
Startbijeenkomst 
Vossenlaan 44

Moties nav bestemmingsplan

2 mei, 19.00 – 20.30u
(fysiek en digitaal)



Stand van zaken

Toelichting op de moties

 Verkenning over de oplossingsrichting

 Vervolgafspraken

Afsluiting

AGENDA:



Stand van zaken

 Vastgesteld bestemmingsplan Vossenlaan 44 (9 mrt 2022)
 Beroepsprocedure tot 5 mei (RvS)

 4 Moties ingediend
 Motie is een oproep van de gemeenteraad aan het college (eerst reactie volgt 10 

mei vanuit het college)

 Nog een omgevingsvergunning noodzakelijk
 Verhuur aan ROC, tot 1 aug 



Moties 

1. Duurzaam, groen en natuurinclusief als uitgangspunt

2. Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners

3. Motie Veilig Verkeer in de Vossenlaan

4. Evalueer het participatieproces Vossenlaan-44

 Deze motie wordt door een extern onderzoeksbureau uitgevoerd. Nu niet aan de orde



Moties 1:  Duurzaam, groen en natuur-
inclusief als uitgangspunt 

Ervoor te zorgen dat de projectontwikkelaar de volgende 
principes als uitgangspunt verwerkt in de plannen:

o Klimaatadaptieve en andere duurzaamheidsprincipes 
worden toegepast
o Natuurinclusieve oplossingen worden toegepast
o De biodiversiteit wordt vergroot

Deze principes voortaan ook als norm te stellen in overleggen 
met andere projectontwikkelaars;

Bij de projectontwikkelaar erop aan te dringen dat er groene 
wanden worden toegepast en daarbij de slimme, goedkopere 
oplossingen die er tegenwoordig zijn als voorbeeld mee te 
geven.



Verzoekt het college:

Bij de projectontwikkelaar erop aan te dringen dat 
er rondom het plangebied brede, verkoelende
groenstroken komen waarin hoge beplanting 
(bomen) wordt verwerkt, zodanig dat 
geluidsoverlast, luchtvervuiling, direct zicht vanuit 
de nieuwbouw op omliggende woningen en vice
versa worden beperkt en de kans op hittestress
wordt verkleind.

Moties 2: Brede groenstroken met
bomen voor gelukkiger inwoners



Roept het college op:
1. Mogelijk te maken dat de in- en uitrit veiliger wordt voor 

de omgeving door bijvoorbeeld de in- en uitrit van 
parkeerplaatsen en parkeergarage in het
bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015-7 te splitsen 
dan wel de in- en uitrit teverbreden.

2. Daartoe indien nodig aanvullend verkeersonderzoek te doen.
3. Bij die splitsing ook de wensen van de buurtbewoners en

wijkcomité mee te nemen.
4. Indien de splitsing of verbreding van de in- en uitrit zorgt dat 

er groen verloren gaat,dit groen elders binnen het
bestemmingsplan toe te voegen.

5. Mocht de uitkomst van punten 1, 2 en 4 een wijzigingsbesluit 
dan wel delegatiebesluit vereisen, dan roept de raad het 
college op om terug te komen naarde raad.

Moties 3: Motie Veilig Verkeer in de Vossenlaan



Verkenning oplossingsrichtingen

1. Duurzaam, groen en natuur-inclusief als uitgangspunt :

• Klimaatadaptieve en andere duurzaamheidsprincipes worden toegepast

• Natuurinclusieve oplossingen worden toegepast

• De biodiversiteit wordt vergroot

Gesprek:   Welke mogelijkheden zien buurtbewoners…?



Verkenning oplossingsrichtingen



Verkenning oplossingsrichtingen

2. Brede groenstroken met bomen
voor gelukkiger inwoners 

Gesprek:   Welke mogelijkheden zien 
buurtbewoners…?



Verkenning oplossingsrichtingen



Verkenning oplossingsrichtingen

3. Motie Veilig Verkeer in de Vossenlaan 

• In- en uitrit aanpassen

• Verkeersmaatregelen

Gesprek:   Welke mogelijkheden zien buurtbewoners…?



Verkenning oplossingsrichtingen

Uitrit:

splitsen

Inrit:

Verkeersmaatregel:
- Drempel / plateau



Vervolg

Aantal (max. 10 personen) als vertegenwoordiging in een klankbordgroep om deze 
mogelijke oplossingsrichtingen verder uit te werken.

In juni / (begin) juli weer terugkomen naar de bewoners om de uitgewerkte 
voorstellen voor te leggen..?



Afronden

Rondvraag…?

Deze presentatie is terug te vinden op mijnwijkplan:

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/nieuwbouw-vossenlaan-44-3

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/nieuwbouw-vossenlaan-44-3
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