
  

 

  

 
 
 

  

Aan de bewoner(s) van dit pand    

  

Datum 8 december 2020  
Onderwerp Uitnodiging digitale informatieavond 

Vossenpels-Noord  

 
Geachte heer, mevrouw,   

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Eugène Leijenaar 
e.leijenaar@nijmegen.nl 
T 06 46 40 64 21 
 
Ons kenmerk 
D200876253 
 

 

     cumenten /  sjab =  Brief  
 

  
Gemeente Nijmegen  Pagina 1 van 2 

 
 

Als onderdeel van de Waalsprong is de gemeente bezig met de ontwikkeling van 
Vossenpels-Noord. In 2018 hebben we een informatieavond georganiseerd over het 
ambitiedocument. In dit document is in grote lijnen beschreven wat de ambities voor 
Vossenpels-Noord zijn. Dit document is uitgewerkt en vertaald in een 
ontwerpbestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan. Deze twee documenten geven 
aan waar, wat gebouwd mag worden en wat voor uiterlijk en uitstraling de nieuwe wijk 
moet krijgen. 
 
Digitale informatieavond op 14 december  
Op maandagavond 14 december a.s. vanaf 19.30uur geven wij u graag uitleg over de 
plannen voor Vossenpels Noord, de procedures en de planning en kunt u ook vragen 
stellen. Vanwege de coronamaatregelen kan dit helaas niet tijdens een fysieke 
bijeenkomst. Als alternatief hiervoor organiseren we een webinar onder leiding van 
een onafhankelijk dagvoorzitter, de heer Piet-Hein Peeters. 
Een webinar is vergelijkbaar met een normale bijeenkomst, alleen zit u nu in uw 
vertrouwde omgeving, achter uw pc, tablet of smartphone.  
De digitale bijeenkomst wordt in zijn geheel opgenomen en is  tot een maand later te 
bekijken op nijmegen.nl/vossenpelsnoord. 
 
Deelnemen aan het webinar  
Om deel te nemen aan het webinar kunt op maandag 14 december vanaf 19.15 uur de 
volgende link intypen of kopiëren in uw browser.  
https://us02web.zoom.us/j/3315555028?pwd=M09DS0JtRGVBcjRvQWczSk5PRkk2dz09 
Wachtwoord: Vossenpels 
 
Kunt u niet deelnemen, maar hebt u wel vragen?  
We realiseren ons dat een webinar niet voor iedereen een geschikte manier is om 
geïnformeerd te worden over de plannen. Kunt u niet deelnemen, maar heeft u wel 
vragen over de plannen en de procedure, dan kunt u die stellen aan de projectleider 
Eugène Leijenaar via e.leijenaar@nijmegen.nl. In verband met de feestdagen zullen 
mails tussen 21 december 2020 en 4 januari 2021 slechts beperkt of na 4 januari 
beantwoord worden. 

https://us02web.zoom.us/j/3315555028?pwd=M09DS0JtRGVBcjRvQWczSk5PRkk2dz09


BestemmingspLan 

Op 8 december geeft het College van Burgemeester en Wethouders het 

ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Vossenpels Noord Vrij voor ter visie legging. 

Na publicatie liggen de betreffende stukken gedurende zes weken (met ingang van 

donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021) ter inzage bij de 

Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. 

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 10 december ook in te zien op de 

landelijke website: 

http://www.ruimtelijkepiannen.nl/?planidn=NL.l  MRO.0268.BP22300-ON01 

Zienswijze 

In de periode van donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021 

kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het 

ontwerpbestemmingsplan indienen bij: 

Gemeenteraad Nijmegen 

t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30) 

Postbus 9105 

6500  HG  NIJMEGEN 

Denkt u er alstublieft aan om de zienswijze te ondertekenen en om uw naam en adres 

te vermelden. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via 

https://www.nijmegen.nl  

(zoek op 'bestemmingsplan'). lnloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning 

- is hierbij verplicht. 

ik hoop u op 14 december digitaal te mogen b 

Met vriendelijke  

Noël  Vergunst, 

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Grondbeleid 
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