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

 Editie 2 | Juni 2020 
 

Alternatieve inloopavond 
schetsontwerp  
 
Aan de hand van de vragenlijst, de onderzoeken en 
eisen stelden we een ontwerp op. Dit ontwerp willen 
we graag aan u laten zien. Dat doen we vanwege de 
maatregelen rondom het coronavirus op een andere 
manier. Benieuwd hoe? Lees hieronder meer!  
 
Bord  
Op het ‘Heereveldje’ (bij de Bevrijdingsstraat) staan 
vanaf volgende week borden waarop het ontwerp te 
vinden is. Tijdens een wandelingetje kunt u hier het 
ontwerp bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 het 
op:  
www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid. 
Deze lijst met vragen en reacties blijven 
we tijdens het project bijhouden.  
 
Vragen? 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. 
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Hoe kan ik reageren?  
Wij nodigen u uit om te reageren op het ontwerp van uw straat. Graag horen we wat u vindt van het 
ontwerp. Wat vindt u bijvoorbeeld goed aan het ontwerp en wat minder goed? Mist u nog iets? 
U kunt reageren tot maandag 6 juli 2020.  
Dat kan op twee manieren:  

• Reactieformulier invullen  
Bij deze nieuwsbrief vindt u een reactieformulier. Deze kunt u invullen en via de 
antwoordenveloppe terugsturen. 

• Via de website  
U kunt ook digitaal een reactieformulier invullen. Ga daarvoor naar de website 
www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid. Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 
Vragen?  
We kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen heeft over het eerste ontwerp. U kunt uw vragen 
kwijt via het (digitale) reactieformulier. Wilt u dat wij u bellen over uw vraag? Laat dan in het (digitale) 
reactieformulier uw telefoonnummer achter. De juiste medewerker van de gemeente Beuningen belt u 
dan om uw vraag te beantwoorden.  
 
Wat gebeurt er met uw reactie?  
Alle reacties verzamelen we. We bekijken welke reacties we mee kunnen nemen in het ontwerp en 
leggen via een volgende nieuwsbrief aan u uit wat we wel en wat we niet meenemen en waarom niet. 
Uiteindelijk komt er een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp leggen we voor aan een aantal mensen uit uw 
straat, een klankbordgroep. 
 

http://www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid
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Klankbordgroep 
In de vragenlijst deden we een oproep om deel te 
nemen aan de klankbordgroep. In deze groep 
vertegenwoordigt u uw buurtgenoten. U geeft uw 
mening en mag meedenken over het verdere ontwerp 
voor de straat. Ook bespreken we met u hoe de 
planning eruit ziet. Een aantal mensen gaf zich hiervoor 
op. Deze mensen benaderen we binnenkort. Wilt u ook 
deelnemen in de klankbordgroep? Meldt u zich dan aan 
via het (digitale) reactieformulier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitleg eerste ontwerp  
Uw reacties uit de vragenlijst en de wensen 
en eisen van verschillende betrokken 
vakgebieden (denk aan verkeer, water, 
groen) van de gemeente vormen het 
uitgangspunt voor het schetsontwerp voor de 
Scheidingsweg, Thomas van Heereveldstraat 
en het gebied daaromheen.  
 
Groen 
In de Thomas van Heereveldstraat is weinig 
tot geen groen te vinden. Uit de vragenlijst 
bleek dat mensen dit missen. Daarom is er in 
het nieuwe ontwerp ruimte voor meer groen 
gemaakt.  
 
Verkeer  
We kregen veel reacties over het te hard 
rijden in uw straat. Daarom komen er 
kruispuntplateaus. Ook maken we 
wegversmallingen met groenvakken.  
De weg vervangen we door klinkers. 
Daardoor is het ook minder uitnodigend om 
hard te rijden. De inrichting van de Thomas 
van Heereveldstraat past bij de functie van de 
weg, een woonstraat.  
 
De stenen van de straat en stoep leggen we 
recht. Bij de Scheidingsweg en Thomas van 
Heereveldstraat komt een trottoir.   
 
Water  
In het ontwerp houden we rekening met het 
gescheiden afvoeren van regenwater en 
vuilwater. Dit betekent dat we het schone 
regenwater van de weg en trottoirs niet langer 
via het gemengd rioolstelsel (vuilwater) wordt 
afgevoerd. Het schone regenwater willen we 
via een hemelwaterriool afvoeren naar het 
oppervlaktewater. In het ontwerp kijken we 
naar de volledige inrichting van de straten en 
zorgen we ervoor dat straatkolken goed 
komen te liggen. Op deze manier hopen we 
het ‘water op straat’ zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
 
 

Groen 
In het ontwerp ziet u afbeeldingen van het 
groen dat we plaatsen. We plaatsen niet 
overal dezelfde soorten heggen en bomen. 
We zorgen voor afwisseling. Daardoor is het 
groen minder kwetsbaar voor ziektes.  
 
Vindt u dat een boom ergens niet goed staat 
of ziet u ergens liever een andere heg? Dan 
kunt u dit laten weten in het (digitale) 
reactieformulier. Wij bekijken vervolgens of 
we dit mee kunnen nemen.  



 

Van Heemstraweg 46 Telefoonnummer  14 024  twitter.com/gem_beuningen 
Postbus 14  www.beuningen.nl  facebook.com/gem.beuningen 
6640 AA Beuningen 

Pagina 4 
 

Nieuwsbrief 2 opknapbeurt Weurt-Zuid  

  



 

Van Heemstraweg 46 Telefoonnummer  14 024  twitter.com/gem_beuningen 
Postbus 14  www.beuningen.nl  facebook.com/gem.beuningen 
6640 AA Beuningen 

Pagina 5 
 

Nieuwsbrief 2 opknapbeurt Weurt-Zuid  

Reactieformulier  
Uw naam:    ………………………………………………………………………… 

Straatnaam en huisnummer:  ………………………………………………………………………… 
 
Ik wil graag gebeld worden om mijn vragen te beantwoorden: Ja/nee (zet een cirkel om het 
antwoord).  
 
Telefoonnummer:    ………………………………………………………………………… 

Ik wil graag in de klankbordgroep:   Ja/nee (zet een cirkel om het antwoord) 
Uw e-mailadres (zodat we u kunnen benaderen voor de klankbordgroep) 

………………………………………………………………………… 

Reactie op het ontwerp 
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Vragen 

 

Reactie op het ontwerp 
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