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Motie Samen avooru i t Smet Lingewaard  
Eerste indiener:  Ammar Selman  (PvdA) 

De Raad van de gemeente Nijmegen, in de vergadering bijeen op 14 november 2018. 

Geacht college, 

Constaterende dat: 

Precies een jaar geleden zowel de gemeenteraad van Nijmegen als de gemeenteraad van 

Lingewaard dezelfde motie hebben aangenomen met de titel "Nijmegen en Lingewaard 

komen er samen uit" en er op basis hiervan voor een gebiedsoplossing werd gekozen waarin 
gekozen werd voor de aanleg van de dorpensingel. 

• Op basis van de motie 'Nijmegen en Lingewaard komen er samen uit" bij de provincie een 

voorstel is ingediend die heeft geleid tot aanvullende financiering van de provincie. 
o Er in de begroting van zowel de gemeente Nijmegen als de gemeente Lingewaard de 

financiering is opgenomen voor de totaaloplossing van het gebied in Nijmegen Noord en 
Lingewaard met daarin de aanleg van de dorpensingel. 

• De uitvoering van de aanleg op zich laat wachten. 
t Er geen tijdpad ligt voor de uitvoering van de plannen. 

• Bewoners willen weten wanneer ze na jaren van vragen en discussie ook daadwerkelijk 
uitvoering van de plannen te zien krijgen. 

• Op vragen aan de wethouder naar de voortgang gewezen wordt naar Lingewaard en men 
daarop zou wachten. 

• In Lingewaard de reactie is dat er goed wordt samengewerkt en voortgang voorop staat. 

Overwegende dat: 

• Het ontbreken van een tijdpad en een concreet uitvoeringsplan twijfels oproept bij bewoners 
of de politiek wel doet wat ze belooft. 

t Er duidelijkheid moet worden geboden over hoe de totaaloplossing er uit komt te zien. 
t Dat de wethouder met concrete data en plannen moet komen. 
t Dat er geen belemmeringen meer zijn om tot uitvoering over te gaan. 

Roept het college op: 

1. Om voor het einde van het jaar met een tijdpad voor uitvoering van de gebiedsoplossing in 
Nijmegen Noord en Lingewaard te komen. 

2. Naast het tijdpad tegelijkertijd of in het eerste kwartaal volgend jaar het volledige plan te 
presenteren. 

3. Om te bevestigen dat er geen belemmeringen meer zijn om de plannen uit te voeren. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 

VoorNijmegen.nu 
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