Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt
Weurt-Zuid.
Editie 3 | februari 2021

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 andere 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.

Kappen bomen

De bomen in de Scheidingsweg gaan we kappen.
•
Bewoners gaven aan overlast te hebben van
de bomen door de vruchten die de bomen afgeven.
•
De bomen hebben ook te weinig ruimte.
Hierdoor komen de tegels omhoog en raakt het riool,
dat onder de bomen ligt, beschadigd. De bomen
vervangen we voor andere bomen. We plaatsen deze
aan de andere kant van de straat. Daar is meer
ruimte.
Om het groene uiterlijk van de Scheidingsweg te
behouden, maken we ook een aantal groenvakken
aan de kant waar de woningen staan. We kiezen voor
bomen die geen vruchten dragen. We informeerden
de bewoners van de Scheidingsweg hier al eerder
over, ook omdat zij de kapvergunning konden inzien.
Vanaf 9 februari kappen we de bomen. De bewoners
van de Scheidingsweg ontvingen hierover al een brief
van de aannemer.

Parkeren in uw straat

De Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat zijn toe aan onderhoud en krijgen een opknapbeurt.
Wij waren benieuwd naar uw mening over uw straat en daarom stelden we een vragenlijst op waarin u
uw mening kon geven. Uit de vragenlijst werd duidelijk dat het soms lastig is om te parkeren in de
Thomas van Heereveldstraat en Scheidingsweg.
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Klankbordgroep
In de vragenlijst deden we een oproep om deel
te nemen aan de klankbordgroep. Een aantal
mensen gaf zich op voor de klankbordgroep.
Op 1 december vond het eerste overleg plaats.
Hieronder leest u meer informatie.
Wie zitten er in de klankbordgroep?
In de klankbordgroep zitten volgende bewoners:
• Joop Engbers (Scheidingsweg)
• Astrid Papenhoven (Scheidingsweg)
• Maxim Musemeci (Scheidingsweg)
• Conny Fleuren
(Thomas van Heereveldstraat)
• Meryan Kersten
(Thomas van Heereveldstraat)
Waar denken de leden van de
klankbordgroep over mee?
Een klankborgroep is een groep bewoners die
meedenken over een project in hun straat. De
klankbordgroep-leden brengen hun ideeën,
meningen, knelpunten en wensen in rondom de
uitvoering van de werkzaamheden aan de
Thomas van Heereveldstraat en
Scheidingsweg. We vragen dus aan de
klankbordgroep waar we rekening mee moeten
houden als we gaan starten met de uitvoering
en hoe we dit het beste kunnen inrichten zodat
de bewoners van de straat zo min mogelijk
overlast ervaren.
De leden van de klankbordgroep vormen de
schakel tussen de andere bewoners van de
straat en de gemeente. U kunt via de leden van
de klankbordgroep bij de gemeente inbrengen
wat er leeft in de straat.
Waar hebben we het over gehad?
Tijdens de eerste vergadering van de
klankbordgroep hebben we het gehad over de
plannen, de planning en de werkwijze. We
hebben aan de klankbordgroep-leden gevraagd
welke knelpunten ze tegenkomen als we aan de
slag gaan met de werkzaamheden en de weg is
afgesloten. De leden gaan hierover nadenken.
Het volgende overleg staat in februari gepland.

Met de nieuwe inrichting van de weg verandert dit
niet. Toen de huizen in uw straat werden gebouwd, is
er geen rekening gehouden met de toename van het
autobezit. Door de beperkte ruimte in de straat is het
ook niet mogelijk om meer parkeerruimte te creëren.
We willen daarom ook aan u vragen om uw auto(‘s) te
parkeren op uw eigen terrein/oprit, mocht u deze
hebben. Op die manier helpt u uw buren die deze
mogelijkheid niet hebben.
We gaan ook nog in gesprek met de bewoners van de
Postkantoorstraat, Herdenkingstraat en Karel
Doormanstraat. Zeker rondom de werkzaamheden
willen we vragen om ook ruimte te maken voor het
parkeren.
Minder auto-bezit
Bij het opstellen van het ontwerp keken we ook naar
trends en ontwikkelingen. We zien de trend dat steeds
meer mensen ervoor kiezen of minder, of geen auto
meer te hebben. Hiervoor in de plaats komen de
elektrische fiets, het openbaar vervoer of zelfs het
delen van een auto met meerdere mensen (carsharing, denk aan Snappcar, Greenwheels).

