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Graag informeer ik u over de voortgang van het project reconstructie van de 
Hengstdalseweg en een digitale bewonersavond. Het gaat om het gedeelte gelegen tussen 
de Sophiaweg  en de Beukstraat.  
 
Digitale bewonersavond 
Door de maatregelen rondom de coronacrisis is het voor de gemeente niet mogelijk om 
fysieke bewonersavonden te organiseren. Als oplossing hiervoor organiseren wij op twee 
verschillende momenten een digitale bewonersavond;  

• Maandag 6 juli tussen 19:00 en 20:00 een digitale bewonersavond 
• Dinsdag 7 juli tussen 19:00 en 20:00 een digitale bewonersavond 

 
Wilt u deelnemen aan de bewonersavond stuurt u dan een mail naar r1.peek@nijmegen.nl 
met de gewenste datum. Om er voor te zorgen dat de techniek ons niet in de steek laat is er 
een maximum aantal deelnemers per avond. U ontvangt van ons een reactie of er nog plek 
is op het gewenste moment en een link en uitleg voor deelname. Wij zijn aanwezig om een 
en ander toe te lichten en uw vragen te beantwoorden.  
 
Voortgang van het project 
In oktober 2019 hebben we een goed bezochte bewonersavond georganiseerd. We hebben 
de aanwezigen meegenomen in het ontwerp en toegelicht waar we mee aan de slag gaan 
binnen het project. De Hengstdalseweg is namelijk aan vervanging toe. In de nieuwe 
situatie is dit gedeelte van de Hengstdalseweg ingericht als een fietsstraat met een 30km 
regime. Verder vervangen we de riolering en leggen we een infiltratieriool aan tegen de 
wateroverlast. Er wordt nieuw groen aangeplant en de aanwezige kastanjebomen worden 
behouden.  
Aan de hand van de positieve reacties hebben wij het ontwerp uitgewerkt. We zijn nu in de 
laatste fase van de voorbereiding, namelijk de aanbesteding van het project aan een 
aannemer. In juli verwachten wij de aanbesteding af te ronden.  
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U kunt het ontwerp en informatie over het project vinden op mijnwijkplan via de volgende 
link; 
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/hengstdal/project/hengstdalseweg-tussen-beukstraat-
en-sophiaweg-gedeeltelijke-reconstructie 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden is gepland na de zomervakantie 2020. De verwachting is 
dat de werkzaamheden ongeveer 24 weken duren. De precieze planning wordt afgestemd 
en gemaakt door de aannemer. Hierover wordt u nog geïnformeerd door ons en door de 
aannemer.  
 
Omdat we de kastanjebomen willen behouden moeten we hier de planning op aanpassen. 
Werkzaamheden rondom de kastanjebomen zullen namelijk in de periode oktober – maart  
uitgevoerd moeten worden. 
 
Vragen/opmerkingen  
Mocht u verhinderd zijn op het moment van de digitale bewonersavond of heeft u naar 
aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met mij via 
bovenstaande contactgegevens.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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