
Q&A Vernieuwingsgolf openbare ruimte Kanunnikenbuurt 
 
Wat houdt een vernieuwingsgolf in de openbare ruimte in?  
De gemeente gaat in de komende 4 jaar in meerdere buurten de openbare ruimte volledig nieuw 
inrichten. Het gaat om de ondergrondse openbare ruimte; de riolering en huisaansluitingen en om de 
bovengrondse openbare ruimte; de straat, het trottoir, groen, straatmeubilair, verlichting etc. Recent 
hebben de buurten Jerusalem en Kolpingbuurt een vergelijkbare opknapbeurt gehad. Op 
mijnwijkplan kunt u hier voorbeelden van zien onder Jerusalem.  
 
Om welke reden is de Kanunnikenbuurt gekozen? 
De gemeente heeft per buurt inzicht in de kwaliteit van de openbare ruimte. De Kanunnikenbuurt 
komt in dit overzicht als een van de buurten met de minste kwaliteit naar voren en wordt daarom als 
eerste aangepakt.   
 
Welke straten worden meegenomen? 
• Burggraafstraat, Baljuwstraat, Schoutstraat, Rakkerpad, Schepenenstraat, Drostpad, 
Heemraadstraat 
• Kanunnik Mijlinckstraat, Kanunnik vd Putstraat, Kanunnik Houberghstraat, Kanunnik van Lentstraat, 
Kanunnik Boenenstraat, Kanunnik van Osstraat, Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van Kekenstraat, 
Kanunnik Venboetstraat, Kanunnik van Mulicomstraat, Kanunnik Faberstraat 
• Deken de Raetstraat, Deken Heijdenstraat, Deken Gruenwaltstraat, Deken de Lanckstraat, Deken 
Hensburchstraat 
 
Welke straten worden niet meegenomen?   
• De sportvelden.  
• De Sint Annastraat, de Heyendaalseweg, de Houtlaan, de Scheidingsweg.  
Met het project sluiten we aan op deze straten. De straten binnen het projectgebied zijn allemaal 30 
km straten omrand door de genoemde 50km wegen. Dit geeft een duidelijke afbakening van het 
projectgebied; het 30km gebied.  
 
Waarom wordt niet geheel Brakkenstein aangepakt? 
De gemeente heeft momenteel financiele middelen om de vernieuwingsgolf te starten in ongeveer 6 
buurten en moest dus keuzes maken. Daar komt bij dat in de Kanunnikenbuurt grote partijen zoals 
Liander en Vitens hun netwerk hebben vervangen. Aan de andere kant van de Heyendaalseweg moet 
dit nog gebeuren.   
 
Wat is de planning voor de Kanunnikenbuurt? 
De openbare ruimte in een buurt vervangen kost natuurlijk veel tijd qua voorbereiding. Wij 
verwachten hiervoor 2023 en 2024 te gebruiken. De schop zal daadwerkelijk de grond in gaan eind 
2024. De uitvoering van werkzaamheden zal naar verwachting meerdere jaren duren.  
 
Wat merken we hier nu al van? 
We beginnen met de voorbereidingen. U zult wellicht mensen zien die onderzoek verrichten naar de 
bomen, het asfalt, de bodem, parkeren enz. En u zult brieven gaan ontvangen vanuit de gemeente 
met informatie over het project.  
 
Op welke wijze kan ik mijn wensen laten horen? 
We zijn op dit moment bezig om een participatieplan uit te werken. Hoe we dit samen gaan inrichten 
weten we nu nog niet, maar we zullen door het project heen meerdere avonden organiseren voor 
inloop, inspraak etc. 
Heeft u nu al prangende vragen of wensen of opmerkingen kunt u mailen naar 
kanunnikenbuurt@nijmegen.nl  
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Ook hebben we een webpagina ingericht op mijnwijkplan/brakkenstein. Hier kunt u ook reacties 
achter laten.  
 
Welke last ga ik hiervan ondervinden? 
Tijdens de voorbereiding van het project zal er buiten minimaal tot niet gewerkt worden.  
Wanneer de uitvoeringswerkzaamheden opstarten dan is enige vorm van overlast onvermijdelijk. De 
gemeente zal zich samen met de uitvoerende partijen inspannen om de overlast te beperken.  
 
Moet er een bestemmingsplanwijziging plaats vinden? 
Het uitgangspunt voor het project is dat we geen wijziging doorvoeren in het bestemmingsplan.  
 
Kan ik bezwaar indienen tegen deze plannen? 
De gemeente is als grondeigenaar verantwoordelijk voor goed onderhoud van de openbare ruimte. 
Met de vervangingsgolf voeren we deze plicht uit in de Kanunnikenbuurt. Dit is geen besluit waar u 
bewaar tegen kunt maken. We gaan graag in gesprek met u over het project en nodigen u hier van 
harte voor uit.   
 
Verandert hierdoor de busroute? 
Het uitgangspunt vanuit dit project is om de route van het openbaar vervoer zo te houden als deze 
nu is.   
 
Wat betekent dit voor de panden van de corporaties? 
De gemeente richt zich enkel op de openbare ruimte en niet op panden. Vragen over bijvoorbeeld 
verduurzaming van panden kunt u aan uw woningcorporatie stellen.  
 
Waar kan ik hier meer informatie over vinden? 
Via mijnwijkplan ….. link blijft u op de hoogte van het laatste nieuw rondom de vernieuwingsgolf.  
 
Als ik vragen of opmerkingen heb, waar kan ik die dan stellen? 
Dan kunt u mailen naar kanunnikenbuurt@nijmegen.nl  
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