
Gemeente Nijmegen 

College van Burgemeester en Wethouders en 

de leden van de Gemeenteraad      Lent, 28 april 2020 

 

Betreft: herziening plan Vossenpels Midden en Noord in Lent 

Geachte heer, mevrouw, 

Momenteel is de gemeente Nijmegen bezig met het ontwerp van het bestemmingsplan Vossenpels 

Midden en Noord in Lent, gemeente Nijmegen. Namens Stichting Wijkraad Lent vraag ik uw 

aandacht voor het volgende. Wij wilden graag eerst met de gemeente in gesprek, omdat wij een 

andere invulling willen geven aan een deel van het plangebied. Bij dit gesprek willen ook andere 

belanghebbende partijen aanschuiven. Door de corona crisis is het aangevraagde gesprek met uw 

ambtenaren (projectleiders) op korte termijn nog niet mogelijk. Om te voorkomen dat in de 

tussentijd het bestemmingsplan definitieve vormen krijgt en omdat wij de gemeente willen 

verzoeken het plan te herzien, vragen wij u het proces tijdelijk op te schorten en/of stil te leggen, 

totdat hierover een beslissing is genomen door de gemeenteraad. 

Zoals vastgelegd in haar statuten is het doel van de wijkraad het behartigen van de belangen van de 

bewoners van Lent, waaronder ook het gehele gebied dat nu wordt bebouwd. De stichting tracht 

haar doel onder meer te verwezenlijken door het onderhouden van contacten inzake de 

ontwikkelingen en problemen in Lent en het voeren van overleg met de gemeente, provincie, 

rijksoverheid, waterschappen en andere overheidslichamen of organen daarvan; het inventariseren 

van wensen, klachten en of ideeën van de Lentse leefgemeenschap; het informeren en voorlichten 

van de bewoners. 

Eind 2018 heeft de gemeente Nijmegen het Ambitiedocument Vossenpels gepresenteerd. De 

bedoeling is dat hier 650 woningen gebouwd gaan worden. Wijkraad Lent is van mening dat de 

ambities van de inwoners van Lent slechts mondjesmaat terugkomen in dit document. De inwoners 

van Lent hebben vele wensen en ideeën ingebracht tijdens de inloopavond, voor méér 

voorzieningen, sport en groen, maar de gemeente legt de prioriteit bij de woningbouw en heeft al 

die wensen nauwelijks gehonoreerd. Omwonenden hebben, via een klankbordgroep, weliswaar 

kunnen meedenken over een oplossing voor de verkeersproblemen, met name over de ontsluiting 

van het gebied, maar de invulling van het gebied heeft de gemeente zelf bepaald. Van echte 

participatie is dan ook géén sprake! Aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel is alles ook al 

bestemd voor woningbouw. Vossenpels Midden en Noord is het laatste gebied binnen Lent dat nog 

niet definitief is ingevuld. Wijkraad Lent en diverse vertegenwoordigers van de sportclubs zouden 

graag een stuk van dit gebied willen claimen voor de leefbaarheid van Lent, voordat het te laat is. Het 

gebied ten noorden van Smitjesland kan dan eventueel wél gebruikt worden voor woningbouw, maar 

ons idee is om het plangebied tussen de straten Smitjesland en Bekkersland te gaan gebruiken voor 

veel meer sporten. Wij zien hier graag een mooi groot sportpark gerealiseerd worden in een 

parkachtige, groene, setting (met extra veel bomen) zodat er ruimte is voor jong en oud om te 

sporten, te recreëren, te spelen, te wandelen en elkaar te ontmoeten, voor nu en voor de toekomst! 

Zoals uit onze bijlage blijkt heeft de gemeente Nijmegen in haar begroting 2020 dezelfde ambitie en 

wil zij bereiken dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport- en beweegstad is. Als de huidige plannen 

binnen Vossenpels doorgaan is dit niet meer mogelijk, Lent is dan helemaal volgebouwd. Het is nu of 

nooit meer! 



