Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt
Weurt-Zuid.
Editie 6 | juli 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. Nick Peters.
Of bel met de gemeente via 14 024.

Waar staan we nu
en op vakantie
In de nieuwsbrief van mei 2021 informeerden we u
dat aannemer Infrascoop B.V. op 31 mei 2021 startte
met de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief leggen
we uit hoe komende periode eruit gaat zien.
Infrascoop B.V. is gestart bij de kruising
Bevrijdingsstraat/Thomas van Heereveldstraat.
Vanuit daar werken ze in de richting van de
Scheidingsweg. Vanaf 5 augustus gaat Infrascoop
B.V. op vakantie. Tot die tijd gaan ze nog aan de
gang met:
•
Aanleggen van het riool in de Houtweg en
Thomas van Heereveldstraat.
•
Stoep van de Thomas van Heereveldstraat
aanleggen tot aan de kruising Herdenkingsstraat.
•
De werkzaamheden aan de kabels en
leidingen in de Scheidingsweg worden voor de
vakantie afgerond. De stoep wordt weer dicht gelegd.

Vakantieperiode
Van 5 tot en met 29 augustus heeft Infrascoop B.V. vakantie. De aannemer zorgt ervoor dat het er netjes
bij ligt voordat ze op vakantie gaat.
• De Houtweg en de kruising met de Thomas van Heereveldstraat blijven afgesloten voor verkeer.
• Vanaf 5 augustus is de Thomas van Heereveldstraat vanaf kruising Bevrijdingsstraat tot kruising
Herdenkingsstraat tijdelijk open voor direct aanwonenden.
• De Scheidingsweg is tijdens de vakantie helemaal open.
Na de zomervakantie
Na de vakantie gaan de stratenmakers op 23 augustus weer beginnen aan de bestrating vanaf de
Thomas van Heereveldstraat/Bevrijdingsstraat. De werkzaamheden aan het riool beginnen weer op 30
augustus vanaf de Houtweg.
Als alles volgens de actuele planning verloopt is de aannemer tot ongeveer begin oktober bezig met de
rioleringswerkzaamheden en de bestrating in de Houtweg en de Thomas van Heereveldstraat. Daarna
starten ze in de Scheidingsweg met het riool. Direct aanwonenden krijgen hierover een brief van de
aannemer.
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Informatie
Per fase informeert Infrascoop B.V. directe bewoners over de werkzaamheden en
de wegafsluiting. Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen of opmerkingen? Dan
kunt u contact opnemen met
•
•

Meneer M. van der Zanden via 06 82 60 18 06 (uitvoerder op het werk)
Meneer E. Geerts via 0485 312 477 (projectcoördinator)

Overlast door de werkzaamheden
De weg wordt in verschillende fases
opgebroken. Dat doen we zodat direct
aanwonenden zo lang mogelijk aan huis kunnen
komen.
Toch levert dit soms wat irritaties op, ook vanuit
de andere plekken in Weurt. Bewoners uit
andere delen vinden het vervelend dat ze er niet
door kunnen en moeten omrijden. Ook is het
drukker met parkeren, omdat parkeerplaatsen
even niet gebruikt kunnen worden.
We merken dat de irritatie wel eens
afgereageerd wordt op de werknemers of op
andere weggebruikers. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling.
We begrijpen dat het niet fijn is dat we aan de
weg werken, maar het werk moet wel gebeuren.
We willen u dan ook vragen om begrip op te
brengen voor de situatie en de werknemers hun
werk op een goede manier te laten doen.

Werkzaamheden Vitens
en Liander

Liander en Vitens zijn eind februari 2021 gestart
met werkzaamheden. Het werk aan de straat is
namelijk voor Liander en Vitens aanleiding om
ook werkzaamheden te doen. Leidingen, die zijn
aangelegd bij de bouw van de wijk, zijn
kwetsbaar omdat ze daar al zo lang liggen.
Deze leidingen worden daarom vervangen.
Helaas duurden de werkzaamheden van deze
bedrijven wat langer dan in eerste instantie
gedacht. Dat kwam doordat het werk wat
tegenviel. Combi Sion die namens Liander en
Vitens het werk uitvoert aan het woord.
Erik Tiellemans: “Eigenlijk was de planning om
het werk klaar te hebben begin juli, dat is nu
voor de bouwvakvakantie.”
Waarom liep jullie werk vertraging op?
Dit had allereerst te maken met de
weersomstandigheden. Afgelopen periode heeft
het vaker geregend waardoor we de
werkzaamheden moesten stilleggen.
Daarnaast troffen we in de grond nog andere
zaken aan. Dit hadden we vooraf niet voorzien.
We moesten daarom opnieuw onderzoek doen.
Hadden jullie deze tegenslag van tevoren
verwacht?
Bij de planning van het werk houden we altijd
rekening met het weer. Helaas is het weer dit
voorjaar anders geweest.
We hadden van tevoren niet verwacht dat we in
de grond nog andere zaken aantroffen. We doen
altijd vooraf bodemonderzoek (proefsleuven) op
een aantal plekken. Uit dat onderzoek is niks
raars gekomen. Maar toen we echt de grond in
gingen, troffen we wel andere zaken aan op
sommige plekken.

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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Extra parkeerplaatsen Ruyterpark
Door de werkzaamheden in de Thomas van Heereveldstraat is parkeren in de straat lastiger. In de Karel
Doormanstraat, Herdenkingsstraat en Postkantoorstraat is het daardoor ook drukker met parkeren. Om
de overlast te verkleinen, maken we tijdelijke parkeerplaatsen op het Ruyterpark. Dat doen we door
rijplaten neer te leggen. Op de afbeelding hieronder ziet u de locatie.

Save the date: Actie Steenbreek
op 25 september
Als bewoner van de Thomas van
Heereveldstraat en Scheidingsweg nodigen
we u uit om uw tuin te vergroenen! Op
zaterdag 25 september organiseren we
daarom een gezellige Steenbreek-activiteit
bij u in de straat. Tijdens de dag kunt u
kosteloos uw tuintegels inleveren en
ontvangt u van ons als bedankje een mooie
tuinplant! Zo zorgen we samen voor een
prettige en groene woonomgeving. Zet deze
dag dus alvast in uw agenda. Meer
informatie volgt nog.

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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