
Nijmegen in 2020
De Gemeente Nijmegen investeert ieder jaar in alle wijken die zij telt.  
Dit doet zij graag in samenwerking met bewoners.  
Via nijmegen.nl/mijnwijkplan kunt u meedenken en meedoen om uw 
wijk nog mooier of fijner te maken. Op deze pagina’s ziet u voorbeelden 
van projecten uit 2020. Waar gaan we in 2021 aan de slag? Praat mee  
op MijnWijkplan.

Wijkregisseur
Ieder stadsdeel van 
Nijmegen heeft een eigen 
wijkregisseur. Deze wijk  - 
regisseur is het aan spreek - 
punt voor al uw ideeën, 
plannen of vragen over  
de openbare ruimte.  
Op Nijmegen.nl kunt u 
kijken wie de wijkregisseur 
is voor het stadsdeel waar  
u woont!

Meld en Herstel
Kleine ongemakken in de 
open bare ruimte zoals 
kapotte straat lantaarns 
en losliggende stoep-
tegels? Meld ze via de 
Meld&Herstel app, tele - 
 fonisch via 14 024 of via  
de website nijmegen.nl.

nijmegen.nl

Vlindertuin Limos
 Dommer van Poldersveldtweg, Hengstdal 
Bewoners uit Hengstdal  (Dommer van Poldersveldtweg ) die met  
hun tuin grenzen aan het Limos- terrein, hebben het kale grasveldje 
aan de Limoslaan omgevormd tot een Vlindertuin. Met dit partici-
patieproject willen bewoners de biodiversiteit in de wijk bevorderen. 
De bewoners hebben contact gezocht met NL Bloeit! Deze Nijmeegse 
onderneming is specialist in het aanleggen van kruidenrijke, biodiverse 
bloemen en planten. Ze gebruiken daarbij uitsluitend oorspronkelijke 
inheemse soorten. Die zijn beter in staat om zich aan het veranderende 
klimaat aan te passen.

Vriendschap krijgt kleur
 Waalkade, Centrum 
Om de vriendschapsband tussen Albany en Nijmegen in het 
jubileumjaar 2020 extra kleur te geven heeft Stichting FAN
(Friendship Albany Nijmegen) een idee geplaatst voor het 
realiseren van een oranje tulpenbed. De rotonde aan de  
Waal kade, de plek waar het vrachtschip met hulpgoederen  
ooit aanmeerde, kleurde dit voorjaar oranje. Burgemeester  
Bruls onthulde een herdenkingsplaquette. De tulpen refereren 
aan het jaarlijkse tulpenfestival in Albany. Dit festival is ontstaan 
uit de tulpenbollen die door koningin Wilhelmina gestuurd zijn 
als dankjewel voor de hulpgoederen.

Moestuin de Lankmoes beter beschermd 
tegen rondvliegende ballen
 Lankforst 41e straat, Lankforst 
Bij moestuin de Lankmoes zijn mooie houte poortjes geplaatst.  
Er was regelmatig overlast van voetballende jongeren naast de 
moestuin, daarom is het hek bij de voetbalplek aan één kant 
verhoogd en zijn er poortjes geplaatst bij de Lankmoes. 

Afwisselend groen zorgt voor meer contact
 Neptunusstraat, Heseveld 
Bewoners onderhouden gezamenlijk twee kleurrijke plantvakken 
op het grasveld in de Neptunusstraat. Het doel is meer afwisselend 
groen en meer contact in de buurt. Het grasveld is veranderd in 
een afwisselend buurtpark.

Speelplezier op school plein Aldenhove
 Aldenhof, Aldenhof 
Het hele schoolplein bij de school Aldenhove in Aldenhof is opgeknapt! 
Er is een groot nieuw speeltoestel gekomen, de voetbalplek is ve r - 
nieuwd en er zijn speel aanleidingen geplaatst. Het is een open baar 
toegankelijk plein waar alle kinderen in de wijk van kunnen genieten. 

Speelplezier in 
natuurspeeltuin
 Oude Azaleastraat, 
 Nijmegen Oud-West 
In Nijmegen Oud-West  
bij de Oude Azaleastraat  
is een natuurspeeltuin 
gecre ëerd. Er is een glij  - 
baan geplaatst, maar ook 
een (gebruikte) schommel. 

Groenvak fleurt 
woonwijk op 
 Reijershofstraat, Lent 
In de Reijershofstraat  
in Lent is een groenvak 
aangelegd van 43m2  
waar actieve buurt- 
bewoners planten  
gaan inplanten en 
onderhouden.  
Zo maken bewoners  
de straat nog mooier  
en kleuriger.

Stenig plein verandert in groene oase
 Alligatorstraat, Hazenkamp 
Begin maart hebben de bewoners van de Hazenkamp de handen 
uit de mouwen gestoken om ruim 8000 stoeptegels te verwijderen 
van het plein op de hoek van de Alligatorstraat - Karbouwstraat. 
Een grote wens van bewoners voor een groene ontmoetingsplek 
voor jong en oud is daarmee in vervulling gegaan. Bewoners 
onderhouden samen de groenvakken en inmiddels is de plek  
drie houtrillen, enkele vogelhuisjes en een bijenhotel rijker. 

John Shopper, 
bewoner
‘Op twee zaterdag

ochtenden hebben  

de buurt bewoners  

de handen uit de 

mouwen gestoken  

en gezamenlijk een 

veelheid aan planten 

geplant. Het waren 

gezellige ochtenden, 

waar met een kopje 

koffie en een koek  

 op Corona afstand   

ook even bijgekletst 

kon worden. De buurt   

bewoners zien uit naar 

een kleurig en geurig 

voorjaar met veel 

bloemen en vlinders  

en hopen dat iedereen  

hier volop van kan 

genieten.’