Centraal in het plangebied ligt het huidige sportpark met voetbalvelden, tennisbanen en een 

clubgebouw voor de damvereniging. Wij zouden dit graag willen uitbreiden met een overdekt 

zwembad en mogelijkheden voor bijvoorbeeld atletiek, korfbal, hockey etc.  

De sportverenigingen DVOL (voetbal) en LLTV (tennis) zien het aantal leden enorm groeien, omdat er 

veel nieuwe inwoners in Nijmegen-Noord komen wonen. Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat 

Lent de grootste wijk van Nijmegen is met op peildatum 1 januari 2020 al 11.192 inwoners (zie 

bijlage) en daar komen er de komende jaren nog duizenden bij. Dit zijn veelal gezinnen met jonge 

kinderen en het is heel belangrijk dat er, ook voor die nieuwe kinderen, genoeg faciliteiten zijn om te 

sporten. 

Dat is ook een belangrijke ambitie van de gemeente zelf. De gemeente wil het sporten juist 

stimuleren met o.a. de inzet van sportcoaches. Daarom moet er meer capaciteit 

(velden/accommodaties) worden gecreëerd. Ook valt te denken aan een speeltuin voor de 

allerkleinsten en een beweegroute voor jong en oud. Voor jongeren is het van belang dat er 

voorzieningen zijn om goed bezig te zijn. Sport speelt daarbij een belangrijke rol. De huidige JOP en 

de skatebaan passen heel goed bij het nieuwe concept. Voor senioren is beweging ook cruciaal, om 

langer fit en energiek te blijven. Een beweegroute hoort ook bij de ambities van de gemeente en zou 

heel goed in dit grote park kunnen worden gerealiseerd. Volgens een tekst uit de begroting van 2020 

(zie bijlage) faciliteert de gemeente de beweging: “Groen, gezond en in beweging”. 

Bij de bouwplannen van de westzijde van de Prins Mauritssingel, nieuwbouw richting De Oversteek, 

maar ook bij de andere locaties (zoals De Stelt) is géén rekening gehouden met uitbreidingen voor 

buitensport. Ook is er géén ruimte meer voor een zwembad. Hier komen alleen woningen en het Hof 

van Holland, met winkels en een sporthal voor binnensporten. 

 

Wij weten dat NV Sportfondsen Nijmegen graag een zwembad zou willen hebben in Nijmegen-

Noord. Daarnaast wil de gemeente volgens de begroting 2020 (zie bijlage) in 2020 de ‘Toekomstvisie 

voor de Nijmeegse Zwembaden’ presenteren. Wij denken dat in de Vossenpels mogelijkheden liggen, 

zelfs voor een 50 meter bad met een regionale functie. Mogelijk dat ook de provincie dit plan zou 

kunnen steunen. Het zou in dit nieuwe sportpark kunnen worden gerealiseerd, waarmee Nijmegen 

zich inderdaad op de kaart zet als sportstad. Centraal kunnen parkeermogelijkheden worden 

aangelegd, waarvan ook de huidige sportclubs gebruik kunnen maken. Het park is goed bereikbaar 

met openbaar vervoer en er is een groot hotel (van der Valk) in Lent, voor eventuele grote 

zwemevenementen. Een buitenbad zou in Lent niet nodig zijn, omdat er natuurwater (Lentse Plas) in 

de omgeving is. Wel zou behoefte zijn aan een ligweide. 

Het huidige Sportfondsenbad Nijmegen West is aan vervanging toe en zou kleiner gemaakt kunnen 

worden (of zelfs komen te vervallen) waardoor op de plek van het buitenbad (of het hele gebied) 

woningen kunnen komen. Op die manier kunnen de woningen, die nu komen te vervallen in de 

Vossenpels, elders gerealiseerd worden. Beide gebieden vallen onder de gemeente Nijmegen, zodat 

voor de benodigde woningbouw géén nadeel ontstaat. Mogelijk dat op de locatie aan de 

Planetenstraat zelfs meer ruimte is voor sociale woningbouw (een actueel punt in de 

gemeenteraad!), en dat de infrastructuur voor bouwverkeer hier veel minder problemen oplevert. 

