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Beste Lezer, 
 
Leuk dat u stopt om dit te lezen. Op dit paneel vindt u informatie over de 
herinrichting van de openbare ruimte in Jerusalem.  
 
Aanleiding voor dit project 
Woningcorporatie Talis herontwikkelt de woningen in Jerusalem. Daarnaast 
is de openbare ruimte (stoep, straat, riolering) toe aan onderhoud en 
vernieuwing. De gemeente Nijmegen gaat aan de slag in de openbare ruimte 
in Jerusalem, aansluitend op Talis.  
 
De voorlopige ontwerpen voor de openbare ruimte ziet u in dit paneel 
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. Deze ambities staan centraal in dit 
ontwerp en leest u hieronder.  
 
De ambities 

1. Inzetten op een veilige openbare inrichting en een bereikbare buurt.  
2. Een klimaat- en toekomstbestendige openbare ruimte realiseren. 

3. Eenheid en samenhang in de openbare inrichting binnen de buurt, 

waar wat te beleven is, waarbinnen groen verbindt en die aansluit op 
de rest van de wijk. 

4. Inzetten op samenwerking met partijen en participatie van bewoners. 

5. In de aanbesteding komen thema’s duurzaamheid, circulariteit en co2 
uitstoot terug voor dit project. 

 
Een greep uit wat we gaan doen in Jerusalem 

 De riolering en huisaansluitingen vervangen.  

 Hemelwater infiltreren. 

 Asfalt vervangen voor klinkers. 

 Vergroenen. 

 De weginrichting verbeteren. 
 
We zien uw vragen graag uiterlijk 25 juni 2021 tegemoet! 
Heeft u na het lezen, of het zien van de ontwerpen vragen of opmerkingen 
aan ons? Dan ontvangen we die graag. U kunt mailen op 
jerusalem@nijmegen.nl. Of schrijf uw reactie in een brief(je) en laat deze 
achter in de speciale postbus in de pipowagen van Dura Vermeer in de wijk.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Redmar van Steen & Pieter van Velp 

Projectteam Jerusalem - gemeente Nijmegen  
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