
  

 

  

 
 
 

  

Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) 
van dit adres 

  

  

Datum 14 september 2022  
Betreft Uitnodiging inloopbijeenkomst 

ontwerpbestemmingsplan Nijmegen 
Dukenburg 2021 - 1 (Winkelcentrum - 
Weezenhof) 

   
Beste lezer, 

 

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Frank Engelen 
f.engelen@nijmegen.nl 
T 06 28 24 73 77 
 
Ons kenmerk 
 D220863688 

   
 

 
Graag informeer ik u over het volgende. 
 
Ontwerpbestemmingsplan Winkelcentrum Weezenhof 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling van het 
winkelcentrum Weezenhof. Het plan kent een lange historie. Zelfs al voor de grote brand van 2017 waren 
er plannen om het winkelcentrum te moderniseren. 
In het plan dat nu voorligt, is ruimte voor medische voorzieningen (o.a. fysio, huisarts, apotheek), één 
supermarkt en nog wat kleine detailhandel en horecagelegenheden. Verder worden er 119 (huur) 
appartementen gerealiseerd. 
 
Op 13 september jl. besloot het college van burgemeester en wethouders om het ontwerpbestemmings-
plan met de naam “Nijmegen Dukenburg 2021 - 1 (Winkelcentrum – Weezenhof)” voor inzage vrij te geven.   
 
Publicatie en inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt op 21 september a.s. gepubliceerd op https://www.overheid.nl 
Vanaf donderdag 22 september tot en met woensdag 2 november 2022 ligt het plan met alle bijbehorende 
stukken tijdens kantooruren ter inzage bij de Informatiebalie van de Stadswinkel, Mariënburg 30, 
Nijmegen. 
Het plan is ook digitaal in zien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl  
  
In voornoemde periode kan iedereen een reactie (zienswijze) over het ontwerpbestemmingsplan 
indienen, gericht aan de Gemeenteraad Nijmegen, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), 
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmgen.nl (zoek op 
‘bestemmingsplan’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met eHerkenning - is hierbij verplicht. 
 

https://www.overheid.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://www.nijmgen.nl/
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Inloopbijeenkomst maandag 3 oktober 2022 
Op 3 oktober a.s. wordt er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden gehouden in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen.  
Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich laten informeren over het ontwerpbestemmingsplan (toelichting en 
planregels), de onderzoeken, de plankaart (verbeelding) en de hierbij behorende procedure en verdere 
planning.  
De bij dit project betrokken ambtenaren en de ontwikkelaar zullen aanwezig zijn. 
 
Ook u bent van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 
Ik hoop u op 3 oktober  te mogen begroeten! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Frank Engelen 
Projectleider 


