
Weurtseweg
Omvorming tot snelle fietsroute

Bewonersavond 21 september 2022



 19.30 uur Plenaire presentatie

 20.00 uur Tekeningen op de tafels
- Discussie en vragen 
- Opmerkingen op geeltjes/op tekening 

 21.00 uur Einde 

Doel van de avond

Indeling van de avond

 Presenteren uitgangspunten en schetsontwerp.

 Zien we iets over het hoofd/ideeën bewoners ophalen.

 Toelichting op vervolgproces. 



 Projectleider John Dibbits

 Adviseur Verkeer Bas Bosman

 Adviseur Stedenbouw Stefan Heijligers

 Adviseur Groen Jan Willem Klaassen 

Projectteamleden



 Herinrichting oostelijk deel Kanaalstraat

 Rioleringswerkzaamheden ook uitvoeren

Projectonderdelen

 Weurtseweg wordt snelle fietsroute
- 6m breed, geen fietspaden
- Verkeersfunktie weer via Laan van Oost Indië

 Inpassing in wijk / vergroening van de weg
- Met name oostelijk deel Weurtseweg
- Aansluiten op Westerpark



 Laan van Oost Indië

 Herontwikkeling Hoek LOI - Weurtseweg

Omliggende Projecten



Kansenkaart verweving gebieden

Kansen voor horizontale en verticale verbindingen. 

-Drie plekken als spil tussen Honig, Nyma, Haven en aangrenzende 
(zuidelijk gelegen) wijken. meer verweving. 
-Kans om horizontaal groenkwaliteiten aan elkaar te rijgen (Westerpark, 
plantsoenen, haven) 

Gebiedskarakteristieken:



Hoofdboomstructuur versterken

Bomenplan 2020
Biodiversiteitsplan 2021-2030



Schakel tussen Beuningen 
en Nijmegen-Centrum

Minder auto’s
 Afsluiting onder de tunnel
 Laan van Oost Indië

Verkeer mengen
 Snelheid verlagen
 Auto te gast

Snelle fietsroute: uitgangspunten  



Voorbeelden uit Nijmegen



 Verkeersbesluiten:
- Verplaatsen bushaltes
- Verwijderen fietspaden

 Omgevingsvergunning:
- Archeologie
- Beschermd stadsgezicht

 Niet-gesprongen explosieven.

 GEEN bestemmingsplanprocedures.

Procedures



 Okt. 2022: Verwerken reacties nav. bewonersavond.
Terugkoppeling antwoorden op reacties via nijmegen.mijnwijkplan.nl:
- 30 sept: Publicatie reacties van deze avond.
- 21 okt: nieuwe versie schetsontwerp.

 Jan. 2023: - Concept Definitief Ontwerp: Bespreken in extra bewonersavond.
- Opstarten procedures.

 Feb. – jun. 2023: Aanbesteding.

 Aug. 2023: Bewonersavond over de realisatie: hinder en bereikbaarheid.

 Sept. 2023: Start realisatie Weurtseweg.

 Dec. 2023: Werkzaamheden afgerond?

Planning van participatie  



 Nog uit te werken ontwerpzaken:
- Parkeeronderzoek => ontwerp parkeerplaatsen.
- Bomen  kabels en leidingen.
- Te ontwikkelen gebied hoek Weurtseweg – Laan van Oost Indië.
- Plateau’s en drempels Weurtseweg

 Stel uw vragen aan of ga in discussie met een van de projectteamleden.

 Plak een geeltje op de tekening met uw opmerkingen.

 Houdt de website https://nijmegen.mijnwijkplan.nl in de gaten:
- Nieuwe informatie, zoals parkeeronderzoek, plaatsen we op de website.
- Voor reacties te plaatsen/vragen te stellen.
- Bij vragen, mail projectleider J. Dibbits: j.dibbits@nijmegen.nl.

Nog uit te werken:

Volg de ontwikkelingen op website

Discussie over ontwerp aan de tafels

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/

