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In oktober vorig jaar hebben wij u bijgepraat over de voorgestelde aanpassingen op de 
Graafseweg. Kort gezegd kwam het er op neer dat we op basis van de verkeersonderzoeken 
voorstelden om het deel tussen Wolfskuilseweg en Neerbosscheweg de huidige rijstroken 
zouden versmallen zodat de rijsnelheid er afneemt en er langs de woningen ruimte ontstaat 
voor aanliggende, verhoogde fietspaden. Op het deel tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg 
was volgens de verkeersonderzoeken ruimte om hier naar 2x1 rijstrook te gaan, zodat we hier 
een ventweg met parkeerplaatsen en groen konden maken.  
 
Besluitvorming gemeenteraad  
Het afgelopen half jaar is de inrichting van het stuk Graafseweg tussen Rozenstraat en 
Wolfskuilseweg regelmatig aan de orde geweest in de gemeenteraad. Een aantal politieke 
partijen had twijfels bij de berekende verkeersdoorstroming bij 2x1 rijstrook en/of de 
bereikbaarheid voor bussen en hulpdiensten. Op verzoek van de raad zijn daarom de 
afgelopen maanden nog verschillende inrichtingsvarianten uitgewerkt. Op 10 juni heeft de 
gemeenteraad ingestemd met de aanpassing van het deel tussen Rozenstraat en 
Wolfskuilseweg naar 2x1 rijstrook en een busbaan stadinwaarts. Daarmee kunnen we nog 
steeds een ventweg met parkeerplaatsen realiseren; we onderzoeken nog in hoeverre we hier 
ook nog groen kunnen toevoegen. In elk geval zal  ook in deze variant de verkeersveiligheid en 
de leefbaarheid op dit deel van de Graafseweg verbeteren. 
 
Stand van zaken Wolfskuilseweg  Neerbosscheweg 
Tijdens de bijeenkomst van afgelopen oktober zijn door de bewoners op het deel 
Wolfskuilseweg-Neerbosscheweg een aantal suggesties gedaan voor aanpassingen.  
Die hebben vooral betrekking op de beschikbare ruimte op de Cavaljéweg en de fietsroute. 
Naar aanleiding van die suggesties wordt het ontwerp op dit wegdeel verder uitgewerkt.  
 
Vervolg Rozenstraat - Wolfskuilseweg 
Voor het deel Rozenstraat – Wolfskuilseweg moet er een aangepast ontwerp komen wat 
aansluit bij het raadsbesluit van 10 juni. Na de zomervakantie zullen we hierover een 
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bijeenkomst organiseren voor de bewoners op het deel Rozenstraat / Wolfskuilseweg.  
Deze bewoners krijgen hier nog een uitnodiging voor.  
 
Vervolg 
Als we een definitief ontwerp hebben voor beide wegdelen organiseren we weer een 
bijeenkomst voor de hele Graafseweg. Onze planning is er nog steeds op gericht om in de 
zomer van 2021 aan de slag te gaan.  
 
Meer informatie / Vragen 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mij, via 
024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
John Dibbits 
Projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


