
Klankbordgroep VPN

24 januari 2023



1. Opening 

2. Notulen

3. Voorstel volgende klankbordgroep (rol en proces)

4. Stand van zaken bestemmingplan en project

5. Voortgang opruimwerkzaamheden

6. Stedenbouwkundig ontwerp Vossenpelsestraat 
• Reacties?

7. Afsluiting en vragen

Op de agenda 



Zijn er opmerkingen op de notulen?



• In gesprek over (participatie)proces en rol klankbordgroep

• Geen inhoudelijke bespreking van de plannen

• Agendapunten:
• Rol klankbordgroep 

• (Participatie)proces Vossenpels Noord

• Waar is behoefte aan vanuit klankbordgroep en bewoners

• Aanvullend?

Voorstel volgende klankbordgroep



• Bestemmingsplan: datum zitting beroep nog onbekend

• Beëindigen oneigenlijk gebruik van gemeentegronden 

• In gesprek met bewoners Het Buske over herinrichting weg naar 30 km/h-zone

• Plannen voor fietsbrug bij rotonde Vrouwe Udasingel
• In gesprek met omgevingspartijen

• Informatieavond wordt binnenkort ingepland

Stand van zaken bestemmingsplan en project



Voortgang opruimwerkzaamheden

• Hoe ervaren jullie de werkzaamheden?

• Fase 1: Pelseland en alles ten noorden van Pelseland:

• Oktober/november 2021: verwijderen loods aan Pelseland 
(uitgevoerd)

• Augustus/september 2022: Verwijderen bovengrondse obstakels 
(in uitvoering)

• September/oktober/november/ december 2022: verwijderen 
bodemverontreinigingen en OOO (in uitvoering)

Uitvoerende partijen: SWECO, Goris Sloopwerken, EcoAssist, Van 
Heteren / T&A Survey 

• Fase 2: Alles ten zuiden van Pelseland:

• December 2022: Start uitvoering (in uitvoering)

• Januari 2023: Sloop schuren Smitjesland 12 (in uitvoering)

• Ontmanteling kas Vossenpelsestraat 63 (in voorbereiding)

• Beoogde einddatum juli 2023

Uitvoerende partijen: SWECO, Enviterra, EcoAssist OOO ntb



Voortgang opruimwerkzaamheden

• Sanering Zandsepad:
• Mei t/m augustus 2022: voorbereiding sanering (afgerond)
• Oktober 2022: sloop opstal (in voorbereiding)
• September 2022 t/m januari 2023: saneren 

bodemverontreiniging (wordt opgestart)
Uitvoerende partijen: SWECO, NTP, Goris Sloopwerken, Bodac

• Verwijderen Japanse Duizendknoop:
• Juli/augustus 2022: graafwerkzaamheden en verwijderen van 

de plant (afgerond)
• September 2022 t/m februari 2023: monitoren (in uitvoering)
• Maart 2023: verwijderen maatregelen en opruimen 

bodemverontreiniging
Uitvoerende partijen: SWECO, Aannemingsmaatschappij Van 
Gelder, Heijting, Bodac



Beeldkwaliteitsplan Vossenpelsestraat



Bestemmingsplan en principe wegenstructuur



Stedenbouwkundig schetsontwerp



Stedenbouwkundig schetsontwerp toelichting



Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Heeft u later nog vragen? Dan kunt u mailen naar 

vossenpelsnoord@nijmegen.nl

Einde presentatie

mailto:vossenpelsnoord@nijmegen.nl

