
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoners  van de Voorstadslaan e.o.    

  

Datum 14 juni 2021  

Onderwerp Realisatie inritconstructie 

Voorstadslaan / rotonde Marialaan  

 

Beste bewoner van de Voorstadslaan,  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

SR10 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

Suzan Rietvelt 

s.rietvelt@nijmegen.nl 

T 024 – 329 9028 

 

Ons kenmerk 

D210951292 
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In april 2021 stuurden wij een brief met informatie over de aanpak van het sluipverkeer in 

Hees. Eén van de maatregelen is het realiseren van een inritconstructie vanaf de rotonde 

Marialaan naar de Voorstadslaan. In deze brief vindt u meer informatie over 

werkzaamheden voor deze inritconstructie en het onderzoek naar het sluipverkeer.  

 

Inritconstructie Voorstadslaan 

Als eerste maatregel tegen het sluipverkeer in Hees maken we een inritconstructie vanaf de 

rotonde aan de Marialaan naar de Voorstadslaan. Een stuk van de Voorstadslaan in de 

buurt van de inritconstructie wordt smaller gemaakt, de ruimte die dit oplevert wordt 

ingericht als groen. Ook vervangen we de huisaansluitingen naar de woningen aan de 

Voorstadslaan 311 en 313. Dit doen we alleen op gemeentegrond.   

 

Een tekening van de inritconstructie vindt u vanaf 21 juni 2021 op 

nijmegen.nl/sluipverkeerhees.  

 

Informatie over de uitvoering 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de aannemer Remmits b.v. De 

werkzaamheden starten vanaf 28 juni en duren ongeveer 3 weken. Hierbij wordt de 

toegang tot de Voorstadslaan voor autoverkeer vanaf de rotonde helemaal afgesloten. 

Fietsers worden omgeleid. Aan het einde van de werkzaamheden zijn de parkeerplaatsen 

bij Voorstadslaan 311 een paar dagen niet toegankelijk.  
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Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met de heer Johan Hubers 

via telefoonnummer: 024-6412443 of  per mail via j.hubers@remmitsgww.nl.  

 

Metingen en digitale enquête 

In de brief uit april 2021 kon u lezen dat tijdens deze werkzaamheden metingen 

plaatsvinden om te onderzoeken hoe het verkeer gaat rijden. Dit doen we met tellingen. 

Maar ook vragen we de bewoners om via een digitale enquête de knelpunten en 

verbeteringen tijdens de afsluiting aan ons te melden. U kon zich hiervoor aanmelden. 

Mocht u dit niet hebben gedaan en wil u ook deelnemen aan de enquête, stuur dan een 

mail naar  sluipverkeerhees@nijmegen.nl.  

 

Op dit moment vinden al tellingen plaats om vast te stellen hoeveel verkeer er u nu door 

Hees rijdt. U heeft wellicht de telslangen al buiten zien liggen. Tijdens de afsluiting tellen 

we wanneer de werkzaamheden ongeveer een week aan de gang zijn. Dan sturen wij ook 

de digitale enquête.  

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Mail deze naar 

sluipverkeer@nijmegen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Suzan Rietvelt-Roubroeks 

Projectleider 

Gemeente Nijmegen 
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