
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners van: 

Archipelhof 1 t/m 77 (even en oneven) 

Atjehstraat 45 – 79 (oneven) 

Palembangstraat 2 – 54 (even) 

te 

Nijmegen  

 

 

  

  

Datum 26 juni 2018  

Betreft Vervanging gras voetbalveld Palembang-

straat door kunstgras; verkleining veld    

 

  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SB50 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Jolande Spierings 

j.spierings@nijmegen.nl 

T 06 – 52 08 42 74  

 

Ons kenmerk 

SB 50-Regie /  18.0005204 

 

Bijlage(n) 

Bijgevoegd: Ja 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Brief  
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Beste omwonenden, 

 

Aanleiding 

Er is een verzoek binnengekomen van bewoners (ouders) uit uw omgeving namens 

kinderen uit de wijk. Zij geven aan dat er een verjonging is in de wijk Galgenveld en dat er 

steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd wonen. Ze sporten heel graag buiten, met 

name voetbal, hockey etc.. Er wordt aangegeven dat ze geen goed speelveld hebben waar 

ze naar toe kunnen. Het veld waar ze normaal naar toe gaan aan de Palembangstraat 

wordt zo intensief gebruikt dat het regelmatig een veld is met modderplassen, kuilen en 

gaten. Hierdoor wordt het veld geregeld omgeploegd en ingezaaid; dit moet steeds weer 

opnieuw gebeuren, waardoor de kinderen er ook vaak niet terecht kunnen (opnieuw gras 

ingezaaid). Zij vragen om het grasveld te vervangen door kunstgras. 

 

Medewerking 

De gemeente herkent het intensieve gebruik met de bijbehorende problemen voor wat 

betreft het onderhoud van dit speelveld en wil graag meewerken aan het verzoek om het 

gras te vervangen door kunstgras. Het speelveld wordt kleiner: de afmetingen van het 

nieuwe kunstgrasveld worden in de nieuwe situatie: 33 m lang en 17,5 meter breed (zie 

bijgaande tekening); het doelgebied (2x) is 5 m2. De ballenvanger en het hekwerk 

eromheen worden aangepast aan de nieuwe afmetingen van het veld. 

Wij verwachten dat we door deze aanpassingen de buurt tegemoet komen: de kinderen 

kunnen méér gebruik maken van het veld.   

 

Draagvlak 

De bewoners die het verzoek hebben ingediend hebben zelf al draagvlak gecreëerd in de 

buurt. Omdat natuurlijk niet iedereen thuis was willen wij u graag aanvullend informeren 

over het voornemen van de gemeente om mee te werken aan deze wens. Bedoeling is om 

met de uitvoering zo snel mogelijk te starten na de reactietijd op deze brief.  
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Vragen - opmerkingen? 

Als u over het verzoek nog vragen hebt kunt u terecht bij de initiatiefneemsters: Boukje en 

Ewoud van Dijk, Javastraat 34, 6524 MC Nijmegen, tel.nr. 06-14282480.  

Als u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebt hoor ik dat graag vóór 6 juli 2018 op 

emailadres:  j.spierings@nijmegen.nl  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Jolande Spierings, wijkregisseur openbare ruimte Oost,  
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