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Onlangs heeft u mogelijk een brief ontvangen van een mijn collega Suzan Rietvelt-Roubroeks 

over de aanpak sluipverkeer Hees. In die brief heeft u al kort kennis kunnen nemen over de 

snelfietsroute Schependomlaan en de Tweede Oude Heselaan. Het eerste deel hiervan is in 

2020 aangelegd, het stuk aan de Tweede Oude Heselaan maken we in het najaar van 2021. 

Middels deze brief nodig ik u graag uit voor de informatieavond.  

 

We gaan uw straat nieuw inrichten 

Het gedeelte Tweede Oude Heselaan vanaf de Schependomlaan tot het kruispunt Molenweg 

wordt ook ingericht als fietsstraat, het is namelijk onderdeel van een snelfietsroute.  

 

Informatieavond 

Om de plannen verder toe te lichten organiseren wij een informatieavond op woensdag 19 mei van 

19.30uur tot 20.30uur. Omdat wij nog geen fysieke bijeenkomsten mogen organiseren wordt het 

een digitaal overleg en hiervoor gebruiken wij Microsoft Teams.  

Wilt u aanwezig zijn bij deze avond dan kan dat door een mail te sturen naar r1.peek@nijmegen.nl. 

Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de vergadering. 

 

Planning 

Tot en met de zomervakantie 2021 bereiden we het project voor om vervolgens na de 

zomervakantie 2021 het werk buiten uit te voeren. We proberen de uitvoering van het werk zoveel 

mogelijk aan te laten sluiten op de uitvoering van werkzaamheden aan de Emmalaan.  

De Emmalaan wordt namelijk ook nieuw ingericht. Informatie over de Emmalaan kunt u vinden via 

deze link: nijmegen.nl/emmalaan. U ontvangt t.z.t. nog een aankondiging van werkzaamheden 

van de uitvoerend aannemer.  
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Vragen of opmerkingen? 

Meer informatie kunt u vinden op Mijn Wijkplan via de volgende link: 

nijmegen.nl/tweedeoudeheselaan.  

Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen dan kunt u contact opnemen met Redmar van 

Steen via bovenstaande contactgegevens.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Redmar van Steen 

Projectleider 


