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Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen in de omgeving van  

de Celsiusstraat en de Marie Curiestraat. Daarnaast nodigen wij u van harte uit  

voor een digitale informatieavond over deze plannen en het proces  

op donderdag 18 november vanaf 19.30 uur. 

 

Een nieuwe sportzaal  

De gymzaal in de Heidebloemstraat 201 en de gymzaal in de Marie Curiestraat zijn 

verouderd. De gemeente Nijmegen wil deze daarom graag vernieuwen en samenvoegen 

tot één sportzaal met twee zaaldelen op de Celsiusstraat. De gymzaal in de 

Heidebloemstraat 201 wordt afgebroken, zodra de nieuwe sportzaal klaar is.  

 

Nieuwe locatie voor basisschool Hidaya 

Naast de nieuwe sportzaal heeft de gemeente Nijmegen het voornemen om aan de 

Celsiusstraat/Marie Curiestraat een nieuw schoolgebouw te bouwen voor basisschool 

Hidaya. De school is de afgelopen jaren gegroeid en daarom heeft de school een nieuwe 

locatie nodig. De school zit nu aan de Heiweg en heeft een tijdelijke locatie aan de 

Akkerlaan. 

 

Planning 

Om de school en de sportzaal op de nieuwe locatie te mogen bouwen, moet het 

bestemmingsplan gewijzigd worden. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond 

gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. 

Daarvoor wordt een ontwerp voor de school en sportzaal gemaakt. Nadat het 

bestemmingsplan klaar is, starten we in 2023 met de bouw van de school en de 

sportzaal. Het vooruitzicht is dat de gebouwen in het schooljaar 2024-2025 klaar zijn en 

de school dan verhuist.  
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Digitale informatieavond op 18 november 

Tijdens de informatieavond op 18 november vertellen wij u meer over de 

nieuwbouwplannen voor de school en de sportzaal, op welke manier wij rekening 

houden met mogelijk extra verkeer, parkeren, groen en informeren wij u over de 

planning. Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen, reageren en suggesties geven. 

Vanwege de coronamaatregelen is het een digitale informatieavond. 

 

U kunt deelnemen aan de digitale informatieavond door in te loggen via de link:          

nijmegen.nl/mariecuriestraat  

Deze link typt u in uw browser. Op deze pagina vindt u de volgende ZOOM link voor de 

bijeenkomst: 

https://us02web.zoom.us/j/85468975283?pwd=KzJuWWZYTzhNdldyclZ4NXh2TFBRZz09  

Door op deze link te klikken en het volgende wachtwoord in te voeren, neemt u deel aan 

de digitale avond. Het wachtwoord is: Infoavond 

Onafhankelijk gespreksleider Hans Etman begeleidt de avond en zal u vanaf 19.15 uur 

ontvangen bij digitale binnenkomst. 

 

De bijeenkomst wordt opgenomen voor wie er niet bij kan zijn. Na deze avond is de 

opname twee weken te zien (zonder wachtwoord) via nijmegen.nl/mariecuriestraat.  

U kunt uw vragen stellen tot vier weken na de avond via: MarieCuriestraat@nijmegen.nl 

Doet u wel mee aan de avond, maar wilt u niet in beeld komen? Geen probleem, dan 

kunt u uw camera uitzetten. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Tijdens de digitale informatieavond op 18 november krijgt u de 

mogelijkheid om al uw vragen te stellen. Heeft u voorafgaand al vragen?  

Deze kunt u mailen naar: MarieCuriestraat@nijmegen.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Ien van der Coelen 

Projectontwikkelaar Gemeente Nijmegen 
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