
  

 

  

 
 

 

  

Aan de bewoner(s) van de Evertsenstraat 

 

  

  

Datum 14 november 2022  

Betreft Verbeteren Evertsenstraat 

 

 

Geachte bewoner(s),  

 
 

Postadres 

Gemeente Nijmegen 

Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 

 

Bezoekadres 

Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 

 

T 14 024 

nijmegen.nl 

 

Contactpersoon 

wijkregisseuroost@nijmegen.nl 

 

Ons kenmerk 

D221142272 
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U krijgt deze brief omdat u in de Evertsenstraat woont. 

 

Aanleiding 

Enige tijd geleden is er bij de gemeente een idee ingediend om de straat te verbeteren. De 

groenperken zijn verouderd. Er mist een plek om elkaar te ontmoeten en er staan vele 

hinderlijk gestalde fietsen. Dit idee wordt door veel mensen in de buurt ondersteund. U 

kunt dit idee bekijken op nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/verbeter-de-evertsenstraat.  

De gemeente heeft het idee bekeken en onderzocht en vindt het een goed plan.  In deze 

brief leest u de plannen.  

 

Wat gaan we doen?  

Groenperken en parkeerplaatsen 

De groenperken worden vernieuwd en zullen vervolgens onderhouden worden door 

enthousiaste buurtbewoners. Er komen bomen in een aantal groenperken en mogelijk 

bankjes om elkaar te ontmoeten. Op de haakse parkeerplaatsen worden anti-

parkeerbanden geplaatst.  

 

Fietsparkeren 

Op het moment dat wij als gemeente vragen krijgen over overlast van fietsen denken we 

graag mee in oplossingen. In de afgelopen jaren zijn er veel fietsen bij gekomen, maar is er 

helaas niet meer stallingsplek bij gekomen. Met als gevolg dat het trottoir regelmatig slecht 

toegankelijk is omdat er fietsen in de weg staan. Dit levert een onprettig gevoel op. 

Uitgangspunt is altijd dat een fiets op eigen terrein gestald moet worden. Maar we zien ook 

dat veel huizen in Nijmegen-Oost die mogelijkheid niet hebben zoals bij u in de straat. In dit 

soort situaties zoeken we met bewoners naar een oplossing.  

 

We gaan een parkeerplaats opheffen om fietsparkeren te realiseren. Op de plek van een 

auto kunnen namelijk wel zo’n 10 fietsen staan. Op de parkeerplek voor Evertsenstraat 10 

plaatsen we bij wijze van proef een zogenoemde ‘Bike-Space’. Deze Bike-Space plaatsen 
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we voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar horen we graag of we van deze tijdelijke aanpassing een 

definitieve oplossing kunnen maken. We willen deze aanpassing zo snel als mogelijk is 

laten uitvoeren. Er kan helaas nog geen datum genoemd worden. Wij zijn hierin afhankelijk 

van de planning van onze aannemers.  

 

Bent u ook enthousiast over de plannen?  

Voor vragen en/of opmerkingen over dit plan kunt u tot en met 23 november 2022 mailen 

naar wijkregisseuroost@nijmegen.nl onder vermelding van ‘verbeteren Evertsenstraat’.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Oost 

Beheer Openbare Ruimte 
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