Postadres
Gemeente Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Aan de bewoner(s) van dit pand

Bezoekadres
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
T 14 024
nijmegen.nl

Datum
Onderwerp

Contactgegevens
woonwagenstandplaatsen@nijmeg
en.nl

25 juni 2021
Quickscan naar extra locaties voor
woonwagenstandplaatsen

Ons kenmerk
D210969985

Geachte bewoner(s),

Bijlage
nee

Met deze brief informeren wij u dat een locatie in uw omgeving een mogelijke locatie is
voor uitbreiding van woonwagenstandplaatsen. Het gaat om een terrein aan de Elshofweg:

Achtergrond
Nijmegen heeft een woningtekort, en dat geldt ook voor woonwagenstandplaatsen. In
Nijmegen zijn nu 80 standplaatsen en 27 huurwoningen voor woonwagenbewoners,
verdeeld over 5 standplaatslocaties. Er zijn al heel lang geen nieuwe standplaatsen
bijgekomen en daaraan is wel behoefte. Ook vanuit de rijksoverheid is gemeenten
gevraagd om rekening te houden met de woonbehoefte van woonwagenbewoners.
Uit een onderzoek dat de gemeente vorig jaar heeft laten uitvoeren blijkt dat er vraag is
naar 93 nieuwe woonwagenstandplaatsen. Die vraag kan – net als die voor woningen – niet
in één keer worden opgelost. De nieuwe extra standplaatsen zijn bedoeld voor
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woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een
Nijmeegse woonwagenlocatie.
Deze mensen hebben nog geen woonruimte en zijn daarom de meest dringende groep.
Wat zijn de mogelijke locaties?
In een QuickScan heeft de gemeente gekeken waar in de stad ruimte is voor extra
woonwagenstandplaatsen. Daarbij is onder andere gekeken naar beschikbare ruimte,
inpassingsmogelijkheden in de omgeving en veiligheid. In de QuickScan zijn 21 mogelijke
nieuwe locaties beoordeeld; daarvan zijn er 3 overgebleven die verder onderzocht gaan
worden: aan de Elshofweg (Hatert/Grootstal), Weteringweg (Lindenholt) en Stationsstraat
(Nijmegen-Noord). Op de nieuwe locatie(s) is ruimte voor uitbreiding met in totaal 25
nieuwe standplaatsen. Mogelijk is er ook ruimte voor verdere uitbreiding in een latere fase.
Daarnaast is er op bestaande woonwagenlocaties aan de Teersdijk, Ackerbroekweg,
Dorpsstraat en Ubbergseweg ruimte gevonden voor uitbreiding met in totaal 10
standplaatsen.
Welke locatie of locaties daadwerkelijk worden gerealiseerd en hoeveel standplaatsen er
komen, wordt later bepaald.
Vragen stellen en/of een reactie geven
Om goed te kunnen afwegen op welke locaties de standplaatsen komen, willen we de
mening van omwonenden en (toekomstige) woonwagenbewoners weten.
U kunt uw reactie of suggesties meegeven door vóór 23 augustus 2021 een e-mail te sturen
aan woonwagenstandplaatsen@nijmegen.nl. Op dit mailadres kunt u ook terecht met uw
vragen.
Wilt u liever telefonisch in gesprek? Dat kunt u aangeven via een mail naar
woonwagenstandplaatsen@nijmegen.nl. U wordt dan door ons gebeld in een van de
volgende tijdsblokken:
-

maandag 28 juni tussen 9.30 en 11.30 uur
donderdag 1 juli tussen 15.30 en 17.00 uur

Te zijner tijd kunt u inspreken als de gemeenteraad over dit onderwerp praat. Ook staan de
gebruikelijke procedures open als er straks een keuze is gemaakt. Daarover zullen wij u op
tijd informeren.
Meepraten over de inrichting
Als de gemeente in de toekomst besluit dat er op de locatie in uw omgeving
woonwagenstandplaatsen komen, dan gaan we met omwonenden en de toekomstige
bewoners om tafel om onder andere te kijken hoe de locatie het beste kan worden
ingericht, of er nog zaken rondom verkeer moeten worden opgelost etc. De gemeente
organiseert dan ook een informatiebijeenkomst. We houden u hierover op de hoogte.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen, kijk dan op het
nieuwsdossier op de website van de gemeente: www.nijmegen.nl
Met vriendelijke groet,

Ien van der Coelen,
Projectontwikkelaar gemeente Nijmegen
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