
Gebiedsontwikkeling
Kinderdorp Neerbosch

Maandag 5 september 2022



 Projectteam
 Pieternel Blankenstein - opdrachtgever
 Frank Engelen - projectleider
 Stan Tijsse Klassen – junior projectleider
 Eva Zappeij - omgevingsmanager
 Bas Crebolder - planoloog
 Trudy Kaal - projectassistent
 Mark van Gils – stedenbouwkundig ontwerper
 Marjolijn Evers – wijkregisseur openbare ruimte

Aanwezig namens de gemeente



 Bewoners
 Bedrijven
 Instellingen (onderwijs/zorg)
 Anders?

Aanwezig in de zaal?



19.30 Informeren over de opgave in Kinderdorp Neerbosch.

19.45 In gesprek over participatiemogelijkheden.

20.00 In gesprek over aandachtspunten en wensen voor het gebied 

(bij de posters verspreid in de zaal).

20.55 Afronding.

Agenda van deze bijeenkomst



Aanleiding

 April 2017 Driepartijenovereenkomst gesloten: Gemeente 
Nijmegen, Plegt-Vos en Lindenhoutstichting.

 December 2020 Plegt-Vos stelt voor haar gronden in Kinderdorp 
Neerbosch af te stoten aan de gemeente.

 December 2021 Gemeente koopt gronden van Plegt-Vos.
Raad vraagt om een integraal ontwikkelplan voor 
Kinderdorp Neerbosch.



Ontwikkelopgave + Beheeropgave

 Ontwikkelopgave: Toevoegen van nieuwe functies
Ambitiedocument:

Welke ambities zijn er voor het gebied.
Wat zijn de financiële gevolgen.
Welk participatieproces is gevolgd.
 Hoe ziet het vervolgproces eruit.

 Beheeropgave: Aanpakken achterstallig onderhoud
Beheerplan: hoe en wanneer wordt het aangepakt.



Planning / project fases

20232022 2025       en  verder

Opstellen van 
ambitiedocument 

+ beheerplan 

Bestemmingsplan-
wijziging

Uitvoeren werk in openbare ruimte

Realisatie nieuwe 
ontwikkelingen

2024



Zijn er vragen hierover?



 Informatiebrieven

Nijmegen.mijnwijkplan.nl

 Informatieavonden

Overleggen met klankbordgroep

 kinderdorp@nijmegen.nl

Meld &Herstell app voor het melden van kapotte voorwerpen of 
overlast. 

Participatieproces: wat zien wij 
voor ons?

mailto:kinderdorp@nijmegen.nl


Participatieproces: voorstel

Informatieavond: 
ophalen van 
ideeën en 
belangen

Klankbordgroep: 
bespreken uitkomsten 
informatieavond en 
richting geven voor 
ambitiedocument

Informatieavond: 
ophalen reacties 

concept 
ambitiedocument

5 september 
2022

oktober
2022

-------

Klankbordgroep: 
reactie op 
ambitiedocument

Informatieavond: 
presentatie definitief 

ambitiedocument

januari 
2023

-------

november
2022

januari
2023



- Adviseren over het participatieproces 

- Reageren op de inhoud van het 
ambitiedocument en beheerplan

- Bewaken of verschillende standpunten en 
reacties goed worden meegenomen.

Participatie: rol van de klankbordgroep



Goede verdeling van verschillende groepen: bewoners, 
instellingen, bedrijven, cultuurhistorische belangen, etc.
10-12 leden.

Wat vraagt dit aan inzet?
2 a 3 klankbordgroep overleggen van max. 2 uur
3 informatieavonden van max. 2 uur.

Klankbordgroep: samenstelling



Wie wil deelnemen aan de 
klankbordgroep?



3 tafels met posters

Loop rond en geef bij elke tafel jouw voorkeuren aan.

Wij verzamelen alle input en bespreken dit met de 
klankbordgroep.

Wij vertalen de input naar het ambitiedocument.

De volgende informatieavond presenteren wij een eerste 
opzet van dit ambitiedocument. 

In gesprek over wensen en 
aandachtspunten



1. Identiteit van Kinderdorp
Wat willen we behouden?

Wat willen we versterken?

Wat willen we veranderen/waar willen we vanaf?

2. Ontwikkelopgave: welke mogelijkheden zien we voor 
verschillende deelgebieden? 

3. Openbare ruimte: wat heeft aandacht nodig? 

Posters



 Contactgegevens: 
 kinderdorp@nijmegen.nl
 https://Nijmegen.mijnwijkplan.nl

Afsluiten

mailto:kinderdorp@nijmegen.nl
https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/
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