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Informatieavond op 25 september 

Graag nodig ik u uit voor de tweede informatiebijeenkomst over de vergroening van het 

Esdoornplein. De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 25 september van 18.00 tot 

20.00 uur op het Esdoornplein. 

 

Samen voor meer groen 

Enkele bewoners hebben aan de gemeente gevraagd of het plein groener gemaakt kan 

worden. Dit initiatief past prima in de gedachte van de campagne “Operatie Steenbreek”. 

Daarom is dit voorjaar besloten om geld vrij te maken om het Esdoornplein groener te 

maken.  

 

Operatie Steenbreek 

Operatie Steenbreek streeft ernaar zo veel mogelijk verharding te vervangen door groen, 

onder het motto: ‘Stenen eruit, groen erin!’. Door zoveel mogelijk openbare ruimtes en 

particuliere tuinen groener te maken, zorgen we er voor dat regenwater sneller de grond 

in stroomt (en dus het riool ontlast) en dat de temperaturen in de stad zo aangenaam 

mogelijk blijven, want groen zorgt voor koelte. In de bijgesloten folder leest u meer over 

Operatie Steenbreek. 

 

Ontwerp 

Op basis van de reacties van de inloopavond op 11 april heeft de gemeente een ontwerp 

gemaakt voor het hoge deel van het plein. Het speelveld is ondertussen geschilderd. De 

JOP wordt niet aangepast. U kunt het ontwerp en beplantingsplan inzien op de website 

www.mijnwijkplan.nl:  
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl//project/inrichting-esdoornplein-rode-dorp- 
 

Uw mening 

Wij staan dinsdag 25 september van 18.00 tot 20.00 uur met een heuse pipowagen op het 

plein. Komt u langs? We willen graag uw mening horen over het ontwerp. 

Tijdens deze avond vertellen we u ook meer over het groener  maken van de tuinen in het 

kader van “Operatie Steenbreek”. Wanneer u hier aan mee doet en tegels uit uw tuin 

haalt, krijgt u een aantal plantjes terug.  
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Uitvoering 

Wij gaan de aanpassingen van het plein in de tweede helft van oktober uitvoeren. Op 
zaterdag 27 oktober kunt u meedoen met uw tuin: dan kunt u tegels inleveren en krijgt u 
aarde en plantjes daarvoor terug. De gemeente kan u ook advies geven over de inrichting 
van uw tuin.  
 
Bewonersparticipatie  
U kunt er als bewoners voor kiezen om het groen op het plein zelf te beheren. U bent dan 
samen met uw buurtgenoten verantwoordelijk voor het onderhoud van dit groen. Als 
tegenprestatie kan de gemeente dan mooier planten leveren, omdat er minder 
onderhoudskosten zijn. Als u hiervoor interesse hebt kunt u dat tijdens de bijeenkomst op 
25 september kenbaar maken.  We kunnen dan aangeven wat hierin mogelijk is. 
 
Vragen/opmerkingen  

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met mij, via 024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik hoop u dinsdag 25 

september te begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

John Dibbits,  

Projectleider 

 

Bijlage: folder Operatie Steenbreek 


