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Betreft: verkeerssituatie Prins Mauritssingel; reactie op gespreksronde 20 mei 2020 (opiniëren) 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van de gespreksronde (opiniëren) op 20 mei 2020 over de verkeerssituatie Prins 

Mauritssingel, tussen de fracties en portefeuillehouder mevrouw H. Tiemens, willen wij hierbij graag 

reageren.  

Dossier verkeerssituatie Prins Mauritssingel 

De voorzitter van deze vergadering, de heer van Elferen (D66), gaf bij aanvang een opsomming van 

ingebrachte stukken en vertelde dat er twee inspraakreacties waren binnengekomen. Dit is niet 

volledig. De inspraak is in twee fasen gegaan (februari en mei). Op 5 februari 2020 is door 4 personen 

ingesproken (te beluisteren via ibabs). Drie personen hebben die inspraakreactie ook schriftelijk 

ingediend. Eén ervan ontbreekt bij de stukken in het dossier. Verder zijn er twee petities overhandigd 

op 5 februari 2020. Die van de wijkraad wordt wél genoemd, die van de actiegroep ‘Rem voor Lent’ 

(handtekeningen) ontbreekt. Wij hebben de griffie al twee keer benaderd, maar het dossier is nog 

steeds niet compleet. 

Communicatie 

Tijdens de gespreksronde vroeg de heer Bender (Stadspartij DNF) aan Wethouder Tiemens waarom 

de wijkraad de antwoorden van het college (raadsbrief) uit de krant moest vernemen en niet 

rechtstreeks is benaderd. De wethouder gaf toe dat het zo niet had gemoeten en dat het ‘niet netjes’ 

was. Wij zijn de heer Bender erkentelijk dat hij dit onder de aandacht bracht, maar het heeft helaas 

niet geholpen: de stellingen, antwoorden en toezeggingen uit de gespreksronde van 20 mei 2020 zijn 

weer niet rechtstreeks aan de wijkraad medegedeeld. Wij hebben nog steeds geen brief ontvangen. 

Wederom moesten wij alle standpunten via een artikel op RN7 vernemen (Wethouder Nijmegen: 

‘Steekproef geluidsisolatie woningen Prins Mauritssingel mogelijk’, Gepubliceerd op 20-05-2020 om 

22:05 uur). Ook bij een ander onderwerp (Sportpark Vossenpels) dat de wijkraad samen met 

voetbalvereniging DVOL heeft ingebracht, geeft de gemeente via de krant antwoord:  

https://rn7.nl/nieuws/wijkraad-lent-en-dvol-vangen-bot-op-verzoek-groter-sportpark-en-minder-

woningen-vossenpels-noord  

De raadsbrief van 26 mei 2020 hebben wij ook niet ontvangen. Het is dus meer regel dan 

uitzondering dat de gemeente de voorkeur geeft aan het communiceren met de wijkraad via de 

media. Wij vinden dit ongehoord! 

Gesprekken gemeente met Wijkraad Lent 

Tijdens de gespreksronde heeft Wethouder Tiemens meerdere keren gezegd dat de gemeente al in 

gesprek is met de wijkraad (“deze zijn gaande”) en zelfs in de toezegging (ID 456) op Ibabs staat: “Het 

college zet de gesprekken met de wijkraad over mogelijke verbeteringen voort en komt over een half 

jaar bij de raad terug met de resultaten die dat heeft opgeleverd ten aanzien van de te nemen 

maatregelen, bijbehorende termijnen en kosten daarvan”. Deadline 20-11-2020 (in de gespreksronde 

noemt de wethouder overigens begin 4e kwartaal als deadline, dus begin oktober!) 

https://rn7.nl/nieuws/wijkraad-lent-en-dvol-vangen-bot-op-verzoek-groter-sportpark-en-minder-woningen-vossenpels-noord
https://rn7.nl/nieuws/wijkraad-lent-en-dvol-vangen-bot-op-verzoek-groter-sportpark-en-minder-woningen-vossenpels-noord


Hiermee wordt de suggestie gewekt dat wij al langer in overleg zijn met het college of ambtenaren 

van de gemeente. Dit is absoluut niet het geval! Wijkraad Lent is nooit door de gemeente 

uitgenodigd om in gesprek te gaan over een constructieve aanpak van de problemen bij de Prins 

Mauritssingel. Met de bewoners langs de Mauritssingel zijn dergelijke gesprekken evenmin gevoerd. 

Het probleem is juist dat de gemeente helemaal niets heeft gedaan met de klachten van 

omwonenden! 

