
  

 

  

 
 
 

  

Aan de bewoners en omwonenden van  
de d’Almarasweg en  Kwekerijweg  
 
   

  

  

Datum 27 juni 2022   
Betreft Bijeenkomst verkeersmaatregelen 

d’Almarasweg/Kwekerijweg   
 
Beste bewoners,   

 
 

Postadres 
Gemeente Nijmegen 
SR10 
Postbus 9105 

6500 HG  Nijmegen 
 
Bezoekadres 
Korte Nieuwstraat 6 

6511 PP  Nijmegen 
T 14 024 
nijmegen.nl 
 
Contactpersoon 
Freya Stob 
f.stob@nijmegen.nl 
T 06-46265789 
 
Kenmerk 
D220624282 
 
Bijlage(n) 
 
 

     cumenten /  sjab =  Brief  
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Onlangs is  besloten om op korte termijn € 100.000,00 te investeren in verkeersveiligheid op 
de d’Almarasweg – Kwekerijweg. Daarbij denken we aan het ophogen van de bestaande 
drempels, zodat ze beter de snelheid van het verkeer remmen.  Die aanpassing is mogelijk 
nu duidelijk is geworden dat hier geen bussen gaan rijden, zoals eerder wel de bedoeling 
was. Wij streven ernaar om  nog dit jaar  de verkeersveiligheid te verbeteren.  
Omdat we ook vanuit het project Duurzaam Bereikbaar Heijendaal de verkeerssituatie 
rondom de campus onder de loep nemen, is de aanpassing van de drempels een mooie 
aanleiding om te kijken of er nog andere aanpassingen gedaan kunnen worden aan de weg.  
 
Uitnodiging bijeenkomst 
Over welke ideeën en wensen er zijn voor aanpassingen op de d’Almarasweg/Kwekerijweg 
gaan we graag in overleg met de bewoners.  U bent van harte uitgenodigd om hierover mee 
te denken op dinsdag 12 juli van 19.00 tot 20.30 uur, bij de hockeyclub  NMHC,  
d’Almarasweg 37.   
 
Ophalen ideeën 
De bijeenkomst is vooral bedoeld om te inventariseren welke ideeën er bij u zijn voor het 
aanpassen van de verkeerssituatie. Op basis daarvan gaan we een voorstel uitwerken voor 
de te nemen maatregelen.  Dat kunnen relatief kleine maatregelen zijn, zoals het ophogen 
van drempels met daarnaast nog kleine aanpassingen. Maar het kan ook zijn dat we tot de 
conclusie komen dat een ingrijpende aanpassing in één keer beter is. In dat geval zullen we 
daarvoor eerst het benodigde geld vragen aan de gemeenteraad.  
Een derde optie zou kunnen zijn om de weg in fasen aan te pakken. In dat geval is het 
belangrijk dat we nu geen aanpassingen gaan doen, die een ingrijpende aanpassing  op een 
later moment in de weg zitten.  
 
Aanmelden 
We vinden het prettig om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. 
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Wilt u aanwezig zijn? Dan zouden we het op prijs stellen als u uiterlijk zondag 10 juli a.s. 
een mailtje stuurt naar dAlmarasweg@nijmegen.nl met daarin uw naam en het aantal 
personen.  
 
Bent u 12 juli verhinderd? Dan kunt u bovenstaand mailadres ook gebruiken om alvast uw 
ideeën door te geven.  
 
Graag tot 12 juli! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Freya Stob 
Procesmanager Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 
 
 
Duurzaam Bereikbaar Heijendaal 
Onder de noemer Duurzaam Bereikbaar Heijendaal werken de instellingen op de campus 
Heijendaal,, de vervoerbedrijven en lokale en regionale overheden samen aan een duurzame 
en bereikbare campus en omgeving. Dat doen ze door het gebruik van fiets en OV  te 
stimuleren en door het aanpassen van de wegen rondom de campus.  
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen ?  Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via 
www.duurzaambereikbaarheijendaal.nl 
 


