
 

 

Pagina 1 
 

Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid  
Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt 
Weurt-Zuid. 
 Editie 7 | september 2021 

Werkzaamheden – 
waar staan we nu?  
 
Na de zomervakantie op 23 augustus zijn de 
stratenmakers weer begonnen aan de bestrating 
vanaf de Thomas van 
Heereveldstraat/Bevrijdingsstraat. De 
werkzaamheden aan het riool begonnen weer op 30 
augustus vanaf de Houtweg. Helaas lopen de 
werkzaamheden een maand uit. In deze nieuwsbrief 
leest u over de verdere planning.  
 
Waarom lopen de werkzaamheden uit?   
De Thomas van Heereveldstraat en Scheidingsweg 
zijn oude straten. Vroeger werd nog niet veel 
vastgelegd op kaarten of in dagboeken. We komen 
daardoor onder de grond veel tegen wat we vooraf 
niet hadden verwacht. Denk aan oude en onbekende 
kabels en leidingen of verontreinigingen. Dit hadden 
we vooraf niet voorzien. Voor de start van de 
werkzaamheden deden we al bodemonderzoek, 

maar we kunnen helaas niet uitsluiten dat we af en toe pech hebben. 
Het hoge water in de Maas in juli zorgde ervoor dat de aannemer het grondwater niet goed weg kon 
pompen. Daardoor konden ze de rioolbuizen- en putten niet goed plaatsen.  
 
Wij vinden het vervelend dat de werkzaamheden uitlopen, maar hopen dat we toch nog wat van uw 
geduld mogen vragen. De aannemer werkt zo hard als ze kunnen.   
 
Verdere planning 
De aannemer start in week 40 met het opbreken van de straat tussen de Mortelweg en de 
Scheidingsweg. Zoals het er nu naar uitziet, is dat stuk begin november weer bestraat. De 
Scheidingsweg wordt vanaf 15 oktober verder opengebroken. Eind november is deze straat naar 
verwachting klaar.  
 
  

 
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. Jeroen van 
Adrichem. Of bel met de gemeente via 14 
024. 

mailto:gemeente@beuningen.nl
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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 17 06 (uitvoerder op het werk) 
• Meneer E. Geerts via 0485 312 477 (projectcoördinator)

 
Liever digitaal ontvangen?  
Wilt u de informatie over de opknapbeurt Weurt-Zuid 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.
 

Actie Steenbreek op 25 
september ging niet door  
 
In de nieuwsbrief van juli lieten wij u weten 
dat we op 25 september een Steenbreek-
actie wilden organiseren. Samen met de 
betrokken vrijwilligers van Weurt Plus 
hebben we besloten deze actie niet door te 
laten gaan. We moesten ons houden aan de 
coronamaatregelen die toen zouden gelden. 
 
We kijken of we de actie in het voorjaar van 
volgend jaar kunnen organiseren.  
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