Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de
opknapbeurt Weurt-Zuid.
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Wist u dat?

Heeft u vragen?

35% van de bewoners vulde de vragenlijst
over de Scheidingsweg, Thomas van
Heereveldstraat en Sportlaan in!

Op www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid
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.

Opknapbeurt Weurt-Zuid
De Scheidingsweg en Thomas van
Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud
en krijgen een opknapbeurt. In november
stuurden wij u hierover een brief.
Wat gaat er ook alweer gebeuren?
We gaan het watersysteem verbeteren in
de buurt. Daarom gaat de weg open. Dit
is meteen een kans om aan de slag te
gaan met het opknappen van de weg en
het openbaar groen in de Scheidingsweg,
de Thomas van Heereveldstraat en een
klein gebied daaromheen.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Vorig jaar deden we een aantal
onderzoeken, zoals grondonderzoeken.
De komende tijd gaan we hier nog mee
verder.
Ook waren we benieuwd naar uw mening
over uw straat. Hiervoor stelden we een
vragenlijst op. Bent u benieuwd naar wat
we met uw reacties deden? U leest
binnenkort op:
www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid.
Deze lijst met vragen en reacties blijven
we tijdens het project bijhouden.

Inloopavond
schetsontwerp
Aan de hand van de vragenlijst en de onderzoeken
stelden we een schetsontwerp op. Dit eerste ontwerp
willen we graag aan u laten zien tijdens een
inloopavond op 19 maart.
Datum:
Plaats:
Tijd:

donderdag 19 maart
Tennisclub Weurt, Sportlaan 22
Kom langs tussen 17.00 en 20.00 uur

Laat aan ons weten wat u van het eerste ontwerp
vindt. Ook kunt u vragen stellen. We informeren u hoe
we verder gaan. Daarnaast krijgt u informatie over het
afkoppelen van het riool.
Kunt u niet komen?
Kunt u niet naar de inloopavond komen? Op onze
website www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid
vindt u vanaf 19 maart ook het schetsontwerp. U kunt
tot 30 maart uw reactie geven per mail. Dat kan via
gemeente@beuningen.nl t.a.v. Jelle van der Wielen.
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