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Aan de marktondernemers van Kelfkensbos 

  

  

Datum 22 maart 2021  

Betreft Digitale bijeenkomst Hoogstraat/Kelfkensbos 

  

 

 

 

 

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SR10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Willie Arends 

w.arends@nijmegen.nl 

T 06-53772980 

 

Ons kenmerk 

D210778853 

Map =  Brieven en huisstijldocumenten /  sjab =  Brief  
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Ik nodig u graag uit  voor een digitale bijeenkomst over  het werk aan de Hoogstraat en wat 

dat voor u en de markt betekent. Eind augustus dit jaar start de uitvoering van het werk 

aan de Hoogstraat. Daarnaast willen wij u bijpraten over de plannen op langere termijn 

voor het Kelfkensbos.  

 

Deel kramen verplaatst 

Tijdens het opknappen en veranderen van de Hoogstraat en omgeving zal een deel van de 

kramen op Kelfkensbos verplaatst worden. De ruimte tot aan de roltrap op het plein is 

nodig om te werken en spullen op te slaan. Dit duurt 3 maanden verwachten we.  We 

streven er naar de kramen zoveel mogelijk in de buurt neer te zetten. Dit is ook afhankelijk 

van hoe het verder gaat met coronamaatregelen. 

 

De digitale bijeenkomst staat gepland op 29 maart om 19.30 uur. 

Projectleider Willie Arends heet u welkom en vertelt wat de plannen zijn met de Hoogstraat 

en Kelfkensbos. Aansluitend laat marktmeester Maikel Jonker zien wat het dit jaar 

praktisch voor u betekent. 

 

Tijdens deze online bijeenkomst kunt u natuurlijk ook vragen aan ons stellen.  

U bent van harte welkom. Om deel te nemen kunt u inloggen met de volgende link: 

bit.ly/werkaandehoogstraat 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met mij op via w.arends@nijmegen.nl of bel o6-53772980. U kunt 

ook contact opnemen met Maikel Jonker via m.jonker@nijmegen.nl of bel 06-55227493. 

Meer informatie over het ontwerp en vergunningen voor de Hoogstraat vind u ook op 

nijmegen.nl/mijnwijkplan (centrum, Hoogstraat). 
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Ik zie u graag op 29 maart! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

Willie Arends 

Projectleider 

Bureau projectmanagement 

 

 


