
Reacties informatieavond Dorpensingel-Oost 
 
Datum:  maandag 17 februari 2020 
Plaats:  Tabaksschuur, gemeentehuis Bemmel 
Aanwezig: ca 60 personen 
 
 
Belangrijkste opmerkingen / reacties tijdens en na presentatie 
 
1. Wat wordt het snelheidsregiem en corresponderende inrichting van de weg? Deel aanwezigen 

eisen een snelheidsregiem van 50 km/uur (in overeenstemming met SOK). Afwijken van CROW-
richtlijnen wordt sterk aangeraden. 
De basis voor het snelheidsregiem is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 
Lingewaard en Nijmegen. Op dit moment wordt bekeken hoe deze afspraak verder 
geconcretiseerd moet worden in het ontwerp. 
 

2. In aansluiting daarop: adviessnelheden wordt niet of zelden gerespecteerd door weggebruikers. 
Zijn er snelheid remmende maatregelen mogelijk? 

 
In Nijmegen en Lingewaard passen we geen snelheid remmende maatregelen toe op 
gebiedsontsluitingswegen van 50 of 80 km/uur. Ook hier willen we geen fysieke maatregelen 
treffen. Wel maken we een krappe bocht in de weg, om rijden met lagere snelheid te bevorderen.  
 

3. Ook op bestaande wegen naar Dorpensingel-Oost (Zandsestraat) wordt te hard gereden. Zijn 
ook hier snelheid remmende maatregelen mogelijk? 
 
Het project Dorpensingel voorziet niet in snelheid remmende maatregelen op de Zandsestraat. 
Het is geen beleid van de gemeente Lingewaard om deze hier toe te passen. 
 

4. Waar is het ooit geprojecteerde bos ten noorden van de plas gebleven? 
 
Op de getoonde tekeningen hebben we nog geen uitwerking van de beplantingen aangegeven. 
De uitwerking van de landschappelijke inpassing en het beplantingsplan gaan we oppakken 
zodra de ligging van de weg is vastgelegd. Hierbij houden we rekening met de bestaande 
beplantingen. De ambitie is inderdaad om een massieve beplanting / bos op delen van de 
noordelijke oever te realiseren. 
 

5. Woerdsestraat is in principe ook een 80-km weg. Potentieel gevaarlijk in relatie tot kruising 
Dorpensingel-Oost en zeker m.b.t. fietsers 
 
Op de kruising Dorpensingel – Woerdsestraat heeft straks het autoverkeer op de Dorpensingel 
voorrang. Dit zal worden aangegeven met bebording en markering. De kruising wordt zo 
vormgegeven dat het gemotoriseerde verkeer op de Woerdsestraat niet kan afslaan in de 
richting van de Dorpensingel. In de Dorpensingel komt een middengeleider, zodat de fietsers in 
twee fasen kunnen oversteken. De Woerdsestraat wordt omgevormd tot een erftoegangsweg 
(60km). 
De kruising van fietsers langs de Dorpensingel-oost en de Woerdsestraat is nog niet geheel 
duidelijk. Dit is afhankelijk van waar de fietsers de Woerdsestraat kruisen. Ligt deze kruising op 
minder dan 10m van de Dorpensingel, dan zal ook het fietspad in de voorrang liggen. Ligt deze 
op een grotere afstand, dan kan dit fietspad ook uit de voorrang worden gelaten. 
 

6. Tweerichtingenfietspad is volgens CROW onveiliger dan éénrichtingsfietspad aan beide zijden 
weg. Waarom dan toch kiezen voor tweerichtingenfietspad? 
 
Met goede aanvullende maatregelen is een twee richtingen fietspad goed vorm te geven. Er is in 
dit project ook voldoende (fysieke) ruimte voor.  Denk aan bijvoorbeeld de kruising van zo’n 2-
richtingen fietspad te leggen op een plateau.  
De 2richtingen fietsroute aan de noordzijde ligt in het verlengde en is een logisch vervolg van de 
fietsroute noordelijk langs de Keizer Hendrik 6 Singel en Dorpensingel vanaf Nijmegen. 



 
7. Hoe wordt sluipverkeer via Vossenpelsestraat voorkomen als Dorpensingel-Oost gerealiseerd is 

en er staan files richting Nijmegen op Prins Mauritssingel? 
 
De snelheidsbeperkende maatregelen en de 30km-zone op de Vossenpelsestraat hebben een 
zodanige ‘remmende’ werking dat de Dorpensingel-Oost nog steeds een aantrekkelijker route is 
voor automobilisten ondanks vertraging op de Prins Mauritssingel. Ook kan Nijmegen door het 
anders instellen van de verkeerslichten (doseren) de verkeersstromen beïnvloeden. 
 

8. Gevraagd naar verkeerscijfers richting Bemmel en richting Lent via Zandsestraat / 
Vossenpelsestraat, in het bijzonder voor spitstijden. 
 
Er zijn geen verkeerscijfers voor de spitstijden voorhanden, alleen etmaalintensiteiten.  
 

9. Aandacht gevraagd voor oversteekbaarheid Zandsestraat in toekomst, zeker ook ter hoogte van 
De Pas. 

 
In het kader van het bestemmingsplan zal een verkeerskundige studie worden opgesteld. In 
deze studie wordt inzichtelijk gemaakt wat het gevolg is van de aanleg van de Dorpensingel als 
het gaat om de verkeersintensiteiten op de aangrenzende wegen. Hierbij zal ook gekeken 
worden naar het effect op bijvoorbeeld verkeersveiligheid en oversteekbaarheid op de bestaande 
wegen. 
 

10. Aandacht gevraagd voor effecten leefbaarheid en milieu a.g.v. toename verkeer op bestaande 
wegen, zoals Zandsestraat. 
 
In he kader van het bestemmingsplan zal ook naar de gevolgen voor leefbaarheid en milieu 
langs bestaande wegen worden gekeken. Denk hierbij aan geluid, luchtkwaliteit en 
verkeersveiligheid.  
 

11. Hoe worden vrachtverkeer en tractoren afgehandeld richting Bemmel en richting Ovatonde? 
 
Vrachtverkeer en tractoren kunnen straks gebruik maken van de Dorpensingel.  
 

12. Is er een knip in Vossenpelsestraat mogelijk vergelijkbaar met De Grift? 
 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeente is afgesproken dat er geen knip 
komt in de Vossenpelsestraat. 
 

13. Worden de maatregelen die nu op de Vossenpels worden getroffen ook gemonitord op hun 
effecten? 
 
Vanuit dat project wordt er niet gemonitord. Nu zal er pas actie worden ondernomen indien er 
klachten komen. Monitoring zou opgestart kunnen worden indien we dat wenselijk achten. Denk 
dan aan een meting en aan visuele observaties. Wel zullen de ervaringen van het zuidelijk deel 
input zijn bij de ontwerpuitgangspunten van het noordelijk deel. 
 

14. Is de deadline voor realisatie (2022) wel reëel i.r.t. BP-procedures en grondverwerving? 
 
Tijd zal leren of 2022 realistisch is.  
 

15. Worden vragen bij eerdere bijeenkomst (juli 2019) nog persoonlijk beantwoord? Had naar 
opvatting aantal aanwezigen wel gemoeten, gelet op achterlaten emailadres. 
 

De vragen van de bijeenkomst van juli 2019 zijn beantwoord met een reactienota. Wilt u de nota 
met reacties op vragen en opmerkingen tijdens de inloopavond Werkatelier Dorpensingel 1 juli 
2019 ontvangen? Stuur dan een mail naar info@dorpensingel.nl.  
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