Een ander probleem is dat de geplande woningbouw bij Vossenpels te maken krijgt met de 

zogenaamde 50 meter afstandsnorm van de lichtmasten. Ook al voldoen de nieuwe woningen aan 

deze norm, dan toch zal de hinder van de verlichting enorm groot zijn. Van de huidige omwonenden 

horen wij al veel klachten hierover, terwijl hun woningen veel verder van de lichtbronnen af liggen.  



Het lijkt ons niet logisch om de problemen op te zoeken, door nog meer woningen in de omgeving 

van de lichtmasten te bouwen. Wanneer dit deel van de Vossenpels uitsluitend wordt ingericht ten 

behoeve van de sport speelt dit probleem veel minder. Financieel belang (verkoop kavels) zou niet de 

enige afweging van de gemeente moeten zijn!  

Op 9 maart 2020 heeft Stichting Wijkraad Lent, samen met de voorzitters van stakeholders DVOL 

(voetbal) en LLTV (tennis), de directeur NV Sportfondsen Nijmegen, de manager van 

Sportfondsenbad West en een afvaardiging van de verkeersgroep Vossenpels een bijeenkomst 

georganiseerd om de ambities te inventariseren.  Bovengenoemde partijen zijn het eens dat er nu 

iets moet gebeuren, voordat heel Lent is volgebouwd en er geen ruimte meer is om de leefbaarheid 

van Lent te vergroten. Als de gemeente haar eigen doelstellingen op het gebied van sport (zie bijlage) 

nog wil halen dan is het nu vijf vóór twaalf!  

De voorzitter van LLTV heeft aangegeven het standpunt te delen, maar zijn vereniging wil wel eerst 

haar eigen onderhandelingen met de gemeente afwachten, omdat dat op haar ledenvergadering 

onlangs is besloten. De afvaardiging van Sportfondsenbaden ziet hier grote kansen en ook een lid van 

de Raad van Commissarissen SFN juicht het plan van harte toe. 

Momenteel is Wijkraad Lent ook in gesprek met omwonenden, via de klankbordgroep. Zij gaan 

inventariseren op welke wijze hun belangen ingebracht kunnen worden. Wij vinden het belangrijk 

dat rekening gehouden zal worden met de omwonenden, maar wij vinden wel, dat het grotere 

belang voor de leefbaarheid van héél Lent voorop staat. 

Op 15 maart 2020 hebben wij een brief gemaild aan Afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke 

Kwaliteit, Bureau Proces- en Projectmanagement (PK10) aan de Senior Projectleider met een 

omschrijving van onze plannen en een verzoek om een gesprek met alle partijen te arrangeren. Dit 

gesprek heeft, door de corona maatregelen, nog niet kunnen plaatsvinden. 

Natuurlijk begrijpen wij dat de politiek uiteindelijk de afwegingen maakt en de beslissing neemt over 

een eventuele wijziging van het ambitieplan dat er nu ligt. Dit ambitieplan is slechts een leidraad, 

zonder juridische status, maar is wel goedgekeurd door de Raad. Als de gemeente de uitwerking van 

de huidige plannen doorzet, staat uiteraard de juridische weg open voor zienswijzen en beroep. De 

belanghebbende partijen en ook Stichting Wijkraad Lent kunnen, te zijner tijd, zienswijzen indienen, 

maar wij willen dat graag voorkomen. Lent is er niet mee gediend dat het een langdurig traject 

wordt. Onze stellingen zullen wij onderbouwen op een aantal bijlagen. Wij denken dat de 

wethouders, die respectievelijk, ruimtelijke ordening, sport en groen in hun portefeuille hebben, 

samen een mooie, nieuwe en toekomstgerichte ambitie voor Lent kunnen waarmaken en wij 

verzoeken het college en de gemeenteraad het huidige plan te herzien. Verder zouden wij graag 

betrokken blijven bij de verdere ontwikkelingen van de plannen.  

