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Aan de bewoners van dit pand 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Binnenkort plaatsen we verkeersdrempels en een verkeersspiegel om de verkeersoverlast in uw 
buurt te verminderen. Dit zijn mogelijk tijdelijke maatregelen, omdat we het breder in de wijk nog 
gaan hebben over de busroutes. Op de informatie/meedenkavond van 27 januari bleken deze 
eenvoudige aanpassingen voor nu gewenst.  
 
Met deze brief willen wij u informeren over de planning van de werkzaamheden en de tijdelijke 
verkeersmaatregelen die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren.  
 
Locatie  
De busdrempels worden aangebracht op de 
plekken waar eerder ook drempels lagen, 
zowel in de Van der Duyn van Maasdamstraat 
als in de Cort van der Lindenstraat. Er wordt 
op beide locaties één busdrempel aangelegd, 
met palen ernaast zodat fietsers zonder 
drempel kunnen passeren. Een vergelijkbare 
situatie is ook te vinden op Nijenrodestraat, 
net voorbij de kruising met de 
Couwenbergstraat. Zie de foto naast deze 
tekst.  
 
De verkeersspiegel wordt geplaatst in de hoek 
van de Van der Duyn van Maasdamstraat en 
de Cort van der Lindenstraat (foto onder – de 
foto geeft de locatie aan, niet de hoogte van 
de spiegel).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planning 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op woensdag 19 februari (Van der Duyn van 
Maasdamstraat) en donderdag 20 februari (Cort van der Lindenstraat), op beide dagen tussen 8:00 
en 16:00 uur.  
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Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt telkens één helft van de rijbaan afgezet. Verkeer 
kan dus blijven passeren, maar moet op elkaar wachten. Daarom staan er bij de afzetting 
verkeersbegeleiders. Aan het einde van de werkdag is het werk klaar.  
 
Parkeren tijdens de werkzaamheden 
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden geldt een parkeerverbod, zodat auto’s en bussen 
kunnen blijven passeren.   
 
Het parkeerverbod geldt op woensdag 19 februari tussen 8:00 en 16:00 uur op het hieronder 
aangegeven deel van de Van der Duyn van Maasdamstraat.  
 
Op donderdag 20 februari geldt het parkeerverbod tussen 8:00 en 16:00 uur voor het onderstaande 
deel van de Cort van der Lindenstraat.  
 
Houdt hier alstublieft rekening mee.  
 

 
Mocht u vragen hebben over de aanleg van deze drempels en de plaatsing van de spiegel, dan kunt 
u contact opnemen met Paulien Bisschop van Van Gelder op 06 83282822 of 
pbisschop@vangelder.com. Het verslag van 27 januari heeft u als het goed is in de bus gehad en 
vindt u samen met andere informatie over dit project op nijmegen.nl/mijnwijkplan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Eef Neienhuijsen 
Projectleider gemeente Nijmegen 
 
Paulien Bisschop 
Omgevingsmanager Van Gelder 
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