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Agenda 
 
1. Korte terugblik op plan juni 2018 
2. Gemeentelijke uitgangspunten 
3. Uitgangspunten / vragen bewoners   
4. Overleg klankbordgroep 
5. Aanpassingen in het plan / onderzochte varianten 
6. Aangepast plan / impressies 
7. Operatie steenbreek 
8. Spelen en ontmoeten 
9. Mijn wijkplan 
10. Constructieve gesprekken bij de tafels 
 



Plan juni 2018 
 
  



Uitgangspunten gemeente 
 
• Gedeeltelijk vervangen riool 

 
• Veilige (verkeer en sociaal) leefomgeving 

 
• Toekomstbestendige leefomgeving 

 
• Oplossen problemen waterhuishouding 

 
• Meer groen / minder steen  

 
• Minimaal zelfde aantal parkeerplekken 

 
• Beschermd stadsbeeld 
 
 
   
 
 



Bewoners: Indeling van de ruimte  
 
 Waardering voor de sfeer van het woonerf 
 
 Het huidige woonerf wordt niet op de juiste wijze gebruikt, nu 
 vooral parkeren  
 De oude straatindeling (gescheiden straat + trottoir) zou beter  
 ogen en veiliger zijn voor mensen die slecht te been zijn 
 Spoorbuurt moet ‘meer smoel’ krijgen, de openbare ruimte moet 
 uitnodigen tot gebruik en verblijven, bijvoorbeeld bankjes voor ouderen 
 Verbetering wenselijk: Bestrating is versleten, wortelopdruk, opdruk 
 tuinmuurtjes  
  

√ 
√ 
√ 
√ 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

√ 



Bewoners: Indeling van de ruimte  
 
 Toegankelijkheid nu niet goed, geparkeerde auto’s soms dicht tegen 
 de voortuinmuur 
 Bij de inrichting moet er aandacht voor slechtzienden / minder-validen 
 zijn 
 Aandacht voor opstelplekken kliko’s – niet recht voor uitgang 
 achterpaden 
 Speelplekken / wipkippen nut en noodzaak? Anders omzetten naar 
 parkeren 

√ 
√ 
√ 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

√ 



Bewoners: Verkeer en parkeren 
 
 Te weinig parkeren aanwezig – behoefte aan meer parkeervakken 
 
 Toename aantal fietsers door ontwikkeling Limos 
 
 Voorkeur voor éénrichtingsverkeer in Wagenaarstraat 
 
 Fietspad langs voetpad Dunklerstraat 
  
 Parkeeroverlast door halen en brengen kinderen school (Dunklerstraat – 
 Wagenaarstraat) 

√ 
√ 
√- x 

√ 

√ 



Bewoners: Groen en water 
 
 Meer ruimte voor groen 
 
 Bomen worden gewaardeerd, maar geven ook overlast (vogelpoep / blad) 
 
 Minder ‘steen’ in de openbare ruimte 
  
 Afkoppelen regenwater 
  
 Overlast door water in achterpaden 

√-√ 
√ 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

√ 

√ 
√ 



Aanwezig groen huidige situatie: 915 m2 

(waarvan 194 m2 in strook zuid-west) 

groen toekomstige situatie: 2100 m2 



Bewoners: Gedrag 
 
 Geef bewoners invloed in inrichting en beheer groen 
 
 Hard rijden voorkomen, soms wordt er te hard gereden 
 
 Zwerfvuil door hangjongeren 
 
 Honden aanlijnen 

x 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

√ 

x 

√ 



Overige (deels buiten plangebied) 
 
 Verkeersveiligheid van ‘t Santstraat  
 
 Groter hondenveld op Limos 
 
 Tuintjes in het park langs het pad / vlak bij Gelderselaan 
 
 Ondergrondse afvalcontainers, kliko’s in de achtertuin 
 
 Achterpaden afsluitbaar maken 

x 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

x 
x 

√ 
√ 



Input Klankbordgroep: 
 
 Bestaande bomen (zoveel mogelijk) inpassen 
 
 Vrees voor ontstaan “racebaan” 
 
 Vergelijking Huidige situatie / Woonerf + / Erftoegangsweg 
  
 Eénrichtingsverkeer in totale buurt onderzoeken 
 
 Parkeerdruk oplossen (bijv Obrechtstraat / Wagenaarstraat) 
 

