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Willem Alexanderplein, Stationsweg & Hoefslag 

Team Proces- en projectbegeleiding 

    

Beste belanghebbende(n),  

 

Met deze brief informeren wij u over de aankomende reconstructie van de Oranjelaan, Willem 

Alexanderplein, Stationsweg en Hoefslag in 2022. Het projectgebied van de reconstructie ziet u in 

bijlage 1. 

 

Aanleiding 

De reconstructie vloeit voort uit het landelijk verkeersbeleid om binnen de bebouwde kom maximaal 

30 km/uur te rijden. Het college wil deze lijn volgen in overeenstemming met de binnenring van 

Nijkerk. De huidige snelheid van 50 km/uur wordt hiermee aangepast naar 30 km/uur. De gemeente 

Nijkerk wil het doorgaande verkeer ontmoedigen deze route te kiezen. 

 

De maatregelen bestaan uit het verbeteren van de verkeersveiligheid, een nieuw wegdek en een 

nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De inrichting van de Oranjelaan en het Willem 

Alexanderplein (stationsplein) zijn onderdeel van de binnenstad en sluiten aan bij deze beeldkwaliteit. 

De Hoefslag wordt ingericht met een eigen beeldkwaliteit.   
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Het proces 

In het proces om te komen tot een passend ontwerp willen we de bewoners en bedrijven betrekken. 

Hiervoor zijn twee momenten voorzien.  

• Eind november wordt een informatieavond georganiseerd voor bewoners en bedrijven waarin 

gereageerd kan worden op het voorlopige inrichtingsplan welke de gemeente heeft 

voorbereid. De opmerkingen en suggesties worden geanalyseerd en indien passend verwerkt 

in het concept Definitief Ontwerp; 

• Na verdere detaillering van het ontwerp, wordt het concept Definitief Ontwerp opnieuw aan u 

voorgelegd in de formele inspraak. Na het doorlopen van de formele inspraak wordt het 

ontwerp afgerond en volgt de uitvoering van de reconstructie. Voor aanvang van de 

werkzaamheden krijgt u inzicht in het uitvoeringsplan welke tijdens de reconstructie 

gehanteerd gaat worden.  

 

In bijlage 2 van deze brief kunt u het gehele proces inzien van het project aan de hand van relevante 

stappen in de routekaart. 

 

Vooraankondiging inloopbijeenkomsten 

Zoals hierboven aangegeven worden er twee inloopbijeenkomsten georganiseerd. Op deze 

inloopbijeenkomsten kunt u uw vragen stellen en reacties geven. U ontvangt van ons een uitnodiging 

voor deze inloopbijeenkomsten. De eerste inloopbijeenkomsten worden naar verwachting eind 

november georganiseerd. 

 

Aankondiging onderzoeken t.b.v. het ontwerp 

Medio oktober/november kunt u werkzaamheden/activiteiten zien in de Oranjelaan, het Willem 

Alexanderplein, de Stationsweg en de Hoefslag ten behoeve van het project. Er worden noodzakelijke 

onderzoeken uitgevoerd om tot een goed ontwerp en uitvoeringsaanpak te komen. Deze onderzoeken 

worden uitgevoerd door het ontwerpbureau Megaborn.  

 

Voor u als bedrijf, of als zakelijk betrokkene 

In oktober neemt de gemeente Nijkerk contact met u op om de plannen met u door te spreken. In dit 

contact vragen wij aan u welke aandachtspunten er zijn op het gebied van bereikbaarheid, 

leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Wij nemen deze opmerkingen mee in de verdere 

uitwerking en uitvoering van deze reconstructie. 
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Overlast 

De onderzoeken en bijbehorende werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. Uiteraard proberen 

we dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u om uw begrip en medewerking. 

 

Vragen 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer  

G. Duine of de heer T. Schaap. U kunt ons bereiken via het algemene nummer van de gemeente 

Nijkerk: 14 033 of door een email te sturen aan gemeente@nijkerk.eu.  

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
namens burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
 

 
 
Gerwin Duine 
Proces- en projectbegeleiding 
  

mailto:gemeente@nijkerk.eu
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Oranjelaan 

Willem Alexanderplein 

Stationsweg 

Hoefslag 

Oranjelaan, Willem Alexanderplein, 
Stationsweg en Hoefslag 

Projectgebied:   

BIJLAGE 1 Het projectgebied 



 

BIJLAGE 2 de routekaart 


