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Geachte heer, mevrouw, 

Op dinsdag 6 januari 2015 houdt de gemeente Nijmegen een inloopavond over het 
ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel. De inloopavond wordt gehouden in 
het Wooninformatiecentrum (WIC) in het Thermion, Thermionpark 7 in Lent. Van 19.00 tot 21.00 
uur kunt in het WIG terecht om het bestemmingsplan in te zien en nadere informatie over het plan 
te krijgen. 

Programma 
U kunt tussen 19.00 — 21.00 uur het WIG binnenlopen om het bestemmingsplan te bekijken en 
desgewenst aan mijn ambtenaren om een specifieke inhoudelijke toelichting vragen. Ikzelf zal 
ook aanwezig zijn. Er is dus geen 'strak' programma. U kunt in de genoemde tijdsperiode komen 
en gaan wanneer u wenst. 

Wat is een bestemmingsplan? 
In een bestemmingsplan staat welke functies in een gebied zijn toegestaan. Een 
bestemmingsplan geeft bijvoorbeeld aan waar gewoond mag worden, waar ruimte is voor 
maatschappelijke voorzieningen en hoe hoog de bebouwing mag zijn. Ook beschrijft het hoe 
de infrastructuur en ontsluiting worden geregeld, en waar bijvoorbeeld water gepland is, etc. 

Waarom een nieuw bestemmingsplan? 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat bestemmingsplannen in principe niet ouder mogen 
zijn dan tien jaar. De nu nog geldende bestemmingsplannen in het gebied zijn bijna allemaal 
ouder dan 10 jaar, zodat deze geactualiseerd moeten worden. Daarmee geldt straks een 
bestemmingsplan dat voldoet aan de eisen van deze tijd. 
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Over welk gebied gaat het? 
Het bestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel heeft betrekking op de Prins Mauritssingel, 
de spoorlijn Arnhem-Nijmegen (beiden voor zover gelegen ten noorden van Knoop Lent) en op 
het noordelijke deel van de Margaretha van Mechelenweg. De Prins Mauritssingel doorkruist het 
Waalspronggebied. Bijna het gehele tracé van de Prins Mauritssingel wordt met het onderhavige 
bestemmingsplan geactualiseerd. Alleen het deel ter hoogte en ten zuiden van Knoop Lent maakt 
geen onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied is voor het overgrote deel in gebruik voor 
verkeersdoeleinden (waaronder spoorwegdoeleinden). Met het bestemmingsplan wordt de thans 
bestaande situatie vastgelegd en wordt tevens de aanleg van een vrijliggende busbaan 
stadinwaarts tussen de Ovatonde en Knoop Lent mogelijk gemaakt. Op de bijgevoegde luchtfoto 
kunt u zien op welk gebied het bestemmingsplan precies betrekking heeft (blauw omlijnd). 
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Reageren 
In de periode van donderdag 8 januari 2015 tot en met woensdag 18 februari 2015 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Prins Mauritssingel ter inzage bij de Informatiebalie in de 
Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen. In deze periode kunt u schriftelijk een zienswijze over 
het bestemmingsplan indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad van 
Nijmegen, t.a.v. S010, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. U kunt het bestemmingsplan ook 
digitaal bekijken op http://www.ruimteliikeblannen.n1/?planidn=NLIMR0.0268.BP32000-0N01   

Hoe gaat het daarna verder? 
Na de zienswijzenperiode beoordeelt de gemeente de ingekomen zienswijzen en wordt het 
bestemmingsplan waar nodig aangepast. Het is de bedoeling om medio 2015 het 
bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen en daarna ter inzage te leggen. Dit 
zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en via Internet. Degenen die een zienswijze 
indienen, ontvangen hierover ook persoonlijk bericht. 

Ik nodig u van harte uit op dinsdagavond 6 januari 2015 het bestemmingsplan in het WIC in het 
Thermion te komen bekijken. 

B. Velthuis 
wethouder St delijke Ontwikkeling, Grondbeleid en Cultuur 
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