Is verwerkt in plan 
Kan in vervolg uitgewerkt worden 
Is niet verwerkt in plan 

√ 
√ 
x 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 



Onderzoek inpassen bestaande bomen 



Vrees voor ontstaan “racebaan” 



Vergelijking  bestaand / woonerf + / erftoegangsweg 



Vergelijking  bestaand / woonerf + / erftoegangsweg 



Vergelijking  bestaand / woonerf + / erftoegangsweg 

  
Voordelen erftoegangsweg 
- Duidelijkheid / meer structuur 
- Meer ruimte voor groen en bomen 
- Meer ruimte voor parkeren (of groen) 
- Sluit beter aan op beschermd stadsbeeld 



Eénrichtingsverkeer onderzoeken 



overeenkomst 



Parkeerdruk Obrechtstraat / Wagenaarstraat 









Vaarwel 
stenen, 
hallo groen! 
Nijmegen, 12 februari 2019 

Presentator
Presentatienotities
- Wie heeft er al gehoord van Operatie Steenbreek?- Ik ben … , samen met collega …., groep vrijwilligers en samenwerking met veel partijen én inwoners van de stad werken we aan het vergroenen van de stad.- Campagne voeren we vanuit De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie aan de Waalkade en het Waterschap Rivierenland.



Wáárom stenen eruit en groen erin? 

• Het klimaat 

verandert.  

• Vaker tropische 

zomers. 

• Vaker heftige 

hoosbuien  met alle 

gevolgen van dien. 

• Groen trekt onder 

meer vlinders en 

bijen. Dáár worden 

we blij van. 



Operatie Steenbreek Nijmegen 

• Campagneteam. 

• Ambassadeur Margot 

Ribberink. 

• Wijkambassadeurs. 

• Coördinator en 

vrijwilligers voor 

wijkactiviteiten.  

• Samenwerking met vele 

partijen: gemeente, NL 

Bloeit!, IVN, Onder de 

Bomen, Helicon etc. 



Operatie Steenbreek Nijmegen 

• Doel in 2018: 100.000 

stenen eruit.  

• Eindresultaat: 190.000 

stenen eruit! 

• Véél stenen eruit door 

de gemeente: openbare 

ruimtes. 

• Schoolpleinen.  

• Particulieren. 



Wijkkaravaans – Bijvoorbeeld De Spoorbuurt! 

• Gemeente breekt 

stenen in de 

openbare ruimte.  

• Bewoners kunnen 

meedoen met de 

eigen voor- en 

achtertuin.  

• Wij helpen u: 

plaatsen container, 
zorgen voor aarde én 

aantal gratis 

plantjes.  

• Doet u ook mee? 



Vervolg wijkkaravaan in De Spoorbuurt! 



Vervolg wijkkaravaan in De Spoorbuurt! 

• Gemeente breekt 

stenen in de 

openbare ruimte.  

• Bewoners kunnen 

meedoen met de 

eigen voor- en 

achtertuin.  

• Wij helpen u: 

plaatsen container, 
zorgen voor aarde én 

aantal gratis 

plantjes.  

• Doet u ook mee? 



Operatie Steenbreek, doet u ook mee? 

• Dit is ons motto! 

• Doel in  



Spelen en ontmoeten in de spoorbuurt 
( we horen graag uw ideeën) 



 

 De wijkregisseur openbare ruimte  werkt aan het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte (de straten, pleinen en het groen). 
 

 De wijkregisseur ondersteunt bewonersinitiatieven en –participatie in de openbare 
ruimte. 
 

 De wijkregisseur zorgt voor verbinding tussen bewoners en Gemeente.  
 

 Mijnwijkplan is het platform voor het aandragen van bewonerswensen. 
 

 Mijnwijkplan geeft een actueel overzicht van activiteiten in de openbare ruimte van uw 
wijk. 
 

 Via Meld & Herstel meldt u kapotte zaken in uw buurt, (geluid)overlast, zwerfvuil e.d. 
 
 
 
 

Wijkregisseur openbare ruimte 



 

 

 

 Bel: 024 -  329 20 63, mobiel 06 - 51 49 97 01 
 Mail: h4.franken@nijmegen.nl  
 Afspraken via Ashley de Jong: a3.de.jong@nijmegen.nl 
     tel.: 024 - 329 33 48 

 
 

 

 

 

 

Voor uw wijk: Helen Franken 

mailto:h4.franken@nijmegen.nl
mailto:a3.de.jong@nijmegen.nl
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