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Eind december kreeg u van ons een brief over de herontwikkelingsplannen van de 

eigenaar van het Sint Jozefklooster aan de Kerkstraat. In deze brief krijgt u een update.  

 

Het ambitiedocument voor het Sint Jozefklooster is klaar 

In de vorige brief vertelde ik u dat we aan de slag zouden gaan met het opstellen van een 

ambitiedocument. Hierin staan de ambities van de gemeente. De ambities gaan over 

verschillende beleidsvelden, waaronder groen, parkeren, stedenbouw, zorg, cultuurhistorie, 

archeologie en flora & fauna. Ook staat er in het ambitiedocument onder welke voorwaarden 

een herontwikkeling mogelijk zou kunnen zijn. We nodigden u uit om ook uw ambities voor het 

Sint Jozefklooster en de tuin rechtstreeks met ons te delen of aan te sluiten bij de focusgroep 

die Dorpsbelang Hees heeft opgericht. Als u input heeft gegeven: hartelijk dank. De input uit de 

buurt en van andere betrokkenen hebben wij waar mogelijk overgenomen in het 

ambitiedocument en zullen wij met goedvinden van de indiener(s) meegeven aan de 

ontwikkelaar. 

 

U bent welkom op de digitale informatieavond op donderdag 8 juli 

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00. Tijdens deze avond nemen wij u mee in het proces rondom 

het ambitiedocument, delen we onze ambities en kijken we naar het vervolgproces. Ook krijgt u de 

mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is digitaal, in verband met de 

coronamaatregelen. We hadden u graag face-to-face geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in de 

wijk, maar dat is helaas nog niet goed mogelijk.  

 

Het bijwonen van de digitale informatieavond gaat als volgt 

 Ga naar nijmegen.nl/kerkstraat65.  

 Op deze pagina vindt u een link naar Microsoft Teams. Als u hierop klikt, neemt u deel aan 

de digitale avond.  

 De link werkt vanaf 19:15, vanaf dan kunt u digitaal binnenlopen.  
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Kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u de avond terugkijken 

We nemen de avond op. Na 8 juli kunt u de opname bekijken via nijmegen.nl/kerkstraat65. Deze 

blijft twee weken online. Doet u wel mee aan de avond, maar wilt u niet in beeld komen? Geen 

probleem, dan kunt u uw camera uitzetten. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over bijvoorbeeld het systeem, privacy of wilt u een telefonische afspraak 

maken voor een persoonlijk gesprek, omdat u niet over de digitale ervaring of middelen 

beschikt? Neem dan gerust contact met ons op via 024-3292161 of 

kloosterkerkstraat@nijmegen.nl.   

 

Hopelijk tot 8 juli!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Pieternel Blankenstein 

Projectontwikkelaar  
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