
  

 

  

 
 
 

  

AAN DE BEWONERS / ONDERNEMERS VAN DIT PAND 
 

  

  

Datum 23 augustus 2021  
Onderwerp Uitnodiging digitale informatieavond 

Aldi Molenweg  

 
Beste bewoners en ondernemers,  

 
 

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 
T 06-20396409 
 
Ons kenmerk 
D211068574 
 

 

     cumenten /  sjab =  Brief  
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De supermarkten Aldi en Albert Heijn aan de Molenweg zijn te klein en voldoen niet meer 
aan de eisen van een moderne toekomstgerichte supermarkt. Aldi krijgt een nieuwe winkel 
achter de huidige plek. Wij nodigen u graag uit voor een digitale informatieavond op 
maandag 6 september van 19:30 tot 21:00 uur. Samen met Aldi presenteren wij tijdens deze 
avond de plannen.  
 
De gemeente Nijmegen deed vorig jaar juli een ‘schouw’ met bewoners om te kijken welke 
gevolgen de nieuwe Aldi heeft op de openbare ruimte. De aanwezigen hebben ons toen 
aandachtspunten meegegeven,  waaronder de verkeersveiligheid bij het laden en lossen 
van vrachtwagens en de wens om de speeltuin te behouden. Het trapveldje achter de 
huidige Aldi moet wijken en daarvoor zijn ander mogelijkheden besproken.  
De aandachtspunten en ideeën zijn zo goed mogelijk verwerkt in de plannen.  
 
Bestemmingsplan 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van donderdag 19 augustus tot en met woensdag 
29 september 2021 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te 
Nijmegen. U kunt de plannen ook digitaal bekijken via de landelijke website: 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BPa3005-ON01.  
Tijdens deze periode kunt ook een zienswijze indienen als u het niet eens bent met (een 
deel van) de plannen. Dat doet u digitaal via nijmegen.nl, zoek op ‘bestemmingsplan’. 
Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht. Of u kunt per 
brief reageren naar het volgende adres:  
 
Gemeenteraad Nijmegen 
t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30)  
Postbus 9105  
6500 HG NIJMEGEN 
 
 
 
 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BPa3005-ON01
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Aanmelden informatieavond 
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn dan kan dat door een mail te sturen naar Renske Peek, 
r1.peek@nijmegen.nl. U ontvangt na aanmelding een link om deel te nemen. 
Meer informatie over het project vindt u op nijmegen.nl/aldimolenweg 
 
We hopen u te zien op 6 september.  
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Eef Neienhuijsen 
Projectleider 
 

mailto:r1.peek@nijmegen.nl

