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Geacht college,
Binnenkort bespreekt u de herijking van de terrassennota. Voor ons als buurtcomité is dat een
gelegenheid om uw aandacht te vragen voor de overlast die wij ervaren van de terrassen, als
buurtbewoners én als gebruikers van de binnenstad die nu eenmaal onze directe woonomgeving
vormt. Met klem verzoeken wij u de leefbaarheid van onze en andere buurten in de binnenstad tot
een belangrijke toetssteen te maken voor het beleid ten aanzien van terrassen.
Toenemende overlast
Afgelopen jaren nemen verschillende vormen van overlast in onze woonbuurten toe.
Geluidsoverlast van evenementen en horeca, de daarbij behorende aan- en afvoer van goederen,
stromen horecabezoekers die ’s nachts door de woonstraten dolen, toenemende drukte door
dagjesmensen. De leefbaarheid in onze buurten staat daarmee onder druk. Klachten nemen toe en
gevoel van onrecht groeit.
Het toenemend aantal terrassen, de omvang ervan , de plaats die ze – vaak op de stoep – innemen
en de locatie midden in een woonwijk zijn een belangrijke bron van overlast .
In onze buurt hebben we te maken met :
o
o
o

o
o
o

het terras van Marcus Antonius (aan de Antoniusplaats ) in de achtertuin waar een aantal
woonhuizen en dus slaapkamers aan grenst;
de terrassen aan de kop van de Grotestraat, die zijn uitgebreid naar aanleiding van het
rookverbod in de cafés;
de terrassen aan de Hoogstraat , die, zeker in combinatie met de fietsrekken, hinderlijk zijn
voor voetgangers die slecht ter been zijn en voor mensen met kinderwagens, rollators,
rolstoelen en dergelijke;
de terrassen in de Hertogstraat en aan het Kelfkensbos, die een groot deel van het trottoir
in beslag nemen;
het terras van de Commanderie te midden van woonstraten, en dus slaapkamers, dat
alsmaar intensiever wordt uitgebaat;
de terrassen aan de Waalkade, waar , althans in het ontwerp, weinig ruimte is voor
bezoekers met hulpmiddelen als rolstoelen, kinderwagens, rollators.
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We vragen
o geen verdere terrasvergunningen meer te verlenen in woonstraten;
o geen terrassen toe te staan in achtertuinen, waar slaapkamers van bewoners aan grenzen;
o trottoirs toegankelijk te houden en de terrassen in te perken;
o meer toezicht tijdens de avond en nacht in de buurten tussen de Waalkade en de
winkelstraten, om horecabezoekers in toom te houden;
o effectieve handhaving van de regels.
Van place to buy naar place to meet. What about place to live?
Om de veranderende functie van de binnenstad, van place to buy naar place to meet tot een succes
te maken, is handhaven van de leefbaarheid van de binnenstad als woonwijk een voorwaarde. De
aantrekkelijkheid van de Nijmeegse binnenstad voor Nijmegenaren en voor toeristen, ligt, naast in
de cultuur-historische, de shopping- en vrijetijdswaarde, ook in de vriendelijkheid en warmte van
de buurten in de binnenstad. De binnenstad is óók een place to live. Dat willen wij graag zo houden.
Place to meet: who meets whom?
Als bewoners van het centrum zijn wij directe getuigen van het veranderingsproces in de
binnenstad. Behalve dat we meer overlast ervaren, zien we ook een verdergaande dominantie van
jongerenculturen, met name in de avond en nacht. Dat is in een stad met zoveel
onderwijsinstellingen en een hoog percentage jongeren verklaarbaar. Maar we vragen ons hardop
af of we deze trend niet ter discussie moeten stellen en meer moeten kijken naar de demografische
ontwikkelingen op langere termijn. Het is een vaststaand gegeven: de samenstelling van de
Nijmeegse bevolking verandert; er komen steeds meer ouderen die óók hun vrijetijd in de
binnenstad willen doorbrengen. We pleiten er voor dat u deze ontwikkelingen in uw overwegingen
meeneemt.
Uiteraard willen wij graag nadere toelichting geven en met u meedenken.
Met vriendelijke groet,
Buurtcomité Bovenstad
(Gebied tussen Grotestraat, Groene Balkon, Valkhof, Burchtstraat)
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