    

Hoogachtend,    

 namens Stichting Wijkraad Lent, 

 

H.J. (Brigitte) Rutten 

(voorzitter) 

 

 



Bijlage: Bevolkingscijfers en locatie 

Bron: https://public.tableau.com/profile/gemeentenijmegen#!/vizhome/Bevolkingscijfers/Bevolking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle wijken van Nijmegen 

Lent 

 

Vossenpels Midden en Noord in Lent 

Volgens de gegevens van de gemeente 

Nijmegen is Lent de grootste wijk van 

Nijmegen, zowel qua oppervlakte, als 

qua aantal inwoners. Op peildatum 1 

januari 2020 had Lent 11.192 inwoners. 

Op de site is in een grafiek te zien dat 

een groot deel van de inwoners 

kinderen zijn; in de categorie 0-4 jaar 

zijn er zelfs 1.200 inwoners. Lent is een 

wijk met véél jonge gezinnen.  

De komende jaren zal het aantal 

inwoners binnen Lent enorm 

toenemen, wanneer de woningen 

gereed zijn van de buurten 

Woenderskamp, Koudenhoek, Hof van 

Holland, De Stelt en Hoge Bongerd. De 

bestemmingsplannen van deze buurten 

zijn al (grotendeels) gereed. Binnen 

deze nieuwe gedeelten van Lent is géén 

ruimte meer voor uitbreiding van 

buitensport of een zwembad. 

Hiernaast het plangebied Vossenpels. 

Planning nu: 650 woningen. 

Wij willen graag het huidige Sportpark 

Vossenpels uitbreiden tussen de 

straten Smitjesland en Bekkersland. 

Ingang Jo Eversstraat. Bushaltes 

Fluitekruid (Turennesingel) en 

Vossenpelssestraat (lijn 13,15,33). 

Vanaf de Turennesingel is het nieuwe 

sportpark ook te bereiken via de 

fiets/loopbruggetjes. Het gebied ten 

noorden van Smitjesland (rode kruis) 

zou voor woningbouw bestemd 

kunnen blijven. Het te realiseren 

sportpark zou via een wandelpad 

kunnen aansluiten op Park Lingezegen 

zodat een groot wandelgebied ontstaat 

en een ‘groen lint’. 



Bijlage: Doelstellingen sport en bewegen gemeente Nijmegen  

Bron: https://nijmegen.begroting-2020.nl/p39202/welk-maatschappelijk-effect-willen-we-bereiken 

Wat willen we op lange termijn bereiken 
Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en heeft hierdoor een 

gunstig effect op fitheid en sociaal welzijn. Wij werken aan een inclusieve stad, waarin ook sport voor 

iedereen toegankelijk is. We streven naar hoge beweeg- en sportdeelname in het hele leven, zowel 

bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen als ouderen. Wij hebben vooral aandacht voor de 

groepen die hierin achterblijven en zetten ons waar nodig vraaggericht specifiek in om mensen te 

motiveren of ondersteunen. 

‘Meedoen’ staat centraal. Dit bereiken we door bloeiende verenigingen, laagdrempelige 

beweegmogelijkheden in de wijk, een hoge deelname aan sportactiviteiten, een vraag- en 

wijkgerichte aanpak, samenwerking met beleidsprogramma’s en diverse organisaties. 

Wij beheren onze sportaccommodaties zo effectief en klantvriendelijk mogelijk. Wij zorgen voor 

goede, veilige, duurzame en toegankelijke sportaccommodaties. 

