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Laatste nieuws vanuit het bestuur van de Belangenvereniging Weezenhof: 

 

Bijdrage lidmaatschap: 

 

Ter informatie voor nieuwe leden: de bijdrage voor het lidmaatschap van de Belangenvereniging is 

vooralsnog gratis. Wanneer er een bijdrage van de leden gevraagd zal worden, voor eventuele juridische 

stappen, kan dat slechts op basis van een besluit van de Algemene Leden Vergadering. Hierin kunt u zelf 

uw stem uitbrengen. 
 

Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- 

Weezenhof): 

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 22 september 2022. De termijn waarbinnen een 

zienswijze kan worden ingediend sluit op 2 november 2022. Via onderstaande link komt u rechtstreeks op 

de website van de Gemeente bij de stukken van het ontwerpbestemmingsplan.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-

421890.html?utm_campaign=20220922&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=ge

meente_nijmegen&utm_content=over_uw_buurt 

 

Terinzagelegging Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan 

Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof): 

 

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft de Gemeente een 

ontwerpbesluit Wet geluidhinder gepubliceerd. Hierin worden waarden van geluidshinder geregeld. Ook 

hiertegen kan een zienswijze worden ingediend. De termijn is hetzelfde als van het 

ontwerpbestemmingsplan en loopt eveneens vanaf 22 september 2022. De termijn waarbinnen een 

zienswijze kan worden ingediend sluit op 2 november 2022. Via onderstaande link komt u rechtstreeks op 

de website van de Gemeente bij de stukken van het ontwerpbesluit. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-

421930.html?utm_campaign=20220922&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=ge

meente_nijmegen&utm_content=over_uw_buurt 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-421890.html?utm_campaign=20220922&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_nijmegen&utm_content=over_uw_buurt
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Over dit ontwerpbesluit is nimmer met de bewoners gecommuniceerd. Met dank aan een van de 

bewoners die ons hierop heeft geattendeerd. 

 

Uitnodiging Gemeenteraad en verantwoordelijke ambtenaren: 

 

De leden van de Gemeenteraad zijn uitgenodigd op 3 oktober om 16.00 uur om dan ter plaatse de 

gemeenteraad nader te informeren over dit bouwplan en ter plaatse de massaliteit van het geplande gebouw  

te laten zien. Hiertoe worden, zoals ook in oktober 2021, door middel van heliumballonnen, de contouren en 

de hoogtes van het gebouw aangeven, zodat de gemeenteraadsleden de afmetingen van het gebouw 

kunnen zien. Daarnaast zullen wij de raadsleden informeren over de bezwaren die bij (een deel van) de 

bewoners van de Weezenhof leven. U bent als bewoner van de Weezenhof uiteraard van harte welkom. Ook 

de pers is hiervoor uitgenodigd. 

 

Informatieavond bestemmingsplan: 

 

De Gemeente heeft een inloopavond georganiseerd in wijkcentrum Dukenburg in de Meijhorst op 3 

oktober a.s. van 17.00 uur tot 20.00 uur. Ook hiervoor is het belangrijk dat u zich daat laat informeren. 

 

Indienen zienswijze: 

 

Een model van de zienswijze, zoals die door de Belangenverenging zal worden ingediend is zichtbaar, en te 

downloaden op de website van de vereniging. Deze kunt u gebruiken om uw bezwaar middels deze 

zienswijze kenbaar te maken. Mocht u hierbij hulp willen hebben dan zijn leden van de Belangenverenging 

Weezenhof hiervoor beschikbaar in het Huis van Weezenhof op onderstaande tijden: 

 Woensdag 6 oktober van 13.00 tot 16.00 uur 

 Donderdag 7 oktober van 11.00 tot 13.00 uur 

 Donderdag 7 oktober van 19.00 tot 21.00 uur. 

Deze data en tijden zijn nog onder voorbehoud. 

 

Bekendheid en herkenbaarheid vereniging: 

 

Om de bekendheid en herkenbaarheid van de Belangenverenging te vergroten mag u deze informatie 

altijd delen via de sociale media, Facebook, Nextdoor, Instagram, LinkedIn etc.. 

 

 
 

Jan Müskens (voorzitter) 
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