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Zoals u weet werkt de gemeente aan plannen om de Graafseweg  aan te passen. We willen de 
leefbaarheid verbeteren en de vroegere verkeersader tussen Noord en Zuid Nederland een 
inrichting geven die beter past bij de huidige functie als stadsweg. Vorig jaar oktober hebben 
we tijdens een bijeenkomst in het stadhuis het eerste ontwerp hiervoor gepresenteerd: 
4 (smallere) rijstroken en aanliggende verhoogde fietspaden op het deel Wolfskuilseweg en 
Neerbosscheweg.. Op het deel tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg is het volgens de 
verkeersberekeningen mogelijk om naar  2x1 rijstrook te gaan, zodat er ruimte komt voor een 
ventweg met parkeerplaatsen en groen.  
 
Aanpassingen ontwerp 
Op 10 juni heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om op het deel tussen Rozenstraat 
en Wolfskuilseweg 2x1 rijstrook te realiseren én een busbaan stadinwaarts. Daarnaast hebben 
we naar aanleiding van een aantal opmerkingen en suggesties van oktober vorig jaar het 
ontwerp op onderdelen aangepast en verbeterd. Deze week heeft de raad bovendien 
ingestemd met het extra budget voor de Graafseweg. Hierdoor kunnen we ook nog op het deel 
Cavaljéweg – Neerbosscheweg de vluchtstroken weghalen en vervangen door groen.  
 
Digitale informatiebijeenkomst op 10 november 
Het aangepaste ontwerp willen we graag aan u presenteren op dinsdag 10 november van 
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. We zullen u dan ook  informeren over het vervolg en de 
planning van de uitvoering.  Vanwege de Covid-19 maatregelen doen we dat met een online 
informatiebijeenkomst. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst? Stuur dan een mailtje naar 
r1.peek@nijmegen.nl. U ontvangt dan een linkje waarmee u kunt inloggen. De bijeenkomst is 
naderhand ook terug te kijken via nijmegen.nl/graafseweg 
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Het ontwerp alvast bekijken? 
De tekeningen van het aangepaste ontwerp kunt u vanaf vrijdag 6 november alvast bekijken 
via nijmegen.nl/graafseweg. Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u 
contact met mij opnemen via 024-3292889 of j.dibbits@nijmegen.nl.  
 
Ik hoop u 10 november te mogen begroeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
John Dibbits, 
Projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