Wij hebben de ambitie dat Nijmegen in 2020 dé Gelderse sport -en beweegstad is. Niet alleen qua 

naam, maar juist omdat wij als inclusieve stad sporten en bewegen voor alle inwoners mogelijk 

maken en hen motiveren te bewegen en te sporten. De komende jaren geven we uitvoering aan de 

volgende thema’s:     

• Inclusiviteit: iedereen doet mee. Alle Nijmegenaren kunnen een leven lang bewegen en 

sporten. 

• Laagdrempelig en dichtbij: Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een 

gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten. 

• Ondersteuning: wij ondersteunen verenigingen onder meer door onze inzet van 

buurtsportcoaches, sportsubsidies en het aanbieden van een specifieke cursussen. 

• Gezondheid: we behouden en verbeteren de gezondheid en het welzijn van inwoners door 

het bevorderen van sport en bewegen. We faciliteren de beweging ‘Groen, gezond en in 

beweging’. 

• Profilering: sportevenementen dragen bij aan onze ambitie om sport en bewegen impulsen 

te geven, maken de stad aantrekkelijk voor haar bewoners en geven een economische 

impuls. 

We zetten bewust veel huidige, goed werkende interventies en ondersteuningsmogelijkheden voort. 

Wij zien echter ook dat er groepen met beweeg- en sportarmoede zijn; voor deze groepen 

intensiveren wij onze inzet. We zetten de komende jaren in op succesvolle sport-en 

beweeginitiatieven voor groepen met beweegarmoede en gaan daarvoor nieuwe verbindingen (in de 

wijk) aan. We faciliteren dit met de inzet van buurtsportcoaches#. We werken samen met partners in 

de stad, sportverenigingen, organisatoren van sportevenementen, commerciële sportaanbieders, het 

onderwijs en gemeentelijke programma’s waar de energie en ambitie zit om een gezonde leefstijl 

voor onze inwoners mogelijk te maken. 

 

Om inwoners plezier, voldoening en beleving uit sport en bewegen te laten halen, ondersteunen we 

dat ieder op eigen niveau kan sporten, van talentvolle sporters tot mensen met een beperking. Wij 

faciliteren kinderen om kennis te maken met sport en bewegen in Nijmegen en staan open voor 

nieuwe sportinitiatieven. 

 



Wat willen we het komend jaar bereiken 

We vinden het van groot belang dat er in de stadsdelen goede sportvoorzieningen zijn en blijven de 

komende jaren sport en bewegen toegankelijk maken. Wij gaan door met de wijkgerichte inzet van 

sportdocenten en buurtsportcoaches bij verenigingen. 

Vanaf 2020 zetten we ook extra in op het stimuleren van sport en bewegen binnen de doelgroep 

migranten. We werken gebiedsgericht en geven per wijk met onze partners uit onder andere de wijk, 

sport, onderwijs en zorg uitvoering aan een gedragen wijksport-en beweegplan. Wat goed gaat, 

zetten we voort. Daarom continueren wij de succesvolle thematische inzet op de thema's 

Zwemmen, Uniek Sporten en talentontwikkeling. 

Met kennispartners als de Radboud Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voeren 

we de kennisagenda sport en bewegen uit en zijn we gastheer voor een internationaal congres, 

waarmee we aan een groot publiek kunnen laten zien waarom Nijmegen de Gelderse sport- en 

beweegstad is. 

In 2020 is Nijmegen ook gastheer van het Wereldkampioenschap Wielrennen voor Studenten 

(WUCC). Met dit evenement profileren we Nijmegen als de Gelderse (studenten)sportstad en 

fietsstad. In 2022 is Nijmegen daarnaast gastheer van de Eurogames: het grootste Europese 

sportevenement voor de LHBTI- gemeenschap. In de aanloop naar dit evenement starten we vanaf 

2020 met allerlei 'side events', zodat we bekendheid genereren voor dit evenement en de impact 

ervan zo groot mogelijk laten zijn. De evenementen van stichting Zevenheuvelenloop, zoals het NK 

halve marathon, wenden we ook aan om onze sportieve en sociale ambities te realiseren. 