De wethouder is al jarenlang op de hoogte van de problemen. De slechte leefomstandigheden langs 

deze weg zijn ook inzichtelijk geworden met de peiling in 2015 (Geluidbeleving in hoog belaste 

woningen). In 2016 heeft Wethouder Tiemens al beloofd met omwonenden is gesprek te gaan maar 

dat is nooit gebeurd. Ook bij andere projecten, zoals bij de plannen voor de Dorpensingel, is de 

problematiek van de Mauritssingel telkens benoemd door de wijkraad.  

De wijkraad heeft de verkeerssituatie Prins Mauritssingel (vanaf september 2019) iedere maand op 

de agenda gehad en de omwonenden hebben de klachten uitvoerig kunnen toelichten in onze 

vergaderingen. Hierbij waren (beurtelings) de wijkmanager of de wijkregisseur aanwezig. Zij zijn als 

het ware het ‘doorgeefluik’ richting gemeente en het is hun taak om de problemen in de wijk met 

hun collegae te bespreken. Zoals wij al eerder schreven hebben wij via hen ook gevraagd of er 

metingen gedaan konden worden om de geluidshinder en uitstoot schadelijke stoffen vast te stellen. 

Maandenlang hebben zij de suggestie gewekt dat er gemeten zou worden. Wij hebben een lijst met 

adressen aangeleverd, waar gemeten kon worden, maar ineens bleek dat alle moeite voor niets was 

geweest; er werd helemaal niet gemeten! Volgens de expert van de gemeente is het zonder 

metingen ook al duidelijk dat de waarden véél te hoog liggen. Metingen zijn véél te duur en voegen 

niets toe, zegt hij. Verschillende ambtenaren dragen dus verschillende standpunten uit. 

De wijkmanager en wijkregisseur hebben de problemen voor de omwonenden niet kunnen oplossen, 

want zij zijn afhankelijk van de bereidheid van de wethouder hieraan mee te werken. In de 

wijkraadvergadering van 19 december 2019 geeft de wijkregisseur de volgende toelichting: In het 

noordelijk gedeelte van de Mauritssingel is er sprake van nieuwe woningen met een geïsoleerde 

voorzijde. Voor dit gedeelte liggen er geen juridische verplichtingen omdat aan de lucht- en 

geluidsnormen wordt voldaan. De aanleg van meer groen zou deels helpen. Het zuidelijk deel is een 

ander verhaal: hier is sprake van oudere woningen die, eventueel met een EU-subsidie, kunnen 

worden aangepast. Diffractoren worden momenteel getest op de Neerbosscheweg en de Energieweg. 

Deze komen in de toekomst eventueel bij de Griftdijk Zuid. Alle aanpassingen dienen gefaseerd plaats 

te vinden in verband met de kosten. Flitspalen zijn een handhavingsinstrument van het Openbaar 

Ministerie, gesteund door de afdeling mobiliteit van de gemeente. De gevraagde afsluiting van de 

Grifdijk Zuid ter hoogte van de Parmasingel, ter voorkoming van sluipverkeer, is in het 

verkeersoverleg geweest. De hulpverlenende instanties zijn hiertegen in verband met de verminderde 

bereikbaarheid bij calamiteiten. Een beweegbare afsluiting is te duur. 

Deze boodschap van het college (met veel onjuistheden) bagatelliseert de problemen, schuift alles 

naar de toekomst en is weinig constructief. De omwonenden zijn niet geholpen bij deze aanpak. 

Wij zagen het niet zitten om hiermee op deze zelfde manier door te gaan en hebben op 9 januari 

2020 een brief geschreven aan het college en de gemeenteraad. 

Op zondag 17 mei 2020, een paar dagen vóór de gespreksronde van 20 mei, kreeg de wijkraad een 

mail van de wijkmanager met het verzoek een overleg te plannen met collega’s van groen, geluid en 

verkeer. Deze timing is opmerkelijk, omdat de besluiten op 10 juni 2020 nog genomen moeten 

worden door de gemeenteraad.  



Op 27 mei kwam een mail met opties voor gesprekken half juni 2020. Nu ineens wil de gemeente 

met de wijkraad in gesprek. Wij hebben de wijkmanager op 28 mei 2020 laten weten eerst de 

besluitronde af te willen wachten. Ambtenaren hebben géén beslissingsbevoegdheid met betrekking 

tot de maatregelen, de invulling ervan en de financiële consequenties. Wij hebben niet voor niets de 

gemeenteraad benaderd. Wij hebben heldere voorstellen gedaan, deze uitvoerig onderbouwd en 

toegelicht. Het is dus aan de raad om de kaders aan te geven en een besluit te nemen. De 

raadsleden zijn bekend met (juridische en technische) ingewikkelde vraagstukken, want dat is hun 

dagelijkse werk. Wij denken dat de gemeenteraad zich heel goed kan inleven in de problemen van de 

omwonenden van de Prins Mauritssingel en wij verwachten dat zij goede beslissingen kunnen nemen 

om de leefbaarheid langs deze weg te verbeteren. 

