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Advies
1. De brief aan de raad over het (participatie) traject bij de herinrichting van de 

Burchtstraat-Augustijnenstraat-Plein 44 vast te stellen, met daarin informatie over de 
modellen die de basis vormen voor het participatietraject.

Aanleiding
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 starten met 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 loopt er een onderzoek of de bussen definitief van plein 44 af kunnen. Dit biedt 
kansen om deze straten klimaat adaptief en toekomstig bestendig 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. 

Beoogde impact
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 er gewerkt 
aan een participatieplan waarbij er aan de hand van de participatieladder wordt gekeken 
hoe we de bewoners, ondernemers, bezoekers kunnen betrekken bij de herinrichting van 
Burchtstraat-Augustijnenstraat-Plein 44.  We dragen hiermee bij aan het doel zorg te 
dragen voor goede en duurzame (werk)locaties in onze aantrekkelijke binnenstad. 

Argumenten
1.1 Met deze brief informeert het college de raad over het proces herinrichting Burchtstraat-
Augustijnenstraat-Plein 44. 
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Kanttekeningen
Er zijn op dit moment geen kanttekeningen te benoemen. 

Financiën
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.

Vervolg
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.

Bijlage(n)
Bijgevoegd zijn de modellen die de basis vormen voor het participatietraject. 


