Nijmegen werkt doorlopend aan de bereikbaarheid van de stad, zodat
honderdduizenden inwoners, bezoekers en werkenden zo soepel mogelijk
naar, om en door Nijmegen kunnen. In 2018-2019 renoveert Rijkswaterstaat
de Waalbrug. Om de stad tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar te houden,
passen we wegen aan, vervangen we verkeerslichten en stimuleren we het
gebruik van fiets en openbaar vervoer. Zo blijft Nijmegen goed op weg.
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St. Canisius- en Oranjesingel

Burgemeester Hustinxstraat

nieuwe bestrating, nieuwe verlichting en meer groen.
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Op het Quackplein komen slimme
verkeerslichten voor een betere doorstroming
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In het voorjaar van 2018 komen op de

Slimme
verkeerslichten

St. Canisiussingel en Oranjesingel nieuwe verkeers
lichten die flexibeler inspelen op de hoeveelheid
verkeer. Voor fietsers en voetgangers komen er extra

Zo wordt het aantrekkelijker om vanaf het station

Door de renovatie van de Waalbrug

detectielussen, drukknoppen en wachttijdvoorspellers.

naar de binnenstad te lopen.

wordt het op sommige plekken in de

Bij de kruispunten maken we meer opstelruimte en

stad drukker en op andere minder

aparte doorsteekjes naar de ventwegen. Zo wordt

druk. Daarom passen we op veel
locaties de verkeerslichten zo aan,
dat de ene route meer groen krijgt
en de andere juist wat minder.
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oversteken veiliger en comfortabeler.

