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Het openbare gebied rondom de basisschool de Klokkenberg wordt in de loop van dit 
Bijlage(n) 

voorjaar opgeknapt. Het gaat om de Kiss &  Ride  voorzieningen voor de school. Ook 
Bijgevoegd: Ja 

plaatsen we verkeersborden en paaltjes om de parkeerproblemen rondom de school aan 

te pakken en verkeersveiligheid te vergroten. In deze brief leest u wat we precies gaan doen 

en welke stappen hiervoor nodig zijn. Ook vindt u onze planning. 

Wat gaat er gebeuren? 

ri 2019 hebben wij samen met de buurt een plan gemaakt voor het openbare gebied. Via 

MijnWijkplan (frttps://nijmegen.miinwiikplan.n(/) hebben wij u op de hoogte gehouden 

hierover. Het beschikbare budget bleek helaas niet genoeg om alle maatregelen uit te 

voeren. Daarom hebben wij de afgelopen maanden extra budget gezocht, de uitvoering 

heeft daardoor vertraging opgelopen. Van een aantal buurtbewoners begrepen wij dat u 

als omwonenden ongemak heeft ervaren dat de uitvoering zo lang op zich heeft laten 

wachten. Onze excuses voor dit ongemak. 

Met het budget kunnen we de meeste en belangrijkste maatregelen uit het plan realiseren. 

Dit zijn de volgende: 
1. Er komt een stopverbod aan de beide kanten van de Ubbergseveldweg, tussen 

huisnummers 128 en 132. Dit stopverbod geldt tijdens de breng- en haaltijden van de 

school. 

2. We maken het voetpad bij de entree van de school en de nieuwe woningen aan de 

Kopseweg. Ook komen er nieuwe ptantvakken en beplanting in deze strook. 

3. Op het noordelijke stuk van de Kopseweg plaatsen we aan de kant van de woningen 

(huisnummer 11) flexibele parkeerpaaltjes, zodat auto's hier niet meer kunnen 

parkeren. Daardoor wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. 

4. De slechte stukken in het asfalt van het fietspad voor de school worden hersteld. 

Voor sommige maatregelen, zoals het opknappen van de groenstrook tussen het fietspad 

en de rijbaan voor school, is helaas onvoldoende budget beschikbaar. 
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Deze zijn daarom vervallen. In de bijlage vindt u een overzichtstekening met de 

maatregelen die we gaan uitvoeren. 

Wanneer gaan we aan de slag? 

Voor de planning zijn twee dingen belangrijk: 
1. Voor het stopverbod is een verkeersbesluit nodig. Wij verwachten dat dit besluit 

halverwege of eind maart 2020 is genomen. Daarna is er een bezwarentermijn van 6 

weken. Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt via de bekendmaking in het 

elektronische gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op: overheid.nl. 

2. De locatie ligt in het archeologische waardevolle gebied de Romeinse  Limes'.  De 

provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland hebben ingestemd met de voordracht 

van de Romeinse  Limes  voor de UNESCO Wereld erfgoedstatus. Eind 2019 is besloten 

dat het Kops Plateau ook in het gebied Romeinse  Limes  wordt opgenomen. Dit 

betekent dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (de RCE) voor de geplande 

werkzaamheden in de grond (voornamelijk voor het plaatsen van de verkeersborden) 

haar toestemming moet geven. Daar wachten wij nu nog op. 

Bovendien willen wij de overlast voor de ouders en de kinderen die naar de school gaan zo 

veel mogelijk beperken. Daarom hebben wij de uitvoering gepland in de meivakantie, 

tussen 28 april en 8 mei2020. Eind april is de bezwarentermijn op het verkeersbesluit 

afgelopen en kunnen we naar verwachting de verkeersborden plaatsen. 

Om deze planning te halen zijn we wel afhankelijk van het krijgen van de toestemming van 

de RCE èn van de procedure voor het verkeersbesluit. Wanneer hier vertraging door wordt 

opgelopen, laten we u dit via mijnwijkplan weten. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met de projectleider mevrouw S. 

Rietvelt-Roubroeks op telefoonnummer (024) 329 9028. Dit kan op maandag tot en met 

donderdag. U kunt haar ook mailen ops.rietvelt@nijmegen.nl. 

Metvriendelijke groet, 

J.H.F. Gernaat 

Hoofd bureau Projectmanagement 
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