
  

 

  

 
 
 

  

Aan de bewoners van de Plutostraat    

  

Datum 21 december 2020  
Onderwerp Uitnodiging om mee te denken over de 

nieuwe inrichting van uw straat  

 
Beste bewoner van de  Plutostraat,  

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Redmar van Steen 
r1.van.steen@nijmegen.nl 
 
Ons kenmerk 
D20.0924788 
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Met de herinrichting van de Plutostraat verbeteren we de leefbaarheid in uw straat. Het 
asfalt in uw straat is aan vervanging toe. Hetzelfde geldt voor de riolering en de 
huisaansluitingen in een deel van de straat. Dit onderhoud is noodzakelijk, maar het biedt 
tegelijkertijd een mooie kans om de straat voor u als bewoner prettiger te maken om 
doorheen te rijden, lopen of verblijven. Wat prettiger inhoudt, bepaalt u! In deze brief leest 
u er meer over.  
 
We gaan uw straat vernieuwen 
Dat doen we zowel boven als onder de grond. Ook gaan we voor een duurzame inrichting 
van de straat door duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van uitlaatgassen te 
beperken. De uitvoering van het werk begint na de zomer in 2021. Gemeente Nijmegen en 
Heijmans Infra werken samen aan dit project. De plannen voor de inrichting gaan we nu 
maken. Sommige zaken liggen al vast, maar er is nog veel ruimte voor u om met ons mee te 
denken.  
 
Uw mening telt 
Wij zijn benieuwd naar uw mening en ideeën over de straat. Wellicht heeft u bijvoorbeeld 
ideeën over parkeren, spelen, bewegen, ontmoeten, groen, de inrichting of de uitstraling 
van de straat. Kortom: het gaat om alles wat u belangrijk vindt.  
 
Wilt u uw mening met ons delen via de online vragenlijst?  
Eigenlijk zouden we in de eerste week van januari bij u aanbellen om met u in gesprek te 
gaan over uw behoeften bij de herinrichting van de straat. Helaas is dit persoonlijke 
contact momenteel niet mogelijk vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Daarom 
willen wij u vragen om online een aantal vragen te beantwoorden over uw straat. Het 
invullen kost u ongeveer 15 minuten. Wilt u dit uiterlijk 10 januari doen? Dan kunnen wij uw 
wensen en ideeën meenemen. U vindt de vragenlijst met deze link: 
nijmegen.nl/plutostraat. 
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U kunt ook meedoen met de bewonerswerkgroep 
In de vragenlijst kunt u aangeven of u actief wilt meedenken over de herinrichting van uw 
straat. Daarvoor sluit u aan bij de nieuw te vormen werkgroep. Met deze werkgroep praten 
we tijdens drie sessies verder over uw behoeften in de straat. We verzamelen uw ideeën en 
maken samen een eerste voorstel voor het ontwerp voor de straat.  
 
De planning leest u hieronder 

Periode Wat Met wie 

tot 10 januari Invullen online vragenlijst  alle bewoners Plutostraat 
2 – 4 februari Uitwerken ideeën en behoeften  werkgroep bestaande uit enkele buren 
23 – 25 februari Eerste opzet ontwerp  werkgroep bestaande uit enkele buren 
8 – 14 maart Voorleggen ontwerpvoorstel alle bewoners Plutostraat 
23 – 25 maart Afronden ontwerp werkgroep bestaande uit enkele buren 
September - oktober  Uitvoering werkzaamheden Heijmans Infra 

 
Heeft u nog vragen?  
U kunt meer informatie vinden over de herinrichting op: nijmegen.nl/plutostraat. Of neem 
contact op met Astrid Neefs, omgevingsmanager van Heijmans Infra, via 
aneefs@heijmans.nl of 06 524 882 16.  
 
Wij kijken ernaar uit om samen met u en uw buren na te denken over de herinrichting van 
de Plutostraat! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

    
 
Redmar van Steen   Astrid Neefs 
Projectleider Gemeente Nijmegen  Omgevingsmanager Heijmans Infra b.v. 
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