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In 2021 en 2022 is budget gereserveerd voor de 48 projecten van Actieplan Binnenstad en 
bijbehorende participatie campagne ‘Hartje Nijmegen’. Een onderdeel van Actieplan 
Binnenstad is het opstarten van de herinrichting van de route Burchtstraat-
Augustijnenstraat-Plein ‘44. In Actieplan Binnenstad staat het volgende opgenomen:  

“Herinrichting Burchtstraat – Augustijnenstraat-Plein 44. Sinds geruime tijd rijden er geen 
bussen meer door onder andere de Burchtstraat. De straat is daar nog wel op ingericht. Op 
dit moment wordt de routevoering van het verkeer op plein 44 onderzocht. Dit biedt 
kansen om deze straten klimaatadaptief en toekomstigbestendig in te richten met een 
aangenaam verblijfklimaat door bijvoorbeeld het toevoegen van groen en speelelementen. 
Samen met ondernemers en inwoners maken we een ontwerp dat we later kunnen 
uitvoeren.” 

In dit kader hebben we aan extern stedenbouwkundigbureau Sant en Co gevraagd om de 
route te onderzoeken en een aantal mogelijkheden te schetsen voor de toekomst. Dit om 
het gesprek met bewoners en ondernemers goed te kunnen faciliteren. 

Modellen om in gesprek te gaan
In november 2021 is dit bureau gevraagd om een schetsontwerp te maken met een 
bijbehorende onderbouwing.  De afgelopen maanden hebben zij regelmatig onderhoud 
gehad met een projectteam van gemeente Nijmegen om zo grip te krijgen op het 
vraagstuk, de technische ondergronden, de pijlers van Actieplan Binnenstad en de stad. Er 
is voor gekozen om een modelstudie te doen met drie mogelijk modellen in plaats van een 
schetsontwerp. Hiervoor is gekozen omdat de modellen in deze fase een goed middel zijn 
om met bewoners, ondernemers en bezoekers het gesprek aan te gaan. Onder het kopje 
‘vervolg’ vindt u meer informatie over het participatieproces.  Inmiddels heeft het bureau 
de modellen en de onderliggende visie succesvol afgerond. Hierbij delen wij deze graag 
met u.



Gemeente Nijmegen Pagina 2 van 2

Vervolg participatie
De werkwijze van het opstellen van actieplan Binnenstad door bewoners, ondernemers, 
bezoekers en de gemeente Nijmegen wordt voortgezet in het verdere traject voor de 
Herinrichting Burchtstraat-Augustijnenstraat- Plein ‘44. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een participatieplan waarbij er aan de hand van de participatieladder de bewoners, 
ondernemers, bezoekers worden betrekken bij de herinrichting van Burchtstraat-
Augustijnenstraat-Plein 44.

Met deze basis organiseert de gemeente een traject waarin vanuit de stad reacties en 
ideeën op de eerste modellen worden opgehaald. Dit gebeurt multi-mediaal, dus met een 
gebruikelijke inloopavond, maar ook online en met aanwezigheid op de route op bepaalde 
momenten.  De ideeën en opmerkingen worden samen met een klankbordgroep verwerkt 
zodat er een voorlopig ontwerp ontstaat.  Het voorlopige ontwerp wordt voorgelegd aan 
de raad samen met een claim.

Financiën
In Actieplan Binnenstad is alleen budget opgenomen voor het opstarten van dit project. 
De verschillende modellen zijn doorgerekend, hieruit weten we dat de (materiële) kosten 
van de herinrichtingen rond de 7 mln bedragen. Hier komen de personele kosten bij. Voor 
dekking wordt dit project meegewogen in het opstellen van de nieuwe Stadsbegroting 
2023-2027.

Actieplan Binnenstad
Herinrichting Burchtstraat-Augustijnenstraat-Plein 44 is één van de projecten die valt 
onder Actieplan Binnenstad/Hartje Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft samen met 
inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan opgesteld. In dit 
plan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek 
blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. Aan sommige acties wordt nog hard 
gewerkt, andere acties zijn al gereed. Meer informatie is te vinden op 
www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/hartje-nijmegen/. 

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout drs. H.M.F. Bruls
gemeentesecretaris burgemeester
 

Bijlagen: 
1. Presentatie visie modellen herinrichting Burchtstraat-Augustijnenstraat-Plein 44 
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