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Beste bewoner(s) van de Topaasstraat,

Als eerste wensen wij u een goed en gezond 2021! Wij hopen dat u een goede
start heeft gemaakt.
De gemeente Nijmegen gaat dit jaar beginnen met de zogenoemde herinrichting
van uw straat. In deze brief leggen we u uit wanneer we wat gaan doen.
Een aantal bewoners heeft al gesproken met de aannemer, Dusseldorp Infra, en
hierbij zijn onder andere de volgende punten genoemd:
•
•
•
•
•

u waardeert het onderlinge contact in uw straat,
u voelt zich veilig in uw buurt,
u vindt een groene leefomgeving belangrijk,
u wilt graag meer groen in uw wijk,
u vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid in uw straat.

Voor wij aan de slag gaan, willen wij graag van álle bewoners weten welke
wensen en dromen zij over hun straat hebben. Vandaar dat wij u uitnodigen om
mee te denken over de herinrichting. Wij willen graag dat iedereen na de
werkzaamheden tevreden is en met nog meer plezier in de Topaasstraat woont!
Voor het hele proces van het verzamelen van uw wensen tot het afronden van
de werkzaamheden werkt de gemeente Nijmegen samen met onder meer
Dusseldorp Infra, NL Greenlabel, de wijkmanager en wijkregisseur van de
gemeente en De Bastei (Operatie Steenbreek).
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Het plan is als volgt:
-

Eind januari komen studenten in opdracht van De Bastei langs de deur
om samen met u een vragenlijst door te nemen. Eén persoon belt bij
aan, blijft op veilige afstand en draagt een mondkapje. Doet u liever niet
open of bent u niet thuis? Dan vindt u de vragenlijst in uw brievenbus.
De vragenlijst gaat in op onderwerpen als veiligheid, spelen voor
kinderen, groen, onderlinge contacten en nog een aantal onderwerpen.
U kunt aangeven hoe u daarover denkt en wat uw wensen zijn. U mag
groot denken! Hoe wilt u (samen)leven in uw straat? Het afnemen van
zo’n vragenlijst zal zo’n 15 tot 20 minuten duren.

-

Alle antwoorden op de vragen verwerken wij in een wensenlijst.

-

Op woensdagavond 17 februari willen wij deze wensenlijst tijdens een
online bijeenkomst met u bespreken. Om te zorgen dat iedereen
hieraan mee kan doen, sturen wij ruim op tijd een brief met uitleg.

-

Op deze bijeenkomst bespreken we ook hoe we u het beste kunnen
informeren in het vervolgtraject. Is een Facebookpagina handig of liever
een WhatsAppgroep? Of is het e-mailadres voldoende voor vragen en
antwoorden? We horen het graag en gaan er vervolgens mee aan de
slag.

-

Wilt u na deze bijeenkomst betrokken blijven (graag!), dan vormen wij
met u en andere geïnteresseerde bewoners verschillende werkgroepen
(het aantal werkgroepen hangt af van het aantal bewoners dat mee wil
doen).

-

Met deze werkgroepen houden we in maart een vervolgbijeenkomst.
Ook daarover ontvangt u natuurlijk eerst informatie van ons.

-

Het groener maken van uw straat is een belangrijk speerpunt van de
herinrichting. Wellicht wilt u ook in uw eigen tuin aan de slag gaan. Om
kansen en mogelijkheden voor uw tuin te bespreken, komt Lodewijk
Hoekstra met NL Greenlabel, bekend van RTL 4, in het voorjaar een
middag langs. Het campagneteam van Operatie Steenbreek Nijmegen
kan u werk uit handen nemen door de tuintegels gratis af te voeren.
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Wij gaan graag voor u en met u aan de slag in uw straat! En houden u natuurlijk
op de hoogte van alle stappen in het proces. Heeft u nu al vragen, dan kunt u
deze stellen via het volgende mailadres: topaasstraat@debastei.nl.
Graag tot ziens bij de huis-aan-huis interviews (natuurlijk binnen de regels van
het RIVM).
Met hartelijke groet, ook namens mijn collega’s van Gemeente Nijmegen en de
overige partijen in dit project,
Ingrid Kerkvliet,
De Bastei, centrum voor natuur en cultuurhistorie
Campagneleider Operatie Steenbreek & Participatietrajecten
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