Nieuwsbrief Houtduiflaan

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de herinrichting
van de Houtduiflaan en de rotonde Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan.
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Herinrichting Houtduiflaan
In 2021 richten we de Houtduiflaan in
Beuningen opnieuw in. Op de kruising met de
Burgemeester Geradtslaan maken we een
rotonde.
Wat gaat er ook alweer gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit:
• De aanleg van een rotonde op de
kruising Houtduiflaan – Burgemeester
Geradtslaan
• Het vernieuwen van het asfalt van de
Houtduiflaan en de aanleg van enkele
verhoogde oversteekplaatsen.
• De aanleg van enkele inritconstructies
(doorlopende voetpaden) op Sprankel,
Dartel en Fazantlaan
• De aanleg van vrijliggende fietspaden
op de Houtduiflaan en een goede
aansluiting op de snelfietsroute naar
Nijmegen.
• Het verbeteren van het onderliggende
rioolstelstel en de afvoer van
regenwater
• Het vervangen en aanpassen van het
groen in de straat. De grote platanen
laten we graag zoveel mogelijk staan.

Definitief ontwerp
In maart 2020 stelde de gemeenteraad van
Beuningen de ontwerpkeuze en de ontwerpschetsen
voor de Houtduiflaan en de rotonde Houtduiflaan –
Burgemeester Geradtslaan vast. In september en
oktober kon u reageren op de eerste ontwerpen voor
uw straat.
Alle reacties verzamelden we. We bekeken welke
reacties we mee konden nemen in het ontwerp. Zo
pasten we onder andere de oversteekvoorziening bij
de Van Suchtelenstraat aan. Ook hebben we het
fietspad aan de oostkant van de Houtduiflaan wat
opgeschoven.
Het definitieve ontwerp is inmiddels klaar en te
vinden op de website
www.beuningen.nl/houtduiflaan.
Iedereen die een reactie gaf, kreeg van ons bericht.
De reacties met antwoorden verwerkten we ook in de
vragenlijst. Deze is ook te vinden op:
www.beuningen.nl/houtduiflaan onder het kopje
‘Veelgestelde vragen’.

Vragen?
Op www.beuningen.nl/houtduiflaan vindt u
meer informatie. Vragen kunt u ook stellen
door een e-mail te sturen naar
gemeente@beuningen.nl t.a.v. Arjen van
Beek. Of bel met de gemeente via 14 024.
Kapvergunning
De bomen die er nu staan, blijven zoveel mogelijk
staan. Wel moeten we een plataan en honingboom kappen om ruimte te maken voor de rotonde en het
fietspad. Daarom vroegen we een kapvergunning aan. Voor elke gekapte boom, planten we ergens in
Beuningen een jonge boom.
De aanvraag van de vergunning publiceren we in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Deze is te
vinden via www.beuningen.nl/houtduiflaan.
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Wilt u bezwaar maken tegen de bomenkap? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website
www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen.
Verkeersbesluit rotonde
Met de komst van de rotonde kruising Houtduiflaan – Burgemeester Geradtslaan ontstaat er een nieuwe
verkeerssituatie. Om deze verkeerssituatie aan te duiden, willen we verkeersborden weghalen en
plaatsen. Dat mag de gemeente niet zomaar doen. We zijn verplicht om een verkeersbesluit te nemen
waarin we aangeven waarom we verkeersborden weghalen en willen plaatsen.
De bekendmaking hierover is binnenkort te vinden op de website www.overheid.nl en
www.beuningen.nl/houtduiflaan. Houd deze websites in de gaten als u meer wilt weten.
Wilt u bezwaar maken tegen dit verkeersbesluit? U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking
een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Beuningen. Kijk op de website
www.beuningen.nl/bestuur_en_organisatie/bezwaar_en_beroep hoe u dit kunt doen.
Hoge waarde geluid
Wij voerden een geluidsonderzoek uit. Met dit onderzoek bekeken we of er na de herinrichting wordt
voldaan aan de wettelijke vereisten voor verkeerslawaai op de gevel van woningen. Het college moet
een hogere waarde gaan vaststellen. Het ontwerpbesluit hiervoor leggen wij eerst binnenkort ter inzage.
Deze hogere waarden passen binnen de wettelijke normen. We nemen wel een maatregel om het geluid
te verminderen. Daarom wordt het asfalt geluidsarm.
De bekendmaking hierover is binnenkort te vinden op de website www.overheid.nl en
www.beuningen.nl/houtduiflaan. Houd deze websites in de gaten als u meer wilt weten.
U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeente Beuningen over het ontwerpbesluit. Deze mag u richten aan het college van burgemeester en
wethouders. In de publicatie staat hierover meer informatie.
Over uw buurt
Op de hoogte blijven van de meest recente
ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u
dan aan voor de gratis e-mailservice
bekendmakingen via
overuwbuurt.overheid.nl.
Wilt u een bekendmaking of verordening
bekijken op het gemeentehuis? Maak
hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14
024.

Van Heemstraweg 46
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Telefoonnummer 14 024
www.beuningen.nl

Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen?
Wilt u de informatie over de herinrichting van de
Houtduiflaan liever digitaal ontvangen? Dat kan! Geef
uw e-mailadres aan ons door via
gemeente@beuningen.nl met vermelding
“Nieuwsbrief herinrichting Houtduiflaan’. Geef daarbij
ook aan wat uw straatnaam en huisnummer is. Dan
halen wij u van de lijst af waar we de papieren
(nieuws)brieven naartoe sturen.

twitter.com/gem_beuningen
facebook.com/gem.beuningen
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