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Gemeente Nijmegen 
t.a.v. de gemeenteraad 
Postbus 9105 
6500 HG NIJMEGEN 
 
Nijmegen, 3 februari 2023, 
 
Onderwerp: Uitnodiging m.b.t. terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 
2021-1 (Winkelcentrum- Weezenhof) en Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder 
ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Zoals bij u bekend heeft het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021-1 

(Winkelcentrum- Weezenhof) van 22 september tot en met 2 november ter inzage gelegen. Ook het 

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 

2021 – 1 (Winkelcentrum- Weezenhof) lag ter inzage van 6 oktober tot en met 16 november. In deze 

perioden konden bewoners een zienswijze indienen, c.q. hun bezwaren kenbaar maken. Zodra het 

ambtelijk apparaat deze heeft verwerkt en u hierover heeft geadviseerd zult u, als gemeenteraad, 

hierover een besluit dienen te nemen. 

De Belangenvereniging Weezenhof heeft al eerder bezwaar gemaakt tegen het huidige bouwplan. Dit 

ondermeer vanwege de massaliteit van het gebouw, de hoogte en positie van het gebouw en het 

aantal appartementen met de daarbij behorende parkeerproblematiek. Deze bezwaren zijn nimmer 

serieus genomen. De betrokken ambtenaren zijn naar onze mening te slecht geïnformeerd en 

daardoor niet op de hoogte van de consequenties van dit grote bouwproject. 

Om u als gemeenteraad nader te informeren over dit bouwplan willen wij u uitnodigen om ter 

plaatse de massaliteit van het geplande gebouw toe te kunnen lichten. Daarnaast willen wij u 

informeren over de bezwaren die bij de bewoners van de Weezenhof leven. 

Tevens biedt dit de mogelijkheid om u te oriënteren en te luisteren naar de problemen en de 

weerstand van de burgers, uw kiezers. Het door u te nemen besluit gaat tenslotte over de toekomst 

van de Weezenhof. 

Graag nodigen wij uit op donderdag 16 maart a.s. om 19.00 uur in Huis van de Weezenhof, op de 

plaats van het afgebrande winkelcentrum en verwachten dat, tenminste, een afvaardiging van elke 

fractie aanwezig zal zijn.  

Wij hopen u dan ook op donderdag 16 maart a.s. om 19.00 uur te mogen ontmoeten. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
Jan Muskens, voorzitter. 
 
Belangenverenging Weezenhof 
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http://www.belangenverenigingweezenhof.nl/

