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Op donderdag 15 juli vanaf 19:00 organiseert de gemeente Nijmegen een digitale 
informatieavond over werkzaamheden aan de Waterstraat. U bent van harte uitgenodigd.  
In deze brief leest u meer over de werkzaamheden en hoe u zich aanmeldt voor de 
informatieavond.   
 
De werkzaamheden die worden voorbereid 

- Het asfalt op de Waterstraat is aan onderhoud toe. We voeren onderhoud uit aan het 
asfalt op de Waterstraat vanaf de rotonde met de Marialaan tot en met het kruispunt 
Kanaalstraat.    

- Een gedeelte van de riolering wordt vervangen. Het gaat om de riolering onder de 
Waterstraat tussen het kruispunt met de Rijnstraat en het kruispunt met de 
Kanaalstraat. 

- De maximale snelheid op een gedeelte van de Waterstraat gaat van 50km naar 30km. 
Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt met de Niersstraat en het kruispunt 
met de Kanaalstraat. Bij een 30km weg hoort een nieuwe inrichting met snelheid 
remmende maatregelen.   

 
De werkzaamheden starten in week 35. Naar verwachting duren de werkzaamheden in totaal 
ongeveer 8 weken. We voeren het werk in fases uit. Buurtbewoners ontvangen op een later 
moment nog informatie over de uitvoering. 
 
Informatieavond 
Wij vertellen u graag meer over de plannen voor de Waterstraat tijdens een digitale 
informatieavond op donderdag 15 juli van 19:00uur tot 20:00uur.  
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 
bijeenkomst. 
 
 
 

mailto:r1.peek@nijmegen.nl


 

Gemeente Nijmegen  Pagina 2 van 2 
 
 

Heeft u nog vragen? 
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Redmar van Steen via 
bovenstaande contactgegevens.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Redmar van Steen  
Projectleider gemeente Nijmegen  
 
 
 
 


