
Ontwerpbestemmingsplan Landschapszone - 12 (Dorpensingel Nijmegen) 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van 

de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Landschapszone - 12 (Dorpensingel Nijmegen) aan de 

gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 

 

Deze ontwikkeling betreft de aanleg van een nieuwe weg, de Dorpensingel, tussen het Keizer Augustusplein 

(Ovatonde) en de Zandsestraat, op grondgebied van de gemeenten Lingewaard en Nijmegen. Voorliggend 

bestemmingsplan betreft het gedeelte voor zover gelegen op grondgebied van Nijmegen. Dit omvat het gedeelte 

vanaf de nieuw te realiseren rotonde bij de bouwmarkt/bioscoop tot aan de Woerdsestraat (tevens 

gemeentegrens). Doel van de Dorpensingel is om Lent en Bemmel goed en veilig bereikbaar te houden. Met de 

aanleg van de Dorpensingel ontstaat een nieuwe, directe verbinding vanuit Bemmel naar de N325 en vice versa. 

Deze nieuwe weg zal landschappelijk worden ingepast. 

 

Inzage 

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken met ingang van donderdag 6 oktober tot en met 

woensdag 16 november 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het 

Waalsprong informatiecentrum, Riet van Alebeekstraat 6 te Lent. De stukken zijn tevens in te zien bij het 

Klantcontactcentrum van de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ te Bemmel 

 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP24012-ON01 

 

Inloopavond 

Op dinsdag 18 oktober kunt u tijdens een inloopavond informatie krijgen over het plan. Deze inloopavond is van 

19.00u tot 20.30u in het gemeentekantoor van Bemmel. 

 

Zienswijze 

In de periode van donderdag 6 oktober tot en met woensdag 16 november 2022 kan eenieder conform artikel 3:15 

Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, 

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.nijmegen.nl (zoek op ‘zienswijze 

doorgeven’). Inloggen met DigiD - of voor bedrijven met Eherkenning - is hierbij verplicht. 
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