
  

 

  

 

 

  

Aan de bewoners  van  dit pand    

  

Datum 28 januari 2021  

Onderwerp Nieuwbouw GGD  

 

 

Geachte bewoner en gebruiker van  dit pand,  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SR20 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Frank Engelen 

F. Engelen@nijmegen.nl 

T 024 – 329  

 

 

Ons kenmerk 

D21.0645687 
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Zoals u wellicht weet zijn er  plannen voor nieuwbouw van de GGD aan de professor  

Bellefroidstraat.  Begin 2020 zijn deze door de GGD aan de buurt gepresenteerd. Het 

bouwplan is nu zover gevorderd dat het vertaald is naar een 

ontwerpbestemmingsplan. Op 19 januari heeft het college van burgemeester en 

wethouders dit ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Het ligt ter inzage op 

www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0268.BP9007-ON01 

 

Digitale informatieavond op 10 februari 2021 

Op woensdag 10 februari vanaf 19.15 uur geven wij u samen met de GGD graag uitleg 

over de plannen voor de nieuwbouw aan de professor Bellefroidstraat:  de procedures 

en de planning. Vanwege de coronamaatregelen kan dit helaas niet tijdens een fysieke 

bijeenkomst. Als alternatief hiervoor organiseren we een digitale informatieavond 

onder leiding van een onafhankelijk dagvoorzitter, Hans Etman.  

 

Een digitale informatieavond  is vergelijkbaar met een normale bijeenkomst alleen zit 

u nu in uw vertrouwde omgeving, achter uw pc, tablet of smartphone. Tijdens de 

bijeenkomst lichten verschillende sprekers de plannen en het proces toe en u kunt ook 

vragen stellen. De digitale bijeenkomst wordt in zijn geheel opgenomen en is tot een 

maand later te bekijken op 

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/groenewoud/project/professor-bellefroidstraat-

nieuwbouw-ggd  

 

Er zullen op de avond bijdragen zijn van directeur Moniek Pieters van de GGD. Joost 

Roefs architect de twee snoeken; en Frank Engelen van de gemeente Nijmegen. 

Ook krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

 

Deelnemen aan de digitale informatieavond 

Om deel te nemen aan de digitale informatieavond,  kunt u  op 10 februari vanaf 19:15 

uur de volgende link intypen of kopiëren in uw browser: 

https://us02web.zoom.us/j/81527061264?pwd=ckIzU3p4VU41R2htV25KNEpmeGhYQT

09 met het wachtwoord: Bellefroid  
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Kunt u niet deelnemen, maar heeft u wel vragen?  

We realiseren ons dat een digitale avond  niet voor iedereen een geschikte manier is 

om geïnformeerd te worden over de plannen. Kunt u niet deelnemen, maar hebt u wel 

vragen over de plannen en de procedure, dan kunt u mailen naar projectleider Frank 

Engelen  telefoonnummer 024-3299000 /  f.engelen@nijmegen.nl 

 

Zienswijze 

In de periode van woensdag 20 januari 2021 tot en met woensdag 10 maart 2021 kan 

iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij: 

 

Gemeenteraad Nijmegen 

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

Postbus 9105  

6500 HG NIJMEGEN 

 

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

https://www.nijmegen.nl 

 (zoek op ‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning 

- is hierbij verplicht. 

 

Ik hoop u op 10 februari 2021 digitaal te mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

Frank Engelen 

Projectleider  

 

 


