvraag energietoeslag 2022 duurt min. 8 weken. Terwijl de toeslag erg nodig is.
Dementievriendelijk als gemeente zelf in de praktijk brengen. Mijn moeder met diagnose Alzheimer moest een handtekening komen zetten in het gemeentehuis. Deze werd aan de balie afgekeurd en moest opnieuw. Mijn vader gaf aan dat mijn moeder dementie heeft. Had haar toen een stoel aangeboden in een rustige kamer, i.p.v. mensen op de achtergrond die meekijken waar ze onzeker van werd. Bovendien zijn mijn ouders meer dan 50 jaar getrouwd en kon mijn vader zich ook legitimeren. Er was geen reden om aan de identiteit van mijn moeder te twijfelen.
digitale ideeenbus, telefonisch spreekuur zoals bij de huisarts, chatfunctie op de site  (zomaar losse ideeen)
Documenten en vooral rapporten staan vol met jargon en afkortingen. Voor een leek is dan snel al niet meer duidelijk waar het nou eigenlijk om gaat. Bestuurlijke taal omzetten naar een voor iedereen begrijpbaar stuk zou zeer wenselijk zijn.   Daarnaast wordt heel erg vaak doorverwezen naar de website. Op die pagina wordt vaak ook nog weer doorverwezen naar een andere pagina. Soms ben je drie of vier pagina's verder als je die informatie vindt die je zoekt. Heel onoverzichtelijk. Alle informatie op 1 pagina zonder doorverwijzingen zou fijn zijn.
Dorpsverbinders terug!!!!!!!
Duidelijke communicatie over plannen, geen compromissen achter gesloten deuren.
Duidelijker communiceren met de inwoners
Echt luisteren
Echt luisteren naar de inwoners en er iets mee doen.
Eenvoudige taal gebruiken, zodat iedereen begrijpt wat er staat, ook de laaggeletterden.
eerder betrekken bewoners, denk hierbij aan de plannen voor herindeling gebied rondom winkelcentrum en plannen voor verplaatsen voetbalclub Juliana. met name communicatie hierover is niet altijd helder en daardoor lijkt het niet transparant
Eigenlijk vind ik de dienstverlening heel ok. We hebbenin Overasselt caravans geplaatst voor Oekrainse vluchtelingen. De gemeente heeft heel fijn meegeholpen. Tja, soms is de bureaucratie niet altijd even gemakkelijk, maar ja we zitten in een 'blame' maatschappij. Dat is voor ambetnaren niet altijd even gemakkelijk. Ik zie dat de gemeente zijn best doet. Ze luisteren ook naar de bevolking. Als voorbeeld de subsidie naar de Verenigingen ipv naar dorpsverbinders (niete dat zij hun best niet deden), maar het idee was niet goed. De Verenigingen in het dorp zijn de verbinders die dicht bij de mensen in ons dorp staan.
Feedback op gestelde vragen en berichtgeving wanneer e.e.a. wordt uitgevoerd.
Geen
Geen idee
Gemeente krant in de bus krijgen.
Gemeentelijke nieuwsbrief!!
Goede verspreding papieren versie GemeenteNieuws. Ouderen hebben vaak geen computer en gemeentelijke berichten kunnen ze dan dus geen toegang toe krijgen. GemeenteNieuws ligt ook vaak niet of veel te laat in enkele openbare ruimten zoals Verenigingsgebouw, Bibliotheek (Overasselt)
Graag reactie n.a v. contact, belofte voor antwoord op bepaalde termijn

Graag zou ik in Het Gemeente Nieuws meer info lezen over de aangevraagde en verleende omgevingsverguningen. Gemeente Mook en Middelaar plaatst in datzelfde blad wel meer informatie, zoals "plaatsen dakkapel op voordakvlak woning" 
(uitgave van 25 november 2022).

Handhaving van wet- en regelgeving is onvoldoende
Handhaving verkeerd veiligheid
Het Gemeente nieuws ;[krant]  is zeer moeilijk aan te komen, en een moderne  mobile telefoon heb ik niet. Dus ben ik nooit goed op de hoogte.