Fasering en afsluitingen

Als de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in
uw straat af zijn, start de civiele aannemer. De
volgorde waarin we werken is binnenkort terug te
vinden op de projectpagina. In ieder geval starten we
bij de Bevrijdingsstraat en werken van daaruit van
kruising naar kruising in de richting van de
Scheidingsweg.
Tijdens de werkzaamheden zorgen we ervoor dat
noodhulpdiensten, zoals de ambulance, in ieder geval
tot 80 meter vanaf uw voordeur kan komen.
Vrachtverkeer laten we via het industrieterrein aan- en
afvoeren. Als de situatie het toelaat, openen we het
werkvak voor aanwonenden om (tijdelijk) met de auto
aan huis te kunnen komen. Het kan dus voor komen
dat u in periodes niet met de auto bij uw woning kan
komen. In ieder geval zorgen we ervoor dat uw
woning te voet, of met de fiets bereikbaar blijft.
Als de aannemer van het werk bekend is, kunnen we
u meer informatie bieden over de doorlooptijden.

Het verslag van de klankbordgroep is te vinden
op www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid.

Van Heemstraweg 46
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Telefoonnummer 14 024
www.beuningen.nl

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

De pimpelmees, koolmees en roodborst zijn
prachtig om te zien. En ze brengen leven in uw
tuin. Leuk voor u en goed voor de natuur. Het is
belangrijk om deze vogels in de winter bij te
voeren. Dat kunnen ze goed gebruiken omdat er
steeds minder natuurlijk voedsel voor ze is.
Onze tuinen worden de laatste jaren steeds
opgeruimder. Daardoor is er voor tuinvogels in
de winter minder voedsel zoals zaden en
overwinterende insecten te vinden. Vogels
hebben in de winter juist veel energie nodig om
op temperatuur te blijven. Gelukkig kunt u de
vogels in uw tuin op meerdere manieren helpen.

met Operatie Steenbreek. Met deze ‘operatie’
helpen wij u om uw tuin of zelfs uw straat te
vergroenen! Op de website van het Dijkmagazijn
vindt u hier meer informatie over:
www.dijkmagazijnbeuningen.nl/steenbreek
Vreemde vogels?
Wilt u weten welke vogels in uw wijk
voorkomen? En wat u kunt doen voor deze
vogels? Raadpleeg de Postcode Vogelcheck
van de Vogelbescherming:
www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
 www.dijkmagazijnbeuningen.nl/steenbreek
 www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin

Gezond voer
Wintervoer voor vogels is in bijna elke
supermarkt te koop. Koop bij voorkeur geen
voer in een plastic netje. Daar kunnen vogels in
verstrikt raken en het leidt tot zwerfafval. Ook
ongezouten en ongebrande pinda’s en stukjes
fruit zijn geschikt. Bied geen gewone pindakaas
aan: dit bevat zout en dat is erg ongezond voor
vogels. Een restje rijst of broodkruimels zijn
prima, maar bied dit met mate aan omdat ook
hier zout in zit. Leg het voer altijd op een
voertafel of hang het op. Zo trekt u geen
ongewenste gasten, zoals huismuizen en ratten.
Niet te netjes
Om vogels nog verder te helpen is het goed om
uw tuin niet te netjes te maken voor de winter.
Laat afgestorven planten dus gewoon liggen en
creëer een rommelhoekje. Vogels kunnen daarin
hun eigen kostje bij elkaar scharrelen.
Plant struiken met bessen
Vogels hebben tijdens het eten beschutting
nodig van bomen en struiken. Daarin kunnen ze
zich verschuilen voor bijvoorbeeld een huiskat of
sperwer. Daarnaast vinden ze er voedsel zoals
bessen.
Operatie Steenbreek
In een tuin zonder bomen en struiken komen
vogels vaak niet eten. Naast het aanbieden van
voer is het daarom ook goed om uw tuin (nog
meer) te vergroenen. Dus meer stenen eruit en
meer groen erin.
Uit onderzoek van Stichting Steenbreek blijkt dat
tuinen in onze gemeente gemiddeld voor 65%
verhard zijn. De gemeente start daarom deze
maand, samen met het Dijkmagazijn Beuningen,

Liever digitaal ontvangen?

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