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Voor de zomervakantie hebben wij u geïnformeerd over het plan om de ventwegen van de  
St. Annastraat om te vormen tot snelfietsroute.  
Deze verandering grijpen wij aan om de St. Annastraat voor de toekomst gereed te maken. Dit 
doen we door de looproutes en de oversteekbaarheid te verbeteren en vitale bomen te 
planten. Met deze brief informeren wij u over het vervolg.  

Opbrengst Bewonersavond 
Tijdens de bewonersavond is over verschillende onderwerpen informatie opgehaald. Al deze 
vragen en opmerkingen zijn verzameld en van een antwoord voorzien. Daar waar mogelijk zijn 
de reacties in het ontwerp verwerkt. Benieuwd naar de reacties en het definitieve ontwerp? 
Kijk op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/galgenveld/project/st-annastraat-herinrichting  

Start werkzaamheden  
De hoofdaannemer op het werk is de firma Heijmans. Inmiddels zijn al enkele voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd.  De daadwerkelijke start van de werkzaamheden is gepland op 
maandag 6 januari. Helaas zullen de werkzaamheden nog niet voor de 4daagse van 2020 klaar 
zijn. De verwachting is dat nog 2 maanden extra nodig is om het geheel af te ronden. Met de 
vierdaagse is de weg uiteraard geheel beschikbaar. Tijdens de uitvoering is het onvermijdelijk 
dat u overlast zult ervaren. Heijmans gaat er echter alles aan doen om het werk zo soepel 
mogelijk te laten verlopen en de overlast tot een minimum te beperken.  

Werkvolgorde  
De werkzaamheden beginnen aan de oneven zijde van de weg. Iedere fase loopt grofweg van 
kruispunt naar kruispunt. Als eerste  gaat het wegdeel  tussen huisnummer  187 en 135 op de 
schop (spoorkuil – Archipelstraat). Dit deel duurt naar verwachting 7 weken. Op 20 januari 
gaan we ook aan de slag  tussen de huisnummers 55 en 25. Het deel daar tussen slaan we nog 
even over om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden.  Over de startdata voor de 
andere delen wordt u op tijd geïnformeerd door de  aannemer.  
Als de oneven kant is afgerond gaan we verder aan de even zijde van de weg; vanaf de 
Groesbeekseweg werken we dan weer richting spoor.  Het deel tussen de Groesbeekseweg en 
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het Keizer Karelplein voeren wij als laatste uit. Hier wordt alleen de kant van de Vereeniging 
aangepast. 

Bereikbaarheid 
Aan de kant waar niet gewerkt wordt, rijden fietsers in 2 richtingen over de ventweg. Het 
doorgaande autoverkeer heeft bij de aanleg van de snelfietsroute nauwelijks hinder van de 
werkzaamheden. Werkzaamheden die op de hoofdrijbaan gedaan worden, doen we buiten de 
spits. Op de delen waar gewerkt wordt kunnen de parkeerhavens niet gebruikt worden. 
Gedurende de werkzaamheden zullen de woningen altijd te voet bereikbaar zijn en waar niet 
gewerkt wordt kan gewoon geparkeerd worden. Heeft u specifieke vragen over de 
bereikbaarheid, bijvoorbeeld voor een verhuizing, overlegt u dan even met ons. Een oplossing 
wordt altijd gevonden. 

Overige werkzaamheden 
In de aanloop naar de uitvoering hebben diverse partijen aangegeven ook werk in de straat te 
willen verrichten. Zo zal tijdens de werkzaamheden bij diverse huizen in de St. Annastraat de 
elektra en gasaansluiting worden vervangen. Ook Vitens heeft werkzaamheden aan haar 
leidingen. De woningen die last krijgen van deze werkzaamheden zullen vooraf door deze 
bedrijven op de hoogte gebracht worden. Verder wordt aan de Bottendaalzijde glasvezel 
aangelegd.  

Meer informatie en contact  
Gedurende het werk willen wij u goed op de hoogte houden van de voortgang van de 
werkzaamheden.  
Heijmans houdt u op de hoogte van de voortgang van het werk via de ‘Bouw app’. Via de app 
kunt u ook vragen stellen aan de aannemer. Per e-mail is de aannemer bereikbaar via 
St.annastraat@heijmans.nl. Vanuit de gemeente kunt u meer informatie vinden over het 
project en de ontwerptekeningen op ‘mijn wijkplan’. U kunt deze website ook gebruiken om 
vragen aan de gemeente te stellen. 
 
Op het bijgevoegde visitekaartje vindt u de QR-codes voor de Bouwapp en MijnWijkplan.  

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact op de 
projectleider Mark Vermeulen via e-mail: m2.vermeulen@nijmegen.nl 

Met vriendelijke groet, 

 

Mark Vermeulen 
Projectleider 

 

Mijn Wijkplan.nl 
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