
Welkom bij de 
participatiebijeenkomst van 

de Stelt-Zuid
We starten om 19:30 uur. Ervaart u technische 

problemen? Bel dan: 06 29 38 39 57



Zo werkt het 

• Microfoon staat standaard uit; 

• Vragen in chat; 

• Indien u mondeling wilt reageren, digitale hand opsteken; 

• Helpdesk telefoonnummer: 06 29 38 39 57; 

• Bijeenkomst wordt opgenomen en later online geplaatst. 



Even voorstellen:

• Robert Tannemaat - projectleider participatie

• Paul de Wit - projectontwikkelaar

• Arnoud Janson - landschapsarchitect

• Anneke Overmars - medewerker marketing

• Nina Straten - medewerker marketing

• Claudia Haenen - medewerker marketing

• Menno Oudeman - wijkregisseur





Doel van de avond

• Stand van zaken de Stelt-Zuid; 

• Uitleg participatieproces;

• Verbinding vinden met de Stelt-Zuid; 

• Nadenken over wat u wilt doen; 

• Uitleg vervolgproces. 



Wie hebben we in ons midden?



Wie hebben we in ons midden?



Wie hebben we in ons midden?



Wie hebben we in ons midden?



Ik verheug me het meest op… 

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Stand van zaken



De Stelt-Zuid



Planning

• Eerste bewoners in september 2020; 

• In juni 2021 zijn alle ontwikkelaars gestart met de bouw; 

• In de zomer van 2022 zijn alle projecten opgeleverd m.u.v. 
het plateau; 

• Start bouw van het plateau eind 2022; 

• In het plantseizoen van 2022-2023 wordt de boomgaard en 
het overig groen aangeplant.    



Hoe zat dat ook alweer? Samen meedoen in het 
groen?

• Toelichting op het inrichtingsplan openbare ruimte;

• Participeren in de boomgaard én struinzone;

• Gezamenlijk beheer en onderhoud. 

















Gezamenlijk beheer bewoners



Zijn er vragen tot nu toe? 



Hoe staat u tegenover meedoen in het groen?



Wat lijkt u het leukst aan samen meedoen in het groen?

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Hoe wilt u de boomgaard straks gebruiken? 

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Stappenplan participatie

1. Inventariseren specifieke betrokkenheid (online enquête) – voorjaar 2021

2. Voorstel opstellen voor inrichting van het participatief onderhoud (wie, 
wat en waar) – voorjaar 2021

3. Bespreken voorstel en maken van afspraken (online bijeenkomst) –
voorjaar 2021

4. Opstellen concept participatie-overeenkomst;

5. Bespreken en vaststellen participatie-overeenkomst.



Heeft u ideeën hoe we deze periode kunnen overbruggen?

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Hoe staat u na het horen van deze informatie tegenover 
meedoen in het groen in de boomgaard & struinzone?

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Hoe nu verder?

• Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de mailinglijst: 
https://bit.ly/2Ojdx8S; 

• Q&A met veel gestelde vragen en antwoorden;

• Online enquête; 

• Vragen over participatie? Neem contact op met Robert.
e. r.tannemaat@nijmegen.nl
t. 06 – 53 44 97 87 (bereikbaar op woensdag en donderdag)

• Algemene vragen? Mail naar redactie@waalsprong.nl. 

https://bit.ly/2Ojdx8S
mailto:R.tannemaat@nijmegen.nl
mailto:redactie@waalsprong.nl


Vragen uit de chat



Wat vond u van deze eerste bijeenkomst? 

Ga naar www.menti.com en voer code 13 29 28 6 in.

http://www.menti.com/


Bedankt voor uw 
aanwezigheid


