
Nijmegen megen n  

Aan de bewoners van dit adres 

Datum 23 mei 2018 

Betreft Informatieavond Snelfietsroute 

Geachte heer/ mevrouw , 

Graag nodig ik u uit voor een informatieavond over de aanleg van een snelfietsroute vanaf 
de Mr. Franckenstraat tot de kruising Coehoornstraat/Groesbeekseweg. De bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 5 juni van 18.30 tot 20.00 uur in de Van Limburgzaal van het 

Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6. Hier willen wij u de uiteindelijke versie van het ontwerp 
tonen. 

Aanleiding 

De gemeente werkt aan een netwerk van goede fietsroutes, zowel door de stad als naar 
omliggende plaatsen. Door de aanleg van goede en veilige fietsroutes, willen we 

stimuleren dat meer mensen de fiets pakken in plaats van de auto en dat is weer goed 
voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. Een van de snelfietsroutes is het RijnWaalpad 
dat Arnhem en Nijmegen met elkaar verbindt. Dit pad houdt nu vanaf Arnhem gezien op 

bij de Waalbrug. We zijn nu bezig met een snelle fietsverbinding tussen de Waalbrug en 
campus Heijendaal. Het eerste deel, bij het Traianusplein, is inmiddels aangelegd. 

Aanpassingen aan het ontwerp 

Er hebben twee informatie avonden plaatsgevonden. De eerste 0p20 november 2017 en 
op 26 februari de tweede. Hier zijn de plannen besproken. We hebben alle 

bewonersreacties van beide avonden verzameld in een zogenaamde "Reactienota". Een 
aantal reacties heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp, andere niet. In de 
reactienota's leest u hier meer over. 

Ten opzichte van de inloopavond van 26 februari is het ontwerp op de volgende punten 
aangepast: 

• Er worden 63 bomen vervangen door 64 nieuwe bomen. 
• Het eerste deel van de Ten Hoetstraat wordt vergroend. 
• Op het Mariaplein komt aan de noordzijde een speelgelegenheid tussen de C. 

Noorduijnstraat en de Mr. Franckenstraat. 
• Er is een beplantingsplan voor het groen en de bomen ontwikkeld. 
• In de Fort Kijk in de Potstraat leggen we huisaansluitingen op de riolering aan, omdat 

er nu een collectieve huisaansluiting ligt. 
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• Voor Daalsedwarsweg 20 maken we ruimte om kliko's te plaatsen. De parkeerplaats 
die hier verdwijnt, wordt gecompenseerd door het groenperkje voor Daa isedwa rsweg 

33/35 te laten vervallen. 

• De riolering in de Daalsedwarsweg voor de huizen 27 — 35 ligt in het midden van de 
weg. Daarom kunnen daar bomen geplant worden. 

• De zuidelijk voetgangersoversteek bij de verkeerslichten Fort Kijk in de Potstraat 
vervalt. 

Informatieavond dinsdag 5 juni 2018 
Tijdens de inloopbijeenkomst van dinsdag 5 juni, willen we u de uiteindelijke versie van 

het ontwerp tonen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om het ontwerp met u 

te bespreken en uw vragen te beantwoorden. 

Informatie 
Het project Verlengd Rijnwaalpad staat al op de website www.mijnwijkpfan.n1 onder het 

kopje "In uitvoering". De directe link is: http://bitly/SnelfietsAltrade. Een week 

voorafgaand aan de informatieavond, vanaf woensdag 30 mei, kunt u op deze site de 
nieuwe ontwerpen, het beplantingsplan en de reactienota inzien. 

Planning 
Het Mariaplein wordt van maandag 13 augustus tot en met 24 augustus aangepast. De 
andere delen van het project worden in de periode september — december 2018 

gerealiseerd. U ontvangt een bericht wanneer de werkzaamheden van start gaan. 

Vragen/opmerkingen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 

gemeentelijk projectleider John Dibbits, via 024-3292889 ofj.dibbits@niimegen.nl  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ik hoop u graag op 

dinsdag 5 juni 2018 te begroeten. 

Met vries • elijke groet, 

I e ..1000". 1011111~ 
John DiYeits, 
Projectleider 
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