
  

 

  

 
 
 

  

AAN DE BEWONERS / ONDERNEMERS / GEBRUIKERS VAN 
DIT PAND 
 

  

  

Datum 25 mei 2021  
Betreft Uitnodiging bewonersavond Jerusalem  

 
 
Geachte heer/mevrouw , beste bewoner,  

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Redmar van Steen 
jerusalem@nijmegen.nl 
 
Ons Kenmerk 
D210909326 
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In december kreeg u een brief van de gemeente Nijmegen over de herontwikkeling 
Jerusalembuurt en aankondiging van de werkzaamheden kabels en leidingen. 
Daarin stond onder andere dat we aan de slag zijn gegaan met de eerste ontwerpen voor 
de openbare ruimte (de straat, stoep, parkeerplekken, bomen, enzovoort). Hierover gaat 
deze brief.  
 
De voorlopige ontwerpen voor de openbare ruimte zijn klaar 
Deze hebben we samen met de buurt gemaakt. Bij de start van het project zijn we in 
gesprek gegaan met de bewonersprojectgroep, basisschool de Zonnewende, de 
nutspartijen en Talis. In deze gesprekken kwamen wensen en ambities voor de buurt naar 
voren. Een groene, duurzame, veilige en goed bereikbare buurt is voor alle partijen 
belangrijk. Deze ambities staan centraal in het ontwerp. 
 
U bent welkom op de één van de digitale bewonersavonden op 7, 8 of 9 juni 
De bewonersavonden zijn van 19:30 tot 21:00. We willen de voorlopige ontwerpen graag 
aan u laten zien en zijn benieuwd wat u ervan vindt. We vertellen u over heel Jerusalem en 
gaan daarna specifiek in op uw straat. Ook krijgt u de ruimte om vragen te stellen.  
We houden 3 verschillende avonden, omdat we graag genoeg tijd nemen om specifiek op 
de verschillende straten in te gaan. 

• Maandag 7 juni: voor bewoners van de Boksdoornstraat en Klimopstraat. 
• Dinsdag 8 juni: voor bewoners van de Vuurdoornstraat, Mahoniastraat, 

Kornoeljestraat en Duindoornstraat-West (tussen de Ligusterstraat en 
Vuurdoornstraat). 

• Woensdag 9 juni: voor bewoners van de Ligusterstraat, Hulststraat en 
Duindoornstraat-Oost (tussen de Ligusterstraat en de Klimopstraat). 

 
Het bijwonen van de digitale bewonersavond gaat als volgt 

• U kunt zich tot en met donderdag 3 juni aanmelden door een mail te sturen naar 
jerusalem@nijmegen.nl.  
 

mailto:jerusalem@nijmegen.nl
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Vermeld hierbij ook uw straatnaam en huisnummer. Dan kunnen we u in de goede 
groep indelen. Let op! Gaat u verhuizen binnen de wijk? Geef dan het adres op 
waar u in de toekomst gaat wonen.  

• Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen en een instructie 
over de online vergadertool die we gaan gebruiken. 

 
Er komen 2 informatieborden in de buurt 
Daarop kunt u de voorlopige ontwerpen bekijken. Ze staan er vanaf 7 juni. Locatie 1 is bij 
het kruispunt Boksdoornstraat / Ligusterstraat. Locatie 2 is bij de kruising Klimopstraat / 
Oude Graafseweg. Op de afbeelding staan de locaties in het rood aangegeven. Kunt u niet 
bij de digitale bewonersavond zijn, maar wilt u toch graag een reactie geven op de 
ontwerpen? Dan kan dat. Schrijf uw reactie in een brief(je) en laat deze achter in de 
speciale postbus in de pipowagen van Dura Vermeer. Ook kunt u ons mailen via 
jerusalem@nijmegen.nl.  
 

 
 
Heeft u nog vragen? 
Meer informatie over het project vindt u op nijmegen.nl/jerusalem. Heeft u vragen over de 
digitale bewonersavond of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 
jerusalem@nijmegen.nl.  
 
Hopelijk tot 7, 8 of 9 juni!  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Redmar van Steen & Pieter van Velp  
Projectleiders gemeente Nijmegen  
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