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PLUTOSTRAAT

• 114 adressen - 60 reacties



PLUTOSTRAAT
• Wat vindt men nu van de straat

– Wonen aan het park, veel groen in de omgeving

– Rustige omgeving met relatief weinig verkeer, alleen bestemmingsverkeer

– Goede parkeermogelijkheden / schuine parkeervakken

– Brede straat en over het algemeen breed trottoir

– Grasveld, hier kunnen kinderen lekker spelen

• Wat doet men nu op straat

– Wandelen, fietsen, rijden, parkeren

– Buren ontmoeten, met name in het park

– Genieten van het park, zonnen, wandelen met de hond

– Badmintonnen, frisbee, spelen met (klein)kinderen



PLUTOSTRAAT
• Wat vindt men vervelend in de straat

– Slecht wegdek, gaten en opspattende steentjes, veel water op wegdek, toegankelijkheid 

trottoir

– Parkeeroverlast van bewoners van andere straten,  auto’s aan beide kanten van de weg, 

te weinig parkeergelegenheid

– Hondenuitlaters

– Straat oogt verouderd/verwaarloosd, aanzicht van de straat kan beter, veel onkruid

– Weinig ruimte voor parkeren van fietsen bij de flats

– Er wordt te hard gereden

– Kelders lopen onder water bij hevige regenval

– Veel blad in de straat

– Garageplein hard op/afrijden



PLUTOSTRAAT

+ Weinig doorgaand verkeer, verkeersveilig

+ Sociale controle van de buren/bewoners

- Te hoge snelheid

- Auto’s zo geparkeerd dat er geen 

ambulance door kan, vooral in de bochten

- Gladheid, er wordt weinig gestrooid

- Diefstal

- Niet overal voldoende verlichting

Veiligheid

De Plutostraat is een veilige straat/plek



PLUTOSTRAAT

+ Voor de bewoners vrijwel altijd voldoende plek

+ Gratis parkeren

- Meestal geen plek voor bezoek of als je ‘s 

avonds laat thuis komt

- Bewoners Venusstraat parkeren in de Plutostraat 

sinds herinrichting

- Regelmatig verderop in de straat moeten 

parkeren

- Op straat parkeren

Parkeergelegenheid

Er is altijd voldoende 

parkeergelegenheid in de straat



PLUTOSTRAAT

+ Park, uitzicht op groen

+ Grasvelden

- Er mag altijd meer groen bij

- Weinig bomen, planten en 

bloemperken langs de weg zelf

- Grasveld is wat saai

Groen

Er is voldoende groen in de straat



PLUTOSTRAAT

Opgeknapte straten in Heseveld, zoals de 

Venusstraat, Schependomlaan

Weinig doorgaand verkeer

Aansluiting en uitzicht op het park

Rustig, veilig

Groen, mooie boomperken

Mooi aanzicht, ziet er gemoedelijker uit

Mooie bestrating

Straatkolken eruit en een opvangplek voor water

Minpunt: weinig parkeerplekken in Venusstraat

Mooie voorbeelden



PLUTOSTRAAT

Jasmijnstraat

Eénrichtingsverkeer

Mooi nieuw wegdek

Voldoende parkeergelegenheid

Verzorgde uitstraling

Mooie voorbeelden



PLUTOSTRAAT

Jozef Israëlstraat

Groen

Autoluw

Voldoende parkeerplek

Mooie voorbeelden



PLUTOSTRAAT

Krayenhoflaan

Veel bomen langs de straat

Toch voldoende ruimte voor stoep en straat

Jan de Wittstraat

bewoners zelf veel groen aangeplant

open karakter van de wijk

Mooie voorbeelden



PLUTOSTRAAT

Sophiaweg / Lindelaan / Kerkstraat

Veel en grote bomen

Rust en groen

Ruim

Mooie voorbeelden



Terracottastraat

Veel groen

Parkeermogelijkheden

Ruime straat

PLUTOSTRAAT
Mooie voorbeelden
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Meer groen, als het niet ten koste gaat van parkeerruimte

Asfalt vervangen door klinkers

Meer parkeerplaatsen (meningen verdeeld tussen schuin of haaks)

Duidelijke belijning bij parkeerplaatsen

Ruimte voor water

Betere voetpaden; breder en goed bereikbaar, zonder obstakels

Elektrische laadpalen / deelauto’s 

Betere verlichting (Led)

Haken aan lantaarnpalen voor plastic & ondergrondse containers

Snelheidsbeperkende maatregelen

Geluiddempend wegdek

Grote bomen, planten/bloemen met kleur

Wat wil men veranderen in de straat



HOE NU VERDER?

• De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt als input in de werkgroep bijeenkomsten.

• In de werkgroep gaan we de behoeften en ideeën prioriteren.

• Vervolgens doet de werkgroep een voorstel voor de herinrichting van de Plutostraat.

• Het voorstel van de werkgroep wordt getoetst aan de kaders van de gemeente Nijmegen en 

het beschikbare projectbudget.

• Na deze toetsing werken we het ontwerp uit en presenteren we het aan de bewoners van de

Plutostraat.

• Bewoners kunnen reageren op het ontwerp. Die reacties nemen we mee in het definitieve

ontwerp voor de straat.


