Nieuwsbrief opknapbeurt Weurt-Zuid

Met deze nieuwsbrief informeert de gemeente Beuningen u over de ontwikkelingen van de opknapbeurt
Weurt-Zuid.
Editie 9 | april 2022

Opknapbeurt Weurt-Zuid – wat is
er gedaan?
De Scheidingsweg en Thomas van
Heereveldstraat waren toe aan onderhoud en
kregen een opknapbeurt.
Wat is er ook alweer gebeurd?
We verbeterden het watersysteem in de
buurt. Daarom ging de weg open. Dit was
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?
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.

Werkzaamheden
afgerond
Eind mei 2021 startte in de Thomas van
Heereveldstraat de opknapbeurt Weurt-Zuid. Na bijna
een jaar zijn de werkzaamheden dan nu toch echt
klaar (op een paar kleine punten na).
Uw geduld is afgelopen maanden flink op de proef
gesteld. De werkzaamheden liepen vertraging op
doordat we zaken onder de grond vonden die we
vooraf niet hadden verwacht. En ook het hoge water
in de Maas in juli zorgde ervoor dat de aannemer het
grondwater niet goed weg kon pompen. We vinden
het nog steeds erg vervelend dat de werkzaamheden
uitliepen. We hadden dit natuurlijk voor u graag
anders gezien. Maar gelukkig is de straat inmiddels
klaar en kunt u er weer gebruik van maken.
Er moeten nog een paar kleine dingen gebeuren.
Denk aan het plaatsen van paaltjes rondom de
groenvakken en het extra vegen van de straat als het
zand is ingereden. In de Houtweg en Sportlaan zijn
we ook nog een aantal werkzaamheden aan het
doen.

Houd rekening met elkaar

Foto van Infrascoop

De weg is veranderd en misschien ook weer
even wennen voor u als weggebruiker. We
vragen u om rekening te houden met elkaar.
Helaas rijden mensen soms te hard door uw
straat. Het is vervelend dat sommige
weggebruikers zich niet aan de snelheid
houden. We attenderen u erop dat u zich aan
de verkeersregels moet houden. We krijgen
ook signalen dat bochten afgesneden worden
en mensen daardoor over de stoep rijden.
Gevaarlijk als je daar op dat moment loopt
(bijvoorbeeld als oudere of met kinderen). We
vragen handhaving om komende tijd wat
vaker door de straat te rijden. Handhaving let
dan ook op auto’s die op de stoep parkeren
met één wiel. Dit is namelijk niet toegestaan.
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Verlichting in de straat
Aannemer aan het woord

U merkte al dat de verlichting in de straat het
een lange tijd niet deed/doet. Wij kregen hier
ook meerdere klachten en meldingen over. De
aannemer legt graag aan u uit hoe het kan dat
de verlichting het niet deed/doet.
Aannemer Infrascoop zegt hierover:
In de straat zijn nieuwe lantaarnpalen met
ledverlichting neergezet. Het aansluiten van
deze palen was helaas lastiger dan gedacht.
Liander moet dit uitvoeren. Daar gaat veel
werk aan vooraf.
• We moeten er eerst voor zorgen dat
onze onderaannemer aan de
stroomkabel mag werken van Liander.
• Daarna moeten de nieuwe
lantaarnpalen bij Liander op de kaart
komen te staan en de oude er van af.
• Liander moet opdracht geven om het
af- en aansluiten uit te voeren.
Wij hebben als aannemer deze werkzaamheden niet zelf in de hand. Helaas heeft het allemaal erg lang
geduurd bij Liander. We zijn halverwege vorig jaar begonnen en zijn pas deze maand klaar.
Afgelopen dagen
Vrijdag 1 april deed een gedeelte van de palen het wel (die met de armaturen), een gedeelte niet (die
zonder de armaturen en degene die door Liander nog niet zijn aangesloten). Het armatuur is het deel
van de lantaarnpaal waar de lamp in zit. Zaterdag 2 april kregen we signalen dat een aantal palen het
weer niet deden.
Onze onderaannemer heeft op maandag 4 april de werkzaamheden van netbeheerder Liander
gecontroleerd. Ook heeft hij de oude palen die waren afgesloten verwijderd en de armaturen geplaatst
op de palen die het wel deden. Er zijn nog steeds veel palen die het niet doen. Hier zijn we nog steeds
mee bezig. Mogelijk zit er een storing in de kabel(s) waar de verlichting op aangesloten zit. Liander en
Infrascoop zoeken dit uit. Op de website www.beuningen.nl/opknapbeurtweurtzuid houden we u op de
hoogte.
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Kom naar de voorjaarsmarkt op 9 april!
Op zaterdag 9 april van 14.00 tot 16.00 uur
bent u welkom bij de voorjaarsmarkt op het
speelveldje bij de Thomas van
Heereveldstraat. Met diverse kramen en
activiteiten krijgt u inspiratie om uw eigen
omgeving groener én prettiger te maken.
Heeft u kinderen? Ook voor hen zijn er
activiteiten.
Afgelopen jaar pasten we het riool aan.
We koppelden het regenwatersysteem af van
het riool. Vanwege het veranderende klimaat
en de komst van hevigere hoosbuien, wordt overtollig water in deze straat afgevoerd naar een slootje.
U kunt zelf ook wat doen in uw eigen tuin of samen met andere bewoners in de straat. Kleine ingrepen in
een tuin helpen niet alleen het klimaat, maar maken uw tuin ook mooier en een fijnere plek om in te
vertoeven.
De gemeente Beuningen sloot zich aan bij Stichting Steenbreek. Met het motto “stenen eruit, groen erin”
motiveert de gemeente inwoners om hun tuin te vergroenen.
Voorjaarsmarkt
Tijdens de voorjaarsmarkt op 9 april kunt u gratis uw tuintegel inleveren, u krijgt dan een plantje terug.
Laat u inspireren over vergroeningsmogelijkheden in uw eigen tuin of straat, denk bijvoorbeeld aan het
opvrolijken van de perkjes om de bomen met inheemse bloemen. Kom de bijenhotels bewonderen die
de leerlingen van basisschool De Ruyter in samenwerking met het Dijkmagazijn maakten voor op hun
nieuwe schoolplein. Kinderen kunnen ter plekke aan de slag met de watertafel, waar ze als
watermanager ervoor zorgen dat de stad niet overstroomt. Natuurlijk is er koffie, thee en iets lekkers.
Kom dus gezellig langs! Want samen maken we Weurt mooier, groener en gezelliger!
Tegels inleveren
Woont u in de Thomas van Heereveldstraat of Scheidingsweg? Dan kunt u meer dan 1 tegel inleveren.
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden door voor 9 april een mail te sturen naar
s.v.loosbroek@beuningen.nl. Vergeet hierbij niet te vermelden hoeveel m2 tegels u komt inleveren.
Vragen?
Deze middag wordt aangeboden door Weurt-plus, in samenwerking met de gemeente Beuningen en Het
Dijkmagazijn. Voor vragen of initiatieven kunt u op de voorjaarsmarkt terecht.
Weurt-plus : info@weurtplus.nl
Meer informatie: www.dijkmagazijnbeuningen.nl/steenbreek/
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