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Het centrum is een heel belangrijk stadsdeel voor de Nijmeegse samenleving. Door 

het intensieve en diverse ruimtegebruik in dit ene stadsdeel is het te begrijpen dat 

het gemeentebestuur niet overhaast tot een complete variantenstudie wil komen. 

Het is belangrijk dat er bij aanpassing wat goeds komt.  

In het Nijmeegse centrum zijn fietsers van zeer groot belang voor detailhandel en 

horeca. Een groot deel van de consumenten komt met de fiets. Daarnaast wonen er 

in het centrum mensen, en dat zijn voor een groot deel ook fietsers.  

In de huidige situatie zijn sommige centrumstraten best druk en onrustig. Als 

sommigen daarvan meer autoluw of zelfs autovrij zouden worden, zou dat de 

overzichtelijkheid zeker ten goede kunnen komen. Overzichtelijkheid is goed voor de 

verkeersveiligheid maar maakt het er ook aangenamer. Het is daarom een goede zaak 

dat er het voornemen is om in de Nijmeegse binnenstad de auto minder ver te laten 

doordringen ten gunste van voetgangers en fietsers. 

Ik wil er hierbij voor pleiten om voor herinrichting vooral ook de routes voor/van 

fietsers goed in het vizier te houden. 

De openbare ruimte in het centrum is deels verblijfsgebied en deels verkeersgebied, 

en ook nog wel eens allebei. Dat laatste kan verwarrend zijn voor de bezoeker, zoals 

in de Ziekerstraat en ook wel in de Burchtstraat. Menging van verblijf en verkeer 

vraagt om zorgvuldige uitwerking en vormgeving. Shared space kan een oplossing 

zijn, maar vraagt ook om zorgvuldige vormgeving, afgestemd op de functie en het 

verwachte gebruik. Daarbij kan dat gedurende de dag ook nog verschillen. 

Een probleem bij de ringstraten op dit moment is overigens dat de fietsenrekken vaak 

overvol zijn. Dat is ook iets om mee te nemen in het vervolg. 

Alle reden om bij het vervolg goed op de fiets te letten, dat wil zeggen: 

• te letten op een goede fietsbereikbaarheid van/binnen het centrum 

• te letten op een goede uitwerking en duidelijke vormgeving  

• te letten op voldoende en goed bereikbare fietsparkeervoorzieningen  

De Fietsersbond denkt daar graag over mee. 


