
 

 

Wat gebeurt er met uw ideeën en verbeterpunten? 
 
U kunt uw wensen, ideeën en verbeterpunten voor de straat met ons delen.  Het is voor u belangrijk 
om te weten dat wij niet alle wensen en ideeën in het ontwerp kunnen verwerken. Gemeente is 
hierbij gebonden aan een aantal uitgangspunten, bovendien kijken wij ook naar het algemene belang 
voor de openbare richting. Deze uitgangspunten zijn:  
 

1. In de weg wordt het asfalt vervangen door gebakken klinkers (rode straatstenen). 
a. Type / materiaalsoort verharding hangt hoofdzakelijk samen met de mate van 

duurzaamheid 
b. De minimale breedte van de weg en stoep zijn vastgesteld in beleid. De weginrichting 

wordt vastgesteld door advies of toetsing in het gemeentelijke verkeersoverleg.  
 

2. Bestaande bomen handhaven.  
a. Indien bomen gekapt worden is dat omdat deze van slechte kwaliteit zijn, omdat dit 

nodig is omdat zij in het ontwerp niet kunnen worden behouden of omdat ze 
onvoldoende groeimogelijkheden hebben (groeiplaats).  

b. bladval, vogelpoep of zonnecollectoren van bewoners zijn geen aanleiding om 
bomen te kappen.  

 
3. Maximaal budget staat vast, we toetsen of het ontwerp betaalbaar is en maken keuzes als dit 

nodig is.  
 

4. Bestaande inritten van particulieren handhaven we mits ze vergund zijn, anders maatwerk. 
Indien bewoners een inritvergunning willen aanvragen is het projectteam hier geen partij in.   

 
5. We werken alleen op openbaar terrein – niet op particulier terrein. Het staat bewoners vrij 

om eventuele werkzaamheden (denk hierbij aan vervangen van huisaansluiting op eigen 
terrein) te bespreken met de aannemer. De gemeente Nijmegen is hier geen partij in. 
 

6. Er is geen inspraak over ondergrondse infra of bodem gerelateerde zaken. 
 

7. Er is geen inspraak over het moment en de wijze van uitvoering. 
 
8. Qua bebording is het uitgangspunt liever niet toevoegen, met zo min mogelijk borden in de 

openbare ruimte werken 
 

9. We gaan niet in op verzoeken voor borden tegen honden uitlaten. We voeren geen 
uitzonderingenbeleid.  

 
10. Bepalingen in bestemmingsplan zijn voorwaarden. We kopen of verkopen geen gronden.  

 
11. De projectgrens ligt vast.  

 

 