Wij ronden in 2020 de Nota Binnensportaccommodaties af. Daarnaast presenteren wij een 

Toekomstvisie voor de Nijmeegse zwembaden. Voor Nijmegen-Noord werken wij het concept van 

de beweegroute het Groene Lint (Urban Fit Track) verder uit, breiden we de capaciteit uit bij 

tennisvereniging LLTV en ronden we de bouw van een gymzaal in de Stelt af. We starten in 2020 met 

de bouw van een sporthal-plus in Hof van Holland, waar ruimte is voor bewegingsonderwijs, 

breedtesport en wedstrijdsport op nationaal niveau. 

In het kader van de uitvoering van de nota Buitensportaccommodaties werken we het concept van 

een multifunctioneel sportveld in Nijmegen-Noord verder uit, bereiden we de verhuizing van 

korfbalvereniging Keizer Karel voor en vergroten we de capaciteit van bestaande accommodaties, 

zoals die van voetbalvereniging Oranje Blauw, door de aanleg van extra velden. 

 

 

Bron: https://nijmegen.begroting-2020.nl/p41202/wijkontwikkeling 

Met wijkgericht werken geven we richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in 

wijken en stadsdelen. 

We streven ernaar ‘spelen’ te integreren in de openbare ruimte en te verbinden met functies als 

ontmoeten, gezondheid, sport en onderwijs. In de stadsdelen zijn we aan de slag met verschillende 

thema’s. In Dukenburg en Neerbosch-Oost werken we aan de uitvoering van gebiedsvisies. In 

Lindenholt staat de gezondheidsaanpak centraal. In Noord focussen we op de jeugd. 

 

 



Bron: https://swm.nijmegen.nl/p37822/sportaccommodaties 

In 2017 werden er 548.951 bezoeken aan de overdekte zwembaden in Nijmegen gebracht. Dat is 

ongeveer evenveel als in 2016 en wat meer dan het gemiddelde voor de jaren 2014-2017 (543.475). 

Uit een peiling onder het digitaal stadspanel over de overdekte zwembaden in Nijmegen (2017) bleek 

het volgende: 

• Circa een derde van de respondenten maakt gebruik van overdekte zwembaden in Nijmegen. 

Van de respondenten met thuiswonende kinderen geeft 63% aan dat hun kinderen 

overdekte zwembaden bezoeken. De meeste bezoekers gaan voor het vrij/recreatief 

zwemmen en ook banen zwemmen is populair. Een kleiner deel gaat voor 

doelgroepzwemmen (vooral peuter-/kleuterzwemmen) en aquasporten. 

• Zwembad Nijmegen-West trekt bezoekers uit alle stadsdelen en heeft het grootste bereik 

onder de Nijmeegse bevolking. Qua bereik staat het Erica Terpstrabad op de tweede plaats. 

Dit bad trekt relatief veel bezoekers uit Nijmegen-Oost, gevolgd door Nijmegen-Midden en 

Nijmegen-Centrum. Zwembad Dukenburg trekt vooral bezoekers uit het eigen stadsdeel, 

gevolgd door bezoekers uit Lindenholt. 

• Voor zover de panelleden een oordeel hebben over de mogelijkheden van de overdekte 

zwembaden in Nijmegen, zijn ze vooral tevreden (72% tevreden, 17% niet tevreden en niet 

ontevreden en 11% ontevreden). 

• Voor 20% van de respondenten geldt dat ze geen gebruik maken van overdekte 

zwembaden in Nijmegen, maar dat mogelijk wel willen gaan doen. Voor de respondenten 

uit Nijmegen-Noord ligt dat aandeel wat hoger (29%). Bij de vraag wat ertoe zou kunnen 

leiden dat men in overdekte zwembaden gaat zwemmen, zijn dit de meest aangevinkte 

zaken: een zwembad op kortere afstand van het woonadres en meer mogelijkheden voor 

vrij/recreatief zwemmen, banen zwemmen en zwemmen voor ouderen. 