Het is te gek voor woorden dat je voor het aanvragen van een ID-kaart een afspraak moet plannen en dat vervolgens de eerste twee weken daarvoor geen ruimte is in de agenda. Waarom kun je niet meer gewoon binnenlopen om zoiets eenvoudigs te rekenen. Een afspraak van 10 minuten daarvoor inplannen is helemaal over de top. Wat doen de gemeente-ambtenaren in alle overgebleven tijd? Een ID-kaart aanvragen duurde aan de balie maar een paar minuten. Tijd- en geldverspilling om het op de huidige manier op basis van afspraak te doen.
Het krantje wordt niet of onvoldoende bezorgd. Ik heb begrepen dat de krantenbezorgers de kranten niet ontvangen. Tsja, dan kunnen ze ze ook niet bezorgen. Zo blijft de burger afgesloten van het beetje nieuwe van de gemeente. Heel slecht.
houdt het laagdrempelig ik vond de dorpsverbinders wel een toevoeging. Niet voor het kapotte parkbankje of defecte lantaarnpaal maar wel voor o.a account voor bijv dorpshuizen en sportverenigingen
Huis aan huis bladen worden slecht bezorgd
ik heb zo weinig met de gemeente van doen dat kan ook betekenen dat ze het heel goed doen wat ik wel puntje vind is dat dat wat aan oude gebouwen in de gemeente staat gesloopt dreigt te worden witt gebouw aan de rijksweg , Muze iets meer aandacht voor het hele weinige oud wat Malden heeft zou wel mogen.
inloop voor burgerzaken - tijdens corona onbegrijpelijk dat je niet meer makkelijk snel terecht kon
Invalidenparkeerkaart niet moeilijk doen, gewoon verlengen
Inwoners buitengebied ontvangen ondanks meerdere toezeggingen geen reclame en gemeentekrant!!!
Kijk naar de situatie. Soms zijn er situaties die oo dat moment iets anders vragen dan dat er over 6 weken pas geregeld kan worden. Meedenken is fijn. Net als het verstrekken van de juiste informatie. De arrogantie is ook niet altijd op z'n plek.
Krantje met info zorgen dat dit ook wordt bezorgd, is nu al maanden niet meer bezorgd
Kundige personeel die de afspraken nakomen
Luisteren naar je bewoners en ze serieus nemen. En reageren op mails. En niet dik doen als je iets verzonnen hebt en dat ij uitmeten in krant en laten zien kijk eens wat we allemaal doen. En dringende zaken gewoon van wegkijken
Meer info geschreven vanuit problemen waar inwoners tegenaan lopen, met uitleg en praktische tips. Inwoners vragen om onderwerpen die bijvoorbeeld op de website moeten staan. Rekening houden met mensen die niet digitaal zijn
Meer inspraak via digitale middelen. Bredere groepen betrekken.
Meer met de inwoners communiceren
meer openheid en duidelijkheid naar betreffenden.
Meer persoonlijk contact. Teveel wachttijden
Minder ambtenarij
Misschien eens per jaar een papieren blaadje met actuele zaken en plannen voor volgend jaar. Zelf ben ik geabonneerd op de digitale nieuwsbrief, dat is al heel prettig, maar weet niet hoeveel mensen daarmee bereikt worden.

Pagina 4 van 5



Niveau en kennis van de ambtenaren is ver beneden peil wordt veel te vaak gebruik gemaakt van externe zzp bureautjes die de gemeenschap ons dus veel te veel kosten en zgn het ambtenarenapparaat moeten ondersteunen maar weinig toevoegen ⚠️
Nu ben je afhankelijk van het plaatselijke krantje, inclusief bezorging. Wellicht kan een digitale vorm worden toegevoegd? Berichtenbox overheid oid?
Omgaan met menselijke kant van inwoners wordt ergweinig rekening gehouden.
Openingstijden gemeentehuis ook eens na werktijd.
