
 
 

Datum: 4 november 2019 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 

Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Over: versmalling Graafseweg 

 

Geacht college, 

 

In de collegebrief van 10 oktober 2019 stelt het college voor om de Graafseweg in te richten als stadsweg, 

waarbij het gedeelte tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg versmald wordt tot één rijbaan per 

rijrichting. Hierbij geeft het college uitvoering aan variant 5 van de studie van Goudappel Coffeng zoals 

vermeld in de collegebrief van 4 oktober 2018. Deze studie gaat uit van een lichte toename van de 

verkeersintensiteit in de omliggende wegen (Paul Krugerstraat 4 %, Muntweg 0 %, Willemsweg 0 %). 

Goudappel Coffeng is in het onderzoek uitgegaan van een gelijkblijvend verkeersaanbod. Het 

ambitiedocument Nijmegen Goed op Weg gaat echter uit van een toename van het autoverkeer – 10 tot 20 % 

de komende 10 tot 20 jaar. Ook ontbreekt informatie over het autoverkeer in de rest van de belangrijke 

omliggende wegen: Wolfskuilseweg, Groenestraat en Molenweg.  

 

De SP is voorstander van het opknappen en veiliger maken van de Graafseweg, maar is niet overtuigd 

dat verder versmallen de beste optie is. Uitwijkend verkeer naar de omliggende wijken is wat de SP 

betreft niet acceptabel.  

 

Dit brengt de SP tot de volgende vragen: 

 

1. Acht de college het verstandig om uit te gaan van een gelijkblijvend verkeersaanbod in de 

verkeerssimulatie, terwijl het ambitiedocument mobiliteit uitgaat van groei? 

2. Kan het college aangeven hoe het verkeersaanbod in de omliggende wegen zou veranderen in de 

diverse scenario’s uit de studie van Goudappel Coffeng wanneer de verwachte groei van het 

verkeersaanbod uit het ambitiedocument wel wordt meegenomen? 

3. Kan het college aangeven wat de gevolgen van de diverse versmallingsscenario’s zijn voor de 

overige omliggende wegen (Wolfskuilseweg, Groenestraat en Molenweg)? 

4. Kan het college voor de scenario’s waarin 0 % verkeerstoename wordt voorspeld aangeven of dit 

inderdaad 0 extra auto’s betekent, of is er naar beneden afgerond?  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Yurre Wieken   Hans van Hooft 

 

 
 


