
  

 

  

 
 
 

  

 
Aan de bewoners van dit pand 

  

  

Datum 11 mei 2020  
Betreft Uitstel inloopavond busroute lijn 6 Hatert tot na 1 

september   

  

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Eef Neienhuijsen 
e.neienhuijsen@nijmegen.nl 
06-20396409 
 
Ons kenmerk 
D200460818 

Gemeente Nijmegen  Pagina 1 van 1 
 
 

Beste buurtbewoner, 
 
 
Op maandag 24 februari heeft u een brief ontvangen met als onderwerp ‘’Uitnodiging 
inloopavond busroute lijn 6 Hatert’’. In die brief hebben we aangegeven dat we de 
verschillende scenario’s die mogelijk zijn voor de route van de buslijn willen presenteren en uw 
mening daarover willen ophalen. 
 
Door de corona-maatregelen kan de bijeenkomst van 14 mei niet doorgaan. We mogen niet 
met veel mensen in een zaal. Ook hebben we geen representatief verkeersonderzoek uit 
kunnen voeren.  Omdat verkeersveiligheid erg belangrijk is voor het maken van een keuze voor 
de definitieve route voor de bus in Hatert, hadden we dit verkeersonderzoek gepland in de 
week van maandag 16 maart (week 12). 
Dit onderzoek is pas representatief als het Kandinsky College weer open is. Hopelijk zal dat 
vanaf 1 juni zijn. In dat onderzoek wordt onderzocht waar weggebruikers verkeershinder 
ervaren en waar mogelijk verkeersonveilige situaties ontstaan. We hebben verschillende 
mensen in de wijk gevraagd of ze toch op dit moment al een (bijvoorbeeld digitale) 
bijeenkomst willen. Er is begrip om het uit te stellen tot we een goede discussie kunnen voeren 
met ook de resultaten van het onderzoek.  
Gezien de laatste persconferentie van minister-president Rutte van 6 mei duurt het nog even 
voor we bij elkaar kunnen komen. Het is nog te vroeg voor grote groepen om bij elkaar te 
komen, daarom willen we de avond pas na 1 september organiseren. U krijgt daar een nieuwe 
uitnodigingsbrief voor. 

 
Voor meer informatie over het project Malderburchtstraat, pilot duurzaamheid kunt u terecht 
op nijmegen.nl/mijnwijkplan.  
 
 
 