Openingstijden van paspoorten
Reactiesnelheid op een mail. Duurt erg lang of krijg helemaal geen antwoord binnen 8 weken en moet er steeds achteraan bellen. Ook terugbelverzoeken worden niet opgepakt binnen 3 werkdagen en moet ook achteraan worden gebeld.
Rechtstreekse communicatie, buurtpanels bij actualiteiten.
Regels soepeler maken en per individu situaties bekijken
Slechte communicatie m.b.t. energiebesparing. Opgegeven en nooit meer iets van gehoord.
Sneller reageren en niet afschuiven. Meer zichtbaar zijn in de buurt.
Snellere en duidelijkere communicatie
tijdig informeren en evenwichtige keuzes maken, en dit duidelijk en concreet maken voor de burgers
Uitgebreidere nieuwsbrief
Verbetering lijkt me alleen mogelijk, wanneer wethouder en ambtenaren de burger echt serieus nemen (geen minachting van de burger), afspraken nakomen en duidelijk communiceren
vooral beter luisteren van wethouders en gemeente ambtenaren en eenmaal gemaakte afspraken nakomen
Voorbeeld: Verplaatsen voetbalvelden, daar wordt niet over gecommuniceerd maar al haast een voldongen feit neergezet door recht van eerste koop in te zetten terwijl dit gebied aan open natuur grenst.
Wachttijden zijn veel te lang
We hebben geen abonnement op een krant. Lezen nieuws via de NOS app en de Gelderlander artikelen die daar, of via Twitter, verschijnen. We gebruiken geen Facebook. We krijgen dus weinig mee wat er lokaal speelt.
Website gemeente Heumen vind ik onoverzichtelijk en onduidelijk
Website zoekfunctie werkt onvoldoende. Dingen of informatie aanvragen moeizaam en lastig te vinden.
wekelijkse nieuwsbrief moet dichter bij de mensen van gemeente en inwoners geschreven worden
Welke ideeën heeft de gemeente over hun dienstverlening?
Zie voorgaande opmerking
Zie vorige
zie vorige antwoorden
Zoektermen op de website toegankelijker maaken is te beperkt
Zorg dat iedereen het gemeentelijke blaadje krijgt, ik weet dat dit niet overal bezorgd wordt
Zorg dat ook mensen in het buitengebied de informatie krijgt
Zorgen dat 'Het gemeentenieuws' bezorgd wordt. Al 5 maanden niet meer gehad.
Zorgen dat ouderen niet digitaal dingen moeten regelen; Zorgen dat alle inwoners van de gemeente Heumen het gemeentekrantje krijgen en zo niet verstoken blijft van nieuws.

Welke ideeën wilt u de gemeente meegeven om mensen te helpen, te laten meedoen of te laten meetellen?

aansporen om zelf iets te doen als iemand zich eenzaam voelt aansporen om zelf een stap te zetten weg bij passiviteit daarnaast ervoor zorgen dat armoede terug gedrongen wordt en kansen voor eerlijk werk waarmee men in staat is een leefbaar leven te hebben natuurlijk schande dat in een land als Nederland er zoveel armoede is een beweging weg van de huidige visie in de landellijke politiek
Actiefmensen benaderen en in een gesprek kijken of ze behoefte hebben aan bovenstaande.
Activiteiten ontplooien en daardoor mensen uit de buurt verbinden
Beter luisteren en daarvanuit handelen
Buurtvervoer Heumen uitbreiden naar de mogelijkheid om buiten de eigen gemeente bv naar sociaal/culturele voorzieningen in Nijmegen te worden gebracht; regiotaxi is vaak erg omslachtig;
De toegankelijkheid voor raadsstukken e.d. is best omslachtig. Dit kan eenvoudiger lijkt me. Bijv. op belangrijke onderwerpen selecteren.
doe wat met de resultaten uit deze enquete!
dorpshuis overeind houden steunen wat deels al gebeurd , maar iets meer interesse zou ten goede komen wat er leeft in het dorp
Dorpsverbinders terug!  Gevoel van veiligheid vergroten.  Criminaliteit en diefstal zijn gegroeid in de gemeente
Een aanspreekpunt die hulpvraag en verlenging  laag drempelig bij elkaar kan brengen.
