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Hartelijk dank voor uw brief. Uiteraard vinden wij goede bushaltevoorzieningen ook
belangrijk. Onderstaand treft u een overzicht van de acties aan die wij omtrent de door u
genoemde haltes gaan of hebben ondernomen. De provincie gaat in 2020/2021 alle DRISen
vervangen en beoordelen of een DRIS nodig is op basis van het aantal instappers.
Waalkade
De bushalte op Waalkade ligt voor de keermuur, waardoor deze onder water kan komen te
staan. Alle objecten die hier staan moeten daarom weggehaald kunnen worden als er hoog
water op komst is. Ook zijn stroomaansluitingen zeer lastig. Een abri op deze locatie is
daarom niet realistisch. In plaats daarvan staan wel aan beide kanten bankjes op de
perrons.
Plein 1944, zijdelingse halte voor de lijnen 5, 85 en SB58
De ruimte bij de zijdelingse halte staduitwaarts is nu zeer beperkt, daarom is hier gekozen
voor een bankje onder een bestaande overkapping. Stadinwaarts vinden op dit moment
bouwwerkzaamheden plaats. Wij gaan kijken welke mogelijkheden hier zijn voor een abri
bij de herinrichting van de openbare ruimte na deze bouwwerkzaamheden. Wij zijn het met
u eens dat hier zeker kansen liggen voor verbetering. Hierbij willen ook wij kijken naar het
busstation in zijn geheel. Op busstation Plein 1944 worden nu twee haltes namelijk niet
gebruikt.
Halte Nassausingel, richting Station Nijmegen
We hadden al op de planning staan om hier een abri te plaatsen en deze wordt volgens
planning eind november gerealiseerd.
Halte Valkhof, richting Station Nijmegen
Ook hiervoor hadden wij het al op de planning staan om een abri te plaatsen en deze is
onlangs gerealiseerd. Ook is hier het perron verbreed.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan
nog vragen hebben dan hoor ik ze graag.
Met vriendelijke groet,
Janet Doorduin
senior beleidsmedewerker stadsontwikkeling
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