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Datum 22 maart  2021  
Betreft Uitvoering werkzaamheden buslijn 6 Hatert 
  

  

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Eef Neienhuijsen 
e.neienhuijsen@nijmegen.nl 
06-20396409 
 
Ons kenmerk 
D210733085 
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Beste buurtbewoner, 
 
In de brief van 11 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de definitieve keuze voor 
buslijn 6 in Hatert. Deze gaat de eenrichtingsvariant rijden. Daarmee wordt de overlast in de 
wijk gespreid.  
Dat betekent dat buslijn 6  staduitwaarts vanaf de Malderburchtstraat via de van der Duyn van 
Maasdamstraat naar de Cort van der Lindenstraat rijdt en stadinwaarts via de Thorbeckestraat 
naar de Malderburchtstraat. Voordat de bus deze route rijdt zijn er in een aantal straten 
aanpassingen nodig. 
  
Van der Duyn van Maasdamstraat 
Om de route in de van der Duyn van Maasdamstraat te verbeteren zijn hier onlangs een 
parkeerstrook en langsparkeervakken aangelegd. 
 
Cort van der Lindenstraat 
In de Cort van der Lindenstraat is ter hoogte van de Thorbeckestraat het asfalt bij de bushalte 
in slechte staat. Tijdens de laatste informatieavond is toegezegd om daar het asfalt te 
repareren.  Deze werkzaamheden starten woensdag 24 maart. 
 
Thorbeckestraat 
Omdat de bus hier in eenrichting gaat rijden zijn er twee kleine aanpassingen nodig, 
namelijk het verplaatsen van een zwerfkei en een lichtmast. Die werkzaamheden worden 
in dezelfde periode uitgevoerd als de werkzaamheden op de Malderburchtstraat. 
 
Malderburchtstraat 
De meeste aanpassingen zijn nodig in de Malderburchtstraat. Om de bus de mogelijkheid te 
geven om uit te wijken bij tegemoetkomende grote voertuigen wordt de kant van de 
groenstrook verbreed met grasbetontegels. Ook passen we de drempels aan zodat de bus er 
minder last van heeft. 
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Daarnaast verplaatsen we de bushalte in de van der Duyn van Maasdamstraat voor bussen 
stadinwaarts naar de  Malderburchtstraat (zie bijlage).  Verder wordt een lantaarnpaal 
verplaatst op de kruising met de Thorbeckestraat. 
 
Voor het verplaatsen van de bushalte naar de Malderburchtstraat en het wijzigen van de 
voorrangsregeling Malderburchtstraat-Hatertseweg (gemeente Heumen) is een verkeersbesluit 
nodig. Dit besluit wordt op 22 maart 2021 bekend gemaakt in de Staatscourant. Na publicatie 
ligt het zes weken voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, 
Mariënburg 30 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 
09.00-20.00 uur). De bekendmaking kunt u ook via https://www.officielebekendmakingen.nl/ 
opzoeken en inzien. 
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het verplaatsen van de bushalte/wijzigen voor van 
de voorrangsregeling kunnen tijdens deze termijn op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders 
van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 
 
Planning en uitvoering  
Minimaal 1 week voor aanvang ontvangen aanwonenden van de Malderburchtstraat een brief 
van de aannemer Van Gelder over de details rondom de uitvoeringsperiode van ongeveer zes 
weken vanaf begin juni tot half juli. 
 
Vragen? 
Meer informatie kunt u vinden op Mijn Wijkplan via nijmegen.nl/buslijn6. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met Eef Neienhuijsen via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Eef Neienhuijsen 
Projectleider 
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