 

 



Bijlage: feiten en cijfers Sport en Groen 

 

Bron:  https://swm.nijmegen.nl/p40365/sportverenigingen 

Gegevens uit de Nijmeegse Sportverenigingsmonitor laten zien dat verenigingen binnen de volgende 

sporten veel jeugdleden hebben: voetbal (staat duidelijk op de eerste plaats), hockey en 

turnen/gymnastiek. Uit landelijke cijfers blijkt dat voor jongens voetbal veruit de belangrijkste 

verenigingssport is. Voor meisjes is dat turnen/gymnastiek, gevolgd door hockey en voetbal.  

(pagina 79) 

Uit de Burgerpeiling 2019 blijkt dat twee derde van de volwassen Nijmegenaren tevreden is over het 

sport- en beweegaanbod in de woonbuurt; 7% is daar niet tevreden over (rest neutraal of ‘weet 

niet’). De tevredenheid is relatief laag in Nijmegen Oud-West en Nijmegen-Noord. De tevredenheid 

is het hoogst in Nijmegen-Midden, Nijmegen-Oost en Nijmegen-Zuid. 

(pagina 82)  

Veel Nijmegenaren vinden aanleg beweegroutes goed idee 
In 2016 is onder het digitaal stadspanel een peiling verricht naar de belangstelling voor 

beweegroutes: herkenbare routes door wijken en parken, die het sporten, bewegen, spelen en 

elkaar ontmoeten in de openbare ruimte moeten stimuleren. Van de panelleden zou ruim veertig 

procent meer in de openbare ruimte willen gaan sporten. Beweegroutes zien ze als een interessante 

optie daarvoor. Bijna drie kwart van de panelleden vindt de aanleg van beweegroutes een goed 

idee, 4% vindt het een slecht idee. Circa de helft van de panelleden vindt het belangrijk dat er in de 

eigen woonbuurt een beweegroute ligt. Ruim een derde vindt dat belangrijk voor zichzelf. Ook vindt 

men het belangrijk voor de jeugd, volwassen en ouderen in de buurt en voor de partners en 

thuiswonende kinderen. 

(pagina 82) 

Wijkanalyse Lent 
Aandachtspunten (pagina 196) 
Buurtproblemen die volgens bewoners met voorrang moeten worden opgepakt: 

1. winkels, voorzieningen; 

2. verkeersveiligheid, druk verkeer; 

3. onderhoud groen; 

4. hoeveelheid parkeerplaatsen. 

• De verkeerssituatie in Lent blijft een duidelijk aandachtspunt voor bewoners en 

wijkprofessionals. Er staan nog verschillende nieuwbouwprojecten gepland in Nijmegen-

Noord. Er zijn zorgen over wat deze (grote) toestroom van nieuwe mensen gaat betekenen 

voor de bereikbaarheid van het stadsdeel. De Infrastructuur lijkt op sommige punten nu al 

erg druk en soms gevaarlijk. 

• Lent is soms best ‘stenig’ volgens Wijkprofessionals Ook een hoog aandeel inwoners is niet 

content met de groenvoorzieningen in de woonomgeving. Ruim een kwart (26%) is 

hierover ontevreden of zeer ontevreden (Nijmegen: 15% ontevreden of zeer ontevreden). 

Deze mensen geven diverse redenen en oorzaken aan, veel genoemd zijn: 

o te weinig soorten bomen of struiken; 

o te weinig groen; 

o er wordt te weinig gesnoeid.  



