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Betreft Uitnodiging inloopbijeenkomst 

Skaeve  Huse  Noord 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag nodig ik u uit voor een inloopbijeenkomst over de Skaeve  Huse  aan de Stationsstraat. 
Skaeve  Huse  zijn kleine, eenvoudige zorgwoningen voor voormalig dak- en thuislozen. Voor de 

aanvraag van een omgevingsvergunning was onderzoek nodig (onder andere naar geluid, water, 

archeologie). Dit onderzoek is afgerond. Op basis van dit onderzoek wordt een 

omgevingsvergunning aangevraagd voor 5 in plaats van 8 zorgwoningen. Het gaat om een tijdelijke 

situatie van maximaal 10 jaar. 

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor 5 zorgwoningen en een ruimte voor een 

begeleider. De aanvraag omgevingsvergunning, wordt op week 25 ingediend. De ODRN 

(omgevingsdienst regio Nijmegen) beoordeelt deze aanvraag binnen acht weken.Daarna gaat er een 

bezwaarperiode van zes weken in. 

We hebben eerder (in 2017 en 2018) een inloopbijeenkomst gehouden over de komst van deze 

zorgwoningen. Graag nodigen wij u uit voor een inloop op 2juli 2019. Tijdens deze inloop kunt u zien hoe 

de zorgwoningen en de inrichting van het terrein gepland zijn. Het projectteam heeft het inrichtingsplan 

uitgewerkt en de inbreng van de vorige bijeenkomsten daarbij gebruikt. Daarnaast lichten wijde planning 

toe en kunt u vragen stelten. 

U bent welkom op dinsdag 2juli tussen 19.00 en 21.00 uur 

Dorpsschuur  Lent,  Oosterhoutsedijk 29, Nijmegen. 

U kunt binnenlopen wanneer u wil. 

Misschien woont u nog niet zo lang in de wijk en/of bent u niet op de hoogte van de plannen voor Skaeve  

Huse,  dan vindt u meer achtergrondinformatie op nijmegen.nl  (zoek op 'Skaeve  Huse').  

Graag tot irp 2juli, 

HarteM 

I 77  

Maatschappelijke Ontwikkeling 
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