
 

 

Pagina 1 
 

Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid  
Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt 
Weurt-Zuid. 
 Editie 8 | december 2021 

Werkzaamheden – 
We zijn er bijna   
 
Eind mei van dit jaar startte in de Thomas van 
Heereveldstraat de opknapbeurt Weurt-Zuid. We zijn 
nu bijna 8 maanden verder. We leggen graag aan u 
uit waar we nu staan.  
 
Afgelopen maanden is het riool in de straat 
vernieuwd en is de straat aangepast.  
Er is veel van uw geduld gevraagd. Niet alleen door 
de werkzaamheden waardoor u lastiger bij uw huis 
kon komen en door het extra zand dat u mee in huis 
nam. Maar ook door de vertraging die de 
werkzaamheden opliepen. We bedanken u voor uw 
geduld. Helaas moeten we nog wat extra van uw 
geduld vragen. Als gevolg van de coronacrisis zijn er 
problemen met personeel. Personeel valt ziek uit en 
in deze markt is het ook lastig om personeel te 
vinden.  
 

Wat moet er nu nog gebeuren?  
• Voor de kerstvakantie maken de stratenmakers de stoep dicht in de Scheidingsweg. In de 

Scheidingsweg komt op de rijbaan puinverharding te liggen. Hier kunt u overheen rijden met uw 
auto.  

• Voor de kerstvakantie maken de stratenmakers ook de stoep bij het Heereveldje dicht. Ook hier 
komt puinverharding op de rijbaan te liggen. U kunt hier ook overheen rijden.  

• Na de kerstvakantie worden de laatste werkzaamheden bij de Scheidingsweg en het Heereveldje 
opgepakt.  

• Na de kerstvakantie werken we ook nog aan de Houtweg. In deze straat komt het 
regenwaterriool vanuit Weurt-Noord uit in de sloot. Doordat het regenwaterriool en het 
vuilwaterriool elkaar daar kruisen, wordt de ontgraving dieper. De aannemer moet daarvoor meer 
werk verrichten, waardoor het langer duurt. 

 
Informatie  
Heeft u tijdens de laatste werkzaamheden nog vragen of opmerkingen aan de 
aannemer? 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) 

 

 
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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Groen 
Het groen in de straat planten we nu nog niet aan. Dat doen 
we in januari 2022. Op de website 
www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid vindt u op welke 
plek welk groen komt. We kozen voor de volgende 
boomsoorten:  

• Spaanse aak 
• Magnolia 
• Sierkers (zonder vrucht) 
• Haagbeuk 
• Lindes 
• Krentenboompje 

De kersen en magnolia zorgen voor bloesem in het 
voorjaar, terwijl de lindes en krentenboompjes kleuren in het 
najaar. We kozen voor soorten die niet of nauwelijks voor 
vruchten of voor plakoverlast zorgen. In de plantvakken 
komen verschillende soorten heesters en vaste planten te 
staan, zoals: 

• Laagblijvende vlinderstruiken 
• Asters 
• Spirea 

In 2019 vroegen wij om uw mening over de straat en onder andere het groen in de straat. U kon toen 
een vragenlijst invullen. We kregen veel reacties over het groen in de straat. Met name over de bomen 
met de vruchtjes en dat het groen er verwilderd uitzag. Bij de keuze van het nieuwe groen houden we 
hier dus rekening mee.  

 
 

Actie Steenbreek in 2022  
 
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. We denken 
nu aan zaterdag 9 april 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Samen regenpijpen afkoppelen  
 
Het klimaat verandert. Daardoor hebben we 
vaker te maken met periode van droogte, maar 
ook met flinke hoosbuien. Het regenwater komt 
voor een groot deel in het riool terecht. Het riool 
kan overbelast raken met als gevolg: straten die 
blank staan. Daar kunnen we met elkaar wat 
aan doen: de regenpijpen afkoppelen van het 
riool!  
 
Binnenkort ontvang u van ons meer informatie 
over het afkoppelen van uw regenpijp. 
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