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De Jerusalembuurt wordt de komende jaren vernieuwd.  We staan nog aan het begin van 
de werkzaamheden, maar ik informeer u graag op tijd. In deze brief leest u er meer over.  
  
Talis, nutsbedrijven en gemeente Nijmegen gaan de komende jaren aan het werk 
De komende jaren wordt er door verschillende partijen gewerkt in de Jerusalembuurt. 
Woningcorporatie Talis vernieuwt de 220 huurwoningen en de bijbehorende schuren. De 
Gemeente Nijmegen vernieuwt de openbare ruimte (straten, stoep, perkjes, enzovoort) en 
het riool. En de nutsbedrijven gaan aan de slag met de kabels en leidingen. Er wordt 
intensief samengewerkt tussen Talis, de gemeente Nijmegen en de nutspartijen om de 
Jerusalembuurt een duurzame, veilige, goed bereikbare en fijne buurt te maken.  
 
Dit gaan we doen vanwege meerdere redenen  
Ten eerste zijn de huurwoningen van woningcorporatie Talis aan vervanging toe. Ten 
tweede hebben we de mogelijkheid om deze huurwoningen aardgasvrij te maken, dankzij 
subsidie van de provincie. Niet alleen de huurwoningen, maar ook het asfalt en de riolering 
in de buurt zijn aan vervanging toe. De Gemeente Nijmegen gaat aan de slag in de 
openbare ruimte. Zo gaan we het asfalt vervangen voor klinkers en de riolering 
vernieuwen. We haken hierbij aan op de werkzaamheden van Talis, om de overlast voor u 
als bewoners zoveel mogelijk te beperken. Ook de netwerkkabels zijn aan vervanging toe. 
Daarom gaan de nutspartijen het netwerk vernieuwen of aanpassingen doen in het 
bestaande netwerk.  
 
Er wordt gewerkt in de volgende straten 
De Boksdoornstraat (tussen de Klimopstraat en de Vuurdoornstraat), de Vuurdoornstraat 
(tussen de Boksdoornstraat en de Oude Graafseweg), de Klimopstraat, de Duindoornstraat, 
de Hulststraat, de Ligusterstraat (tussen de Boksdoornstraat en de Oude Graafseweg), de 
Mahoniastraat en de Kornoeljestraat.  
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Vanaf week 2 in 2021 starten de werkzaamheden aan de kabels en leidingen  
Hierboven heeft u kunnen lezen wat er allemaal gaat gebeuren. Woningcorporatie Talis 
heeft inmiddels de eerste 2 nieuwe aardgasvrije woningen opgeleverd. Vanaf week 2 in 
2021 gaan de nutsbedrijven aan de slag met het leggen van nieuwe kabels en leidingen in 
de buurt. U ontvangt nog een brief van de uitvoerende aannemer met informatie over het 
werk, contactgegevens en wat dit voor u betekent.  
 
U kunt met de gemeente Nijmegen meedenken 
De plannen voor de openbare ruimte maken we graag samen met u. In overleg met de 
bewonersprojectgroep zijn we gestart met het maken van het eerste ontwerp. Als we de 
eerste ontwerpen hebben, krijgt u daar verdere informatie over. We verwachten dat dit in 
maart 2021 is. Dan organiseren we een (digitale) bewonersavond. Hoe we dit gaan doen, is 
nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. In ieder 
geval kunt u dan vragen stellen over het ontwerp, aandachtspunten aangeven en ideeën 
aandragen.  
 
Heeft nu nog vragen?  
U kunt  informatie over de herinrichting van de openbare ruimte vinden op MijnWijkPlan 
via https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/heseveld/project/herinrichting-openbare-ruimte-
jerusalembuurt. Ook kunt u gerust contact met me opnemen via r1.van.steen@nijmegen.nl  
 
Alvast een fijne kerst en een gelukkig 2021!  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Redmar van Steen 
Projectleider 
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