Een gewoon Bejaardenhuis weer terug.  Een gemeentelijk huiskamercafe (echt leuk ingericht dan wel) voor jong en oud oprichten, waar dan  ook optredens kunnen plaatsvinden op een klein podium zoals zang, toneel, voorlezen van gedichten, grappen maken enz en met kunst aan de muur gemaakt door de gebruikers. Woongelegenheden creëren waar jong en oud bij elkaar kunnen wonen (koop of huur).
Een luiterend oor.
Een vrijwilligersvereniging oprichten. Buurtcoaches weer in het leven roepen.
Een website maken waarin vraag van mensen om hulp en aanbod van mensen voor hulp staan, zodat de hulpvrager en hulpbieder gecombineerd kunnen worden.
Extra ondersteuning op zowel pedagogisch als didactisch gebied, door middel van o.a. spel, voor kinderen van Nieuwkomers zodat ze zowel op school.als in de maatschappij beter mee kunnen.
Ga in gesprek met mensen! Een enquête zegt lang niet alles en ik merk dat de vragen soms lastig in te vullen zijn.
Geef burgers meer vrijheid in wat men zelf wil in eigen woonomgeving zoals iets bijbouwen, zelf uitvoeren groenbeheer, meldingen over schade wegen / trottoirs ed. vlot oppakken. Geen drempels leggen voor twee klagende burgers, maar luisteren naar de (zwijgende) meerderheid die er daarna last van heeft.
Geen opmerkingen
Gratis sporten, meer dagbesteding mensen actief benaderen voor bv vrijwilligers werk in de buurderij, dichterbij malden Burch. Mn mensen in de bijstand, uitkering, weer toe leiden naar bv betaald werk binnen de in de gemeente liggende zorginstellingen. Kan op gebied van huishoudelijke taken, tuin, maar mogelijk ook in de zorg zelf. Dit ook binnen bedrijfsleven en scholen. Graag op maat voor de 1 is 1 uur al veel voldoende voor de ander 36.
Het begint al heel klein, neem de tijd voor mensen, luister tussen de regels door en vraag of je iets kunt betekenen. Bezoek mensen zoals een groep vrijwilligers in de dorpen Heumen, Overasselt en Nederasselt
Iets zoals een aantal jaren was in Malderburch dat inwoners 1 keer per week daar konden eten voor een erg schappelijke prijs.
Ik zie vaak activiteiten staan waar ik misschien wel aan mee had willen doen. Deze zijn vaak op tijden waarop ik werk. Dat zal bij leven en welzijn nog wel 10 jaar jet geval zijn. Als je alleenstaand bent, heb je je handen overdag sowieso al vol aan werk, huishouden en andere taken. 's Avonds is er doorgaans vrij weinig te doen aan ad hoc activiteiten.
In de afgelopen jaren zijn er een aantal ideeen in de wijk geweest, waar wij als buurtbewoners bij uitgenodigd werden. We zouden dan horen hoe het verder zou gaan. Na een paar maal bij dergelijke bijeenkomsten te zijn geweest om vervolgens niets meer te horen over het idee, ben ik afgehaakt. Nu ben ik , naast vrijwilligerswerk in Malden, in Nijmegen aan het kijken bij een organisatie of ik daar iets kan betekenen.
In mijn omgeving hoor ik wel eens verhalen van mensen die aanlopen tegen zgn. 'voorgekookte' plannen van de gemeente met als gevolg dat de mogelijkheid tot inspraak soms behoorlijk wordt beperkt (bijv. m.b.t. woningbouw/planologie). Ik kan wel begrijpen dat de gemeente ook gebonden is aan allerlei voorschriften of regels. Het lijkt me echter wel zo handig dat dit duidelijk wordt aangegeven en dat eveneens duidelijk wordt of en waar er speelruimte is. Voorgekookte plannen maken dat de burger zich niet serieus voelt genomen en dat de inspraak in feite een wassen neus is. Persoonlijk zou ik ook graag zien dat er meer rekening wordt gehouden met de wensen van de oudere bewoners. Daarnaast heb ik soms de indruk dat besluitvorming wordt getraineerd, iets wat overigens ook landelijk speelt (zie bescherming van het milieu).Breed kijken en informeren, naar de essentie gaan en daadkracht, dat is eigenlijk mijn grote wens.
