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Beste bewoner van Nijmegen-Zuid
Met gepaste trots bied ik u de voortgangsbrief over het wijkplan
2016/2017 aan. Ik ben vooral trots op u, de bewoners van onze
mooie stad. Velen van u hebben, soms letterlijk, een steentje
bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte.
Wegen, woonstraten en groenstroken zijn opgeknapt, mede
door uw betrokkenheid en kennis van uw buurt. Een groot
aantal van uw initiatieven en wensen is inmiddels gerealiseerd,
of staat gepland. Op het kaartje kunt u zien wat we in 2016
onder andere samen hebben bereikt in uw wijk.
Vanzelfsprekend gaan wij in 2017 verder op de ingeslagen weg.
Ook dit jaar is het verbeteren van de toegankelijkheid een van
onze speerpunten. Ik ben blij dat er een start is gemaakt met
het digitale platform mijnwijkplan.nl. Uw wensen en ideeën
proberen wij een plaatsje te geven in onze uitvoeringsplannen.
Wij ondersteunen u graag als u zelf, of samen met mede
bewoners, iets wilt doen om uw buurt te verbeteren.

Als wijkregisseur openbare ruimte stadsdeel Zuid ben ik
per 1 maart 2017 uw nieuwe aanspreekpunt als het gaat om
de openbare ruimte. Ik heb deze functie overgenomen van Rob
van de Wetering. Hij heeft met veel plezier en genoegen samen
met een groot aantal bewoners, veel zaken kunnen realiseren.
Graag wil ik u als bewoner, ondernemer, instantie, betrekken
bij de aanpak en verbetering van uw leefomgeving. Ik nodig u
daarom van harte uit om mee te doen, mee te denken en
bewonersinitiatieven bij mij aan te dragen. In deze brief kunt
u lezen, wat er o.a. het afgelopen jaar in uw wijk is gerealiseerd
en wat we o.a. in 2017 van plan zijn.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ik hoop dat u het
komend jaar weer aandacht en inzet heeft voor uw wijk.

Ook in 2017 gaan wij weer samen met
u aan de slag om de openbare ruimte
in uw wijk verder te verbeteren, zodat
u zich nog meer thuis voelt!

Vriendelijke groeten,
Inge van den Hoogen
wijkregisseur openbare ruimte
Nijmegen Midden en Zuid

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de
Bel&HerstelApp, via het Digitaal Loket op de website of via tel. 3167. Heeft u ideeën of wensen
voor de openbare ruimte in uw wijk kijk dan op mijnwijkplan.nl. Andere vragen kunt u mailen
naar i.van.den.hoogen@nijmegen.nl of bel (024) 329 31 67

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

www.wijkbeheerplan.nl

NijmegenMiddenZuid

Hatertse Hei
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Stadsdeel Nijmegen-Zuid

Mijnwijkplan.nl
Mijnwijkplan.nl is een digitaal
platform over en voor de
openbare ruimte in uw wijk.
Heeft u een goed idee voor
uw buurt of wilt u weten
wat er in uw woonomgeving
in de openbare ruimte speelt?
Kijk op www.mijnwijkplan.nl
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2016:
1	Riool vervangen en wegen vernieuwd (klinkers i.p.v. asfalt)
Heidevenstraat (gedeelte tussen St. Jacobslaan en van
Peltlaan).
2	Citroenvlinderstraat (tussen Heidebloemstraat en Heiweg)
riool vervangen en weg vernieuwd (klinkers i.p.v. asfalt).
3	Heiweg (gedeelte tussen St. Annastraat en St. Jacobslaan)
gedeeltelijke riool vervangen en gehele weg vernieuwd
(klinkers i.p.v. asfalt).
4	van Peltlaan (gedeelte tussen Heidebloemstraat en Heiweg)
riool vervangen riool en weg vernieuwd.
5	Heidebloemstraat (tussen St. Jacobslaan en van Peltlaan)
riool en wegdek vernieuwd.
6	Afronding bewonersinitiatief buurttuin de Hommel (tussen
Heidebloemstraat en Heidevenstraat). Met bewoners samen
bomen en struiken geplant, watertoestel in gebruik
genomen. Feestelijke geopend in maart 2016.
7	In de straten die opgeknapt zijn in 2014 (o.a. Krekelstraat,
Heidevenstraat, Hommelstraat etc.) is de bestaande
straatverlichting vervangen door zogenaamde LED
verlichting.
8	Verkeersdrempel Bongerdstraat hoek Beemdstraat t.h.v.
speeltuintje aangelegd.
	In combinatie met de wijk Grootstal hebben we samen met
bewoners een nieuw wijkplan 2017/2021 opgesteld.
	Toegankelijkheid openbare ruimte (o.a. invaliden op-/afritjes)
verbeterd.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

	Op diverse plaatsen in de wijk trottoirs opgeknapt
(plaatselijk met name door opdruk van boomwortels).
Verouderd groen op diverse plaatsen in de wijk vervangen.
Bomen geplant op diverse plaatsen in de wijk.
	Bewonersinitiatieven ondersteund in de openbare ruimte
(bewonersparticipatie).

Dit gaan we o.a. doen in 2017:
9 Wortelopdruk Polderstraat verhelpen.
10 Bomen vervangen Parelmoervlinderstraat.
11	De in 2016 gerealiseerde buurttuin ‘de Hommel’ samen met
bewoners nog verder aanvullen.
12	Vernieuwing Slotemaker de Bruïneweg tussen Hatertseweg
en St. Annastraat.
13 Doortrekken snelfietsroute via Oude Molenweg.
	Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte (o.a. invaliden
op-/afritjes).
	Op diverse plaatsen in de wijk opknappen trottoirs
(plaatselijk met name door opdruk van boomwortels).
Vervanging verouderd groen op diverse plaatsen in de wijk.
Planten bomen op diverse plaatsen in de wijk.
	Ondersteunen bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
(bewonersparticipatie).

www.wijkbeheerplan.nl
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