Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt
Weurt-Zuid.
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Opknapbeurt Weurt-Zuid
De Scheidingsweg en Thomas van
Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en
krijgen een opknapbeurt.
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.
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.

Definitief ontwerp
In juni vroegen we u om te reageren op de ontwerpen
voor de Thomas van Heereveldstraat en
Scheidingsweg. Op het ‘Heereveldje’ (bij de
Bevrijdingsstraat) stonden borden waarop het
ontwerp te vinden was.
Alle reacties verzamelden we. We bekeken welke
reacties we mee konden nemen in het ontwerp. Zo
veranderden we onder anderen de parkeersituatie in
de Scheidingsweg en keken we nog een kritisch naar
de kruising Thomas van Heereveldstraat/Houtweg.
Het definitieve ontwerp is inmiddels klaar en te
vinden op de website
www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid.
Iedereen die een reactie gaf, hebben we persoonlijk
benaderd. De reacties met antwoorden verwerkten
we ook in de vragenlijst. Deze is te vinden op:

https://www.beuningen.nl/projecten/Opknapbeurt_Weurt_Zuid/Veelgestelde_vragen.
Bezwaar maken
We kregen vragen of het mogelijk is om bezwaar te maken tegen het ontwerp. Dat is helaas niet
mogelijk. Bij het vaststellen van het nieuwe ontwerp van uw weg hoeft het college van burgemeester en
wethouders geen formeel besluit te nemen. Daarom is er geen bezwaar- of beroepsprocedure mogelijk.
Door de vragenlijst en door de reacties konden we een aantal punten meenemen in het ontwerp. Maar
helaas kunnen we niet alles meenemen omdat we ook te maken hebben met regelgeving.
Tijdens de werkzaamheden werken we met omleidingsroutes. Hiervoor stellen we een verkeersbesluit
op. Hier kunt u wel bezwaar tegen maken. We informeren u hier tegen die tijd over.

Pagina 1

Nieuwsbrief 2 opknapbeurt Weurt-Zuid

Klankbordgroep
In de vragenlijst deden we een oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep. In deze groep
vertegenwoordigt u uw buurtgenoten. Een aantal mensen gaf zich op voor de klankbordgroep.
Binnenkort benaderen we de mensen die zich opgaven voor de klankbordgroep. Zij mogen meedenken
over de planning van het project. Hier informeren we u vervolgens weer over.

Werkzaamheden Liander en
Vitens
Het werk aan de straat is voor Liander en
Vitens aanleiding om ook werkzaamheden te
doen. Leidingen, die aangelegd zijn bij de
bouw van de wijk, zijn kwetsbaar omdat ze
daar al zo lang liggen. Deze leidingen worden
vervangen.

Proefsleuven
In de week 19 oktober 2020 graven we proefsleuven.
Proefsleuven zijn sleuven die we graven vóórdat we
met de daadwerkelijke klus beginnen. Zo’n gleuf geeft
informatie over de situatie onder de grond. Wat
treffen we daar aan? Hoe diep liggen de leidingen en
hoe zijn ze eraan toe? Doordat we eerst proefsleuven
maken en de situatie in kaart brengen, voorkomen we
graafschades en kunnen we daarna efficiënt en snel
te werk gaan.

Werkzaamheden
Zoals het er nu naar uitziet, starten Liander
en Vitens eind februari 2021 met de
werkzaamheden. Zij hebben ongeveer 8
weken nodig (als het weer mee zit). U
ontvangt hierover nog een brief.
Doordat ook Liander en Vitens
werkzaamheden doen, wordt alles in één
aangepakt en heeft u maar één keer overlast.

Liever digitaal ontvangen?
Wilt u de informatie over de opknapbeurt Weurt-Zuid liever digitaal ontvangen? Dat kan! Geef uw emailadres aan ons door via gemeente@beuningen.nl met vermelding “Nieuwsbrief opknapbeurt WeurtZuid’. 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.
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