MijnWijkplan – Herinrichting Van Peltlaan
De gemeente Nijmegen gaat dit jaar beginnen met de zogenoemde herinrichting van uw straat.
Inmiddels zijn we een aantal stappen verder in het proces: eind januari zijn studenten langs de deur
gegaan om vragenlijsten af te nemen. Zij hebben een grote groep bewoners gesproken. Op
woensdagavond 17 februari presenteerden we, online, de resultaten uit deze vragenlijsten.
Werkgroep 7 april
De volgende bijeenkomst, ‘werkgroep’, is op woensdagavond 7 april. U bent van harte welkom om
aan te sluiten bij de werkgroep. Wat gaan we doen?
Tijdens deze werkgroepsessie gaan we op basis van uw wensen / dromen een eerste schets maken
voor de herinrichting van uw straat. Daarbij krijgen we ondersteuning van enkele experts op gebied
van groen, water en verkeer.
Wij vragen u een eigen invulling te maken van hoe de straat er volgens u uit zou kunnen zien. Wij
helpen hierbij met voorbeelden en zaken waar u aan moet denken. Ook krijgt u van ons een basis
kaart van de straat om op te tekenen. Een stedenbouwkundige verwerkt uw dromen in één schets.
Deze schets bespreken we tijdens de bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst gaat het team van
Dusseldorp alles verwerken tot een eerste voorstel voor de herinrichting. Zodra dit gereed is,
informeren wij u en de andere bewoners hierover.
Doet u mee?
We organiseren de sessie weer digitaal, net als bij de eerste bewonersbijeenkomst. De link hiervoor
krijgt u een paar dagen voorafgaand aan de sessie. U ontvangt dan ook het volledige programma en
overige instructies. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan alsnog door een mail te sturen naar
vanpeltlaan@debastei.nl.

Gaan we ook voor GROEN?
Het groener maken van uw straat is een belangrijk speerpunt van de herinrichting. Wellicht wilt u
ook in uw eigen tuin aan de slag gaan. Het campagneteam van Operatie Steenbreek Nijmegen kan u
werk uit handen nemen. U kunt via Steenbreek een tuinadviseur inschakelen en u kunt via
Steenbreek de tuintegels gratis af laten voeren. Voorwaarde is wel: minimaal 60% groen en maximaal
40% grijs.
Samenwerking
Voor het hele proces van het verzamelen van uw wensen tot het afronden van de werkzaamheden
werkt de gemeente Nijmegen samen met onder meer Dusseldorp Infra, NL Greenlabel, de
wijkmanager en wijkregisseur van de gemeente en De Bastei (Operatie Steenbreek) en Lentekracht.