Het voorstel van de wethouder, om eerst met de ambtenaren in gesprek te gaan, zien wij als een 

stap terug in de tijd. De wethouder heeft die kansen jarenlang laten liggen en stuurt het terug naar 

de tekentafel. Dat veroorzaakt onnodige vertraging en zal er uiteindelijk toe leiden dat er weer niets 

gebeurt. Wij willen vooruit! Wijkraad Lent is altijd bereid om in gesprek te gaan, maar dan moet het 

gaan over de concrete invulling binnen de kaders. Deze volgorde willen wij graag aanhouden en wij 

vragen de gemeenteraad hierin mee te gaan. 

 

Berekeningen geluidshinder en luchtkwaliteit 

Tijdens de gespreksronde trekt de wethouder een vreemde conclusie met betrekking tot de 

berekeningen van geluidshinder. Zij gaat uit van de verkeersintensiteiten en redeneert dat er in 2018 

een lagere verkeersintensiteit was (2000 minder) dan dat volgens de prognose tot 2020 was 

verwacht. Dat is dan gebaseerd op metingen van slechts twee weken op een locatie ter hoogte van 

de Andalusiëstraat (een relatief ‘rustig’ punt op de Mauritssingel tussen twee stoplichten). Zij vertelt 

er niet bij dat volgens het Ambitiedocument Mobiliteit de verkeersintensiteit tussen 2017 en 2029 

naar verwachting zal stijgen met 33 %, door de komst van nieuwe wijken en het Hof van Holland, en 

dat ook de doortrekking van de A15 tot een stijging zal leiden van 10 tot 15 %. 

Natuurlijk zijn verkeersintensiteiten ook belangrijk, maar de geluidshinder en verslechtering van de 

luchtkwaliteit wordt vooral veroorzaakt door de veel te hoge snelheid die wordt gereden. De 

wethouder leidt hiermee de aandacht af van de hoofdzaak. Bij een hogere gemiddelde snelheid dan 

50 km/uur komt er bij de rekenmodellen automatisch een hogere geluidsbelasting en slechtere 

luchtkwaliteit uit. Zelfs als de V85 norm wordt gebruikt (die eigenlijk bedoeld is voor de 

verkeersveiligheid) komt er een veel te hoge waarde uit, maar de pieken, de enorme snelheden die 

in de categorie van de overige 15 % zitten, zorgen juist voor de grootste overlast.  

Bij trajectcontrole wordt de snelheid structureel gehandhaafd op 50 km/uur, zodat de 

verkeersstroom geleidelijk passeert (treintje rijden), ook bij hogere verkeersintensiteiten. Dit geeft 

ook de beste doorstroming en de capaciteit van de weg neemt toe, omdat files vooral ontstaan door 

wisselende snelheden en grotere tussenruimtes. Trajectcontrole zien wij als beste oplossing voor de 

problemen, maar wel in combinatie met de andere maatregelen. De gemeente heeft bij de 

camerabewaking bij de Waalkade en bij Griftdijk Noord (beiden tegen sluipverkeer) ook samen met 

OM de afwegingen gemaakt. Dit kan zij ook doen om de grote problemen van de Prins Mauritssingel 

op te lossen. Nijmegen kan zich met een integrale aanpak op een belangrijke verkeersader binnen de 

bebouwde kom landelijk op de kaart zetten als voorbeeld voor vele andere Nederlandse gemeenten 

die met dezelfde problemen worstelen. Daarnaast kan Nijmegen hiermee haar groene imago 

oppoetsen!  

 



Isolatie van de gevels 
In het artikel van RN7 staat het volgende citaat:  
‘De gevels zijn geïsoleerd op basis van de verwachte verkeersintensiteit in 2020’, zegt Tiemens. ‘In 

2018 hebben we geconstateerd dat we nog onder die getallen zitten, en dat de inschatting dus goed 

is geweest. Maar als bewoners het idee hebben dat dit onvoldoende uitgevoerd is, kunnen we een 

steekproef doen. Aanvullende isolatiemaatregelen zijn echter wel een zaak tussen de bewoner en de 

verhuurder of de bouwer van de woning.’ Ook geeft de wethouder tijdens de gespreksronde deze 

verklaring.  

