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Beste heer, mevrouw, 
 
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 
Op 2 mei 2022 is in het stadhuis (en digitaal) een bijeenkomst gehouden over de moties die de 
gemeenteraad aannam bij de vaststelling van het bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 - 7 
(Vossenlaan 44). 
Deze moties zijn de volgende: 

1. Brede groenstroken met bomen voor gelukkiger inwoners 
2. Duurzaam, groen en natuurinclusief als uitgangspunt 
3. Veilig Verkeer in de Vossenlaan  
4. Evalueer het participatieproces 

 
Tijdens de bijeenkomst zijn wij met u en de ontwikkelende partij in overleg gegaan om te verkennen hoe 
we het beste uitvoering kunnen geven aan voornoemde moties (e.e.a. is terug te vinden op de 
gemeentelijke website https://nijmegen.mijnwijkplan.nl) 
Er werd aangegeven graag in een vervolggesprek over concrete voorstellen met elkaar van gedachten te 
wisselen.  Inmiddels zijn wij zo ver, dat wij met u concrete voorstellen kunnen bespreken over de 
aspecten verkeer en groen/biodiversiteit. 
  
Verkeer 
In overleg met de ontwikkelende partij, is een aantal scenario’s opgesteld om de in- en uitrit op een 
andere locatie in te passen. Dat heeft voor- en nadelen en deze willen we graag met u bespreken. 
We hebben conform de motie ook een second opinion laten opstellen door een extern adviesbureau om 
de verkeersveiligheid en de in-en uitrit mogelijkheden te beoordelen. Dat rapport willen wij graag met u 
delen en bespreken.  
 
Groen/biodiversiteit 
Ook ligt er een aangepaste inrichtingstekening van de buitenruimte. Met aandacht voor extra groen en 
het vergroten van de biodiversiteit binnen het plangebied. Deze wordt toegelicht door de 
landschapsarchitect. 

https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/
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Participatieproces 
Het evalueren van het participatieproces is inmiddels opgestart. De interviews hiervoor zijn ingepland. De 
interviews worden uitgevoerd door een extern bureau. Dit bureau zal naar verwachting in januari 2023 de 
rapportage over het participatieproces opleveren.   
 
U bent welkom tijdens de vervolgbijeenkomst op dinsdagavond 29 november a.s.  
Mocht u willen meepraten over de verkeersontsluiting en de groeninrichting/biodiversiteit van de 
herontwikkelingslocatie Vossenlaan 44, dan bent u van harte uitgenodigd. 
De bijeenkomst is van 18:00 tot 19:30 uur in het Stadhuis. U kunt zich melden aan de balie in de centrale 
hal. 
 
De bijeenkomst zal hoofdzakelijk gaan over aspecten die de ontwikkellocatie Vossenlaan 44 betreffen. 
Heeft u daarnaast een vraag over de openbare ruimte in uw wijk? Dan kunt u deze stellen aan Maartje 
Swemmers. Zij is wijkregisseur fysiek voor uw wijk en is ook aanwezig deze avond. 
 
 
Bij deze bijeenkomst zullen aanwezig zijn: 
- Frank Engelen (projectleider gemeente) 
- Monique de Krijger (ontwikkelaar gemeente) 
- Leendert Oerlemans (namens Woonfront / ontwikkelaar) 
- Bert Huls (landschapsarchitect) 
- Maartje Swemmers (Wijkregisseur Midden-zuid) 
- Paul Oomen (verkeersadviseur gemeente Nijmegen) 
 
 
Graag zie ik u de 29ste november!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Frank Engelen      
Projectleider gemeente Nijmegen   
 
 


