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Vervolg bestemmingsplan 'Ruimte voor de Waal' 
 
Na de politieke avond op 15 februari jl. en het uitstel van 
de besluitronde op 7 maart kwam de watersport op 21 
maart jl. dan toch in de besluitfase van de 

gemeenteraad. Intussen was 
met veel politieke partijen 
overleg gevoerd over onze 
visie, ideeën en wensen (met 
dank aan Timo Stark, Cees 
Verhoef, Rob Cuppen en 

anderen) en had men ook schriftelijke informatie 
ontvangen over WSN, haar plannen en belangen. 
 
D'66 nam  -zoals eerder aangekondigd-  het initiatief tot 
een motie, ondersteund door andere partijen. 

 
 

 
 

  

 

Ruimte voor de Waal, 'blikvanger' gemeenteraad 21/3  

Van de website D'66 
'Maar de blikvanger van de avond was letterlijk en figuurlijk het debat 
over ‘Ruimte voor de Waal’: het bestemmingsplan voor onder meer het 
gebied rond het toekomstige stadseiland Veur Lent. De lat ligt daarvoor 
erg hoog, aldus D66-raadslid Tobias van Elferen: “We hebben ervoor 
gekozen alle kwaliteiten direct in het bestemmingsplan in te bouwen. 
Dat betekent onder meer dat we ook kijken naar toekomstige 
mogelijkheden voor evenementen en watersport.” 
 
Toch gaat het beoogde bestemmingsplan het jonge raadslid niet ver 
genoeg. Vooral voor de watersporters blijven volgens hem nog teveel 
onzekerheden bestaan. Daarom is Van Elferen voor hen op de bres 
gesprongen met een motie, die hij aanstaande woensdag in de 
besluitenronde indient. “Allerlei kwesties als brughoogtes en de 
intensiteit van het watergebruik brengen toekomstige 
watersportmogelijkheden mogelijk in de verdrukking als we niets 
ondernemen,” aldus het Raadslid. “Dus creëer ik met mijn motie 
politieke ruimte voor de verenigde watersporters, zoals de 
studentenroeiers van Phocas.” Gaat ie het halen? Lachend: “Ik heb er 
achter de schermen ruime steun voor geworven, maar het blijft 
natuurlijk politiek!”' 
 

Besluitronde gemeenteraad Nijmegen 21 maart j.l. 
Op 21 maart heeft de Nijmeegse gemeenteraad besloten 
voor het bestemmingsplan "Ruimte voor de Waal". Dit 
belangrijke plan geeft een definitief groen licht voor de 
stadsontwikkeling rond de Nevengeul, het toekomstige 
eiland Veur Lent de bruggen en de beide oevers. WSN 
had hierop gereageerd en ingesproken om zoveel 
mogelijk kansen te creëren voor de actieve water- en 
oeversporten op en aan de nevengeul. Hoewel dit niet 
meteen tot wijzigingen van het voorliggende 
bestemmingsplan heeft geleid, heeft onze actie er wel 
voor gezorgd dat er inmiddels terdege rekening 
gehouden gaat worden met sportief gebruik van water en 
oevers.  
De wethouders Jan van der Meer en 
Bert Frings hadden reeds toegezegd te 
willen gaan samenwerken met de 
verenigingen en WSN om te komen tot 
een watersportcampus, maar tijdens de 
`gemeenteraad vergadering hebben 
D66, VVD en PvdA een motie ingediend die het 
stadsbestuur er op wees actief mee te gaan helpen om 
water- en oeversporten mogelijk te maken. Deze motie is 
unaniem aangenomen door de  gemeenteraad. 
Watersport staat vanaf dit moment dus op de kaart. Met 
dank aan de gehele gemeenteraad. 
 

Gelderlander: "Actie voor Nijmegen als 
watersportstad" 

"NIJMEGEN Over een aantal jaren staat Nijmegen ook als 
watersportstad op de kaart. De watersportverenigingen zijn er heilig van 

overtuigd dat dit gaat lukken........" staat er maandag 26 maart in 
de Gelderlander en op www.DG.nl te lezen. Cees 
Verhoef wordt geïnterviewd door journalist Rob Jaspers. 

Deze nieuwsbrief Watersport Nijmegen wordt uitgegeven als informatiebrief in het kader van de ontwikkeling van een watersportgebied in de 
toekomstige nevengeul in de Waal. De nieuwsbrief is bedoeld voor de besturen van betrokken verenigingen, maatschappelijke en zakelijke partners, 
sportopleidingen en relaties van de stichting. 