Wijkraad Lent is het niet eens met deze uitleg. De wethouder geeft hierboven een toelichting aan de 

hand van aantallen voertuigen (verkeersintensiteit) maar zoals wij hierboven onder het kopje 

‘Berekeningen geluidshinder en luchtkwaliteit’ reeds hebben vermeld, is (op grond van de eis van 50 

km/uur uit het bestemmingsplan) relevant en bepalend welke snelheden deze voertuigen rijden en 

de daarmee gepaard gaande snelheidsoverschrijdingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling. In onze 

aanvulling van 15 maart 2020 hebben wij al geschreven dat de gemeente bij het vaststellen van een 

hogere waarde verplicht is aanvullende akoestische eisen op te nemen in de bouwvergunningen, 

maar dit heeft verzuimd. Het gevolg is dat de aannemers op basis van deze incomplete 

bouwvergunningen onvoldoende geluiddichte woningen hebben gebouwd. Daarnaast heeft de 

gemeente bij oplevering ook nog eens verzuimd de naleving van de bouwvergunningen te 

controleren! Onlangs hebben zowel Talis (zoals de wethouder heeft bevestigd) als de wijkraad al, bij 

wijze van steekproef, geconstateerd dat bij een groot aantal woningen de extra isolatie ontbreekt. In 

haar betoog stelt de wethouder nu voor om, op verzoek van de bewoners, de gevels 

steekproefsgewijs te controleren. De aangewezen weg lijkt ons echter dat de gemeente eerst intern 

de bouwvergunningen controleert op het ontbreken van aanvullende eisen met betrekking tot de 

isolatie in plaats van het radicaal slopen van gevels, waarvoor de bewoners niet in de rij zullen staan. 

Met het voorstel van de wethouder wordt de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het 

probleem afgeschoven op de bewoners. Als blijkt dat de bouwvergunningen niet in orde zijn dan 

kunnen de kosten van aanpassing van de woningen niet, zoals de wethouder beweert, afgewenteld 

worden op de eigenaren en de bouwers van de woningen. 

In het rapport van het RIVM dat afgelopen week is gepubliceerd 

(http://rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0227.pdf ) wordt op bladzijde 12 sterk aanbevolen het 

dagelijkse geluidniveau te reduceren tot onder 53 dB en ’s nachts tot onder 45 dB, omdat boven deze 

niveaus negatieve gezondheidseffecten en negatieve effecten op de slaap ontstaan. Overschrijdingen 

van de normen moeten volgens het rapport worden aangepakt bij de bron en op de route tussen de 

bron en de populatie (de ruimte tussen de weg en de woningen) door veranderingen in de 

infrastructuur en handhaving van de maximumsnelheid. Dit kan alleen bereikt worden als alle door 

de wijkraad voorgestelde maatregelen worden toegepast! 

Verkeersdosering aan de noordkant Lent 

Op vragen van de raadsleden over dit onderwerp heeft Wethouder Tiemens tijdens de 

gespreksronde gezegd dat het verkeerslicht hier niet voor gebruikt kan worden omdat er geen afslag 

is. Er zou om die reden dan ook sprake kunnen zijn van méér roodlichtnegatie, wanneer het 

verkeerslicht zou worden gebruikt om het verkeer te doseren. Bovendien zou het verkeerslicht hier 

weggehaald worden. De wethouder wil er intern nog naar kijken. 

Wij vragen ons af waar de stelling over de roodlichtnegatie op is gebaseerd. Volgens het resultaat 

van ons WOB-verzoek zijn er geen vastleggingen geweest over roodlichtnegatie. Verder is onlangs 

bekend geworden dat de afslag naar de bouwweg, ten behoeve van de bouw van de drijvende 

woningen, nog minimaal drie jaar in stand wordt gehouden.  

http://rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0227.pdf


Het huidige fietspad vanaf de Edith Piafstraat wordt hier omgevormd voor het bouwverkeer. Deze 

informatie was ten tijde van de gespreksronde bekend binnen het college. Dit stelt de gemeente in 

staat gedurende genoemde periode, bij wijze van proef, de verkeerslichten bij deze afslag, in te 

zetten voor de verkeersdosering. Overigens is verkeersdosering pas effectief in combinatie met het 

gevraagde totaalpakket aan maatregelen. 

Wijkraad Lent hoopt van harte dat de gemeenteraad, op 10 juni 2020, in haar besluitronde de kaders 

en het tijdpad vaststelt om tot een oplossingsgerichte integrale aanpak van de problemen te komen 

zodat de Prins Mauritssingel veiliger, schoner en stiller wordt! 

 

Hoogachtend, 

 

namens Stichting Wijkraad Lent, 

 

H.J. (Brigitte) Rutten 

(voorzitter) 

 

 