Laag drempelige toegang tot ondersteuning in psychosociale redzaamheid
Luisteren naar de bewoners
Meer aandacht voor ouderen.
Meer gelegenheid voor ontmoeten in Malden. Ik mis als relatief nieuwkomer een gebouw waar je cursussen kan volgen of elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten. Veel activiteiten zijn gericht op ouderen.
Meer info bijeenkomsten in de dorpshuizen
Meer vrijwiligers die gewaardeerd worden
Meldpunt om je hulpvraag neer te leggen.
Mensen geven niet graag toe dat ze hulp nodig hebben, laat staan dat ze om hulp vragen of hulp aannemen. Gewoon iemand die je kunt bellen met vragen om lokale informatie bij problemen, om je op weg te helpen. Een plek waar mensen met vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. Mensen in beeld brengen die burenhulp geven, ter inspiratie
Mensen stimuleren om hulp te vragen als dat nodig is.
Neem een uitnodigende houding aan. Geef mensen het gevoel en de ervaring dat hun mening telt. Verschuil je niet achter formele taal, regeltjes. Kom achter je bureau vandaan en ga de wijken in om te horen wat er leeft. Denk van buiten naar binnen in plaats van andersom. Zie burgers als bondgenoten waarmee je samenwerking zoekt. Als iets niet kan, zoek mee naar alternatieven/ontorthodoxe oplossingen. Vraag burgers mee te helpen om iets tot stand te brengen.
Niet betuttelen
Oef.... vaak heb ik geen zicht op mensen die hiermee problemen hebben. Ik probeer wel af en toe iemand te betrekken bij activiteiten in de veldschuur of de buurderij. Gelukkig zie ik dan ook soms mensen waarvan ik weet dat ze weinig contacten hebben. Ik begroet ze dan altijd extra vriendelijk.  Maar over het algemeen ' als je in Overasselt iets wilt' , dan zijn er met een beetje moeite voldoende mogelijheden heb ik de indruk.  Een welkomsavond voor nieuwe bewoners willen we gaan doen in het Verenigingsgebouw bijvoorbeeld. Maar ja ik ben nog gezond en voel me goed, je weet niet wat de toekomst brengt. Dat is maar goed ook :-)
om echt in contact te gaan met mensen die eenzaam en alleen zijn en deze mensen vanuit de gemeente te ondersteunen door het intitiëren van activiteiten. De gemeente heeft veel te weinig zicht welke inwoners extra hulp nodig zouden hebben.
Op dit moment heb ik geen idee wat de Gemeente al doet
Op vrijwillige basis een klus adopteren. Bijvoorbeeld door een maankalender te publiceren waaruit je kunt kiezen wat je wilt doen voor iemand.
Ruimte ter beschikking stellen om kinderen en nieuwkomers creatief bezig te laren zijn. Waar ik cursussen zou kunnen geven
Thema avonden (laten) organiseren (door bijv. Ixta Noa) Buurtrestaurant/buurtmoestuin (naar het voorbeeld van 'van tuin tot bord' in Nijmegen)
Uit die ivoren toren komen en luisteren na diegene die jullie inkomen bezorgen
Wat meer echte (gedwongen) hulp wat sneller, zodat de omstanders niet constant voor dichte deuren staan en uiteindelijk opgeven of doordraaien.
Zet een goed buurthuis op! In de wijk, vóór de wijk.
Zo weinig mogelijk regels. Duidelijkheid. Geen bemoeizucht.
Zoek meer samenwerking tussen scholen en bijv het verzorgingshuis
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