
Motie "Nijmegen West krijgt een groene buffer" 

Indieners; Pepijn Boei<horst (GroenLin!<s) en Annel<e Arzbacli (PvdA) 

Agendapunt 9: Petitie Nijmegen West Wll Groene Buffer 

De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op 5 September 2012, 

Overwegende dat: 
9 Na opening van de Stadsbrug er meer verlceer over de Energieweg en de 

Neerbosscheweg zal rijden; 
8 Er ondanks de toename van het verkeer er geen wettelijke normen voor luchtkwaliteit 

en geluid overschreden worden; 
» Veel bewoners in Nijmegen-West zich desondanks zorgen maken over de 

luchtkwaliteit en de geluidsbelasting van hun wijk; 
• Op 18 april j l. een petitie met meer dan 2000 handtekeningen is aangeboden aan de 

raad, waarin bewoners vragen om een groene buffer voor Nijmegen West; 
a De raad In april 2008 unaniem de motie 'bomen en betere luchtkwaliteit' heeft 

aangenomen waarin wordt gevraagd om een talud met bomengordel aan te planten 
langs de Neerbosscheweg en de Energieweg; 

« Een talud niet overal wenselijk en mogelijk is vanwege kabels, leidingen, bestaande 
bomen en andere beperkende maatregelen; 

e Maatregelen bovendien om het doel gaan (een goede luchtkwaliteit en geen 
geluidsoverlast) en niet om het middel (een grote groene wal tussen weg en 
woonwijk). 

Spreekt uit dat: 
• Juist In de wijken Iangs de Energieweg en Neerbosscheweg er goede redenen voor 

extra groen zljn zoals geluidsreductie en betere luchtkwaliteit; 
» Het van groot beiang Is om de effecten van de verkeerstoename goed te monitoren 

en dat voor een langere periode te doen; 
0 Het belangrijk is dat bewoners uit Nijmegen-West een volwaardige rol hebben bij 

deze monitoring; 

Roept het college op om: 
1. Na opievering van de Energieweg en stadsbrug de Oversteek voor een periode van 

minstens 5 jaar de intensiteit, samenstelling en doorstroming van het verkeer op de 
Energieweg en Neerbosscheweg te meten en de effecten op luchtkwaliteit en geluid te 
monitoren; 

2. Bij het monitoren de bewoners een volwaardige roi te geven en hen ook bij de keuze 
van de te treffen maatregelen te betrekken; 

3. Een 'groenfonds' te vullen met een bedrag van 1 miljoen ult de exploitatie van de 
Stadsbrug zodat Indien de effecten van het verkeer een verslechtering laten zien op 
luchtkwaliteit (over de norm) en op geluid (slechter dan nu het geval is) aanvullende 
maatregelen getroffen kunnen worden; 

4. Indien In 2018 niet nodig blijkt om aanvullende maatregelen te treffen, samen met 
bewoners een plan te maken om dit groenfonds In te zetten voor groen op die 
plekken In Nijmegen-West waar dit het meest nodig en nuttig Is, 
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