Bewoners zijn positief over voorzieningen voor kinderen. De tevredenheid over 

voorzieningen voor dagelijkse boodschappen en mogelijkheden voor sporten en bewegen 

blijft achter. Ook wijkprofessionals geven aan dat een uitbreiding van het aantal 

voorzieningen gewenst is. Er zijn de laatste jaren wel wat ontmoetingspunten en horeca in 

de wijk bijgekomen. Voor de nieuwbouwplannen in de ‘Hof van Holland’ wordt er ook extra 

aandacht gevraagd om ruimte vrij te houden voor sport, groen, ontspanning en winkelen. 

• Er woont veel jeugd in de wijk. Soms is er sprake van overlast zo geven wijkprofessionals aan. 

Jongeren vertonen af en toe baldadige gedrag maar zijn over het algemeen goed 

aanspreekbaar. Wel zijn er zorgen over het voorzieningenaanbod en het toenemend aantal 

jongeren in de wijk. 

• Ook de toenemende dagrecreatie en evenementen in en rondom de wijk staat soms op 

gespannen voet met het leven in de doorgaans rustige woonwijk. Er wordt soms door 

bewoners overlast ervaren door het toenemend bezoek aan o.a. de Lentse Plas of 

(evenementen bij) de Nevengeul. 

• In de wijk wonen veel tweeverdieners, maar wijkprofessionals komen toch relatief veel 

gezinnen tegen binnen deze doelgroep met financiële problemen. 

• Negatieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn volgens bewoners vooral: 

1. alles wordt volgebouwd; 

2. verkeersveiligheid verslechterd, druk verkeer; 

3. minder of slechtere winkels en voorzieningen; 

4. bereikbaarheid, doorstroming slechter, meer files; 

5. slechter onderhoud groen; 

6. minder groen. 

 

Bron: https://wijzijngroengezondeninbewegingnijmegen.nl/themas/gezonde-leefomgeving/ 

Gezonde leefomgeving 
De omgeving waarin wij wonen, werken en onze vrije tijd besteden heeft veel invloed op onze 

gezondheid. ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ werkt daarom toe naar een gezonde 

inrichting van onze leefomgeving. Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om, zonder erbij na te 

denken, gezonder te leven én gezondere keuzes te maken. 

Samen werken aan een gezonde leefomgeving 

Verschillende partijen zijn betrokken bij de fysieke inrichting van de omgeving, zoals het rijk, de 

provincie, gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en milieudiensten. De 

gemeenten hebben een belangrijke rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor onder andere het 

vaststellen van bestemmingsplannen, inrichting van de openbare ruimte en woningbouw. En via de 

inrichting van de leefomgeving is het mogelijk om gezondheidsbescherming en -bevordering te 

realiseren. Dit kan op veel manieren. Een bekend en al heel oud voorbeeld is de aanleg van riolering, 

die bewoners beschermd tegen infectieziekten. Maar denk ook aan: 

• Meer groen in de wijken 

• Autoluwe zones 

• Beweegroutes 

 

 



Waarom is het belangrijk? 

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Met deze wet wil het rijk dat verschillende plannen voor 

ruimtelijke ontwikkeling beter op elkaar worden afgestemd, zodat er een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit ontstaat. De wet maakt de regels voor ruimtelijke 

ontwikkeling eenvoudiger, waardoor er ook sneller en beter kan worden gewerkt. De Omgevingswet 

biedt kansen om gezondheid (bescherming en bevordering) een belangrijke plek te geven in de 

inrichting van de stad. De inrichting draagt bij aan meer beweging, beter slapen en een hoger 

geluksgevoel en een vermindering van (hitte)stress, angsten en gevoelens van onveiligheid. We 

worden meer ontspannen en trekken naar plekken toe waar we elkaar kunnen ontmoeten. 

Initiatiefnemers van ‘Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen’ zijn 

Radboudumc, GGD Gelderland-Zuid en gemeente Nijmegen. 

In de stuurgroep zitten ook de wethouders Grete Visser en Bert Velthuis! 

 


