
Beste bewoners van de Oranjebuurt & De Jonge Eng,
In de vorige bewonersbrief hebben we u gemeld dat de werkzaamheden voor de 
herinrichting van uw buurt naar verwachting in oktober zouden starten. Zoals u heeft 
gemerkt, is de planning gewijzigd. In deze brief leggen we u uit waarom. 

Uitstel start werkzaamheden 
De aanbesteding voor het werk voor de Oranjebuurt & De Jonge Eng heeft de afgelo-
pen tijd plaatsgevonden. Pauw Dodewaard is geselecteerd om  de werkzaamheden uit 
te voeren. Zij wilden in december starten met de werkzaamheden. We hebben echter 
besloten om de start over de jaarwisseling heen te tillen zodat u in de december-
maand geen overlast ervaart. De werkzaamheden starten op 11 januari 2021.

Definitief ontwerp 
Tijdens de digitale informatiebijeenkomst begin deze zomer hebben wij verschillende 
opmerkingen op het voorlopig ontwerp ontvangen. Van rolstoelvriendelijkheid tot par-
keren en van een te hoge snelheid tot het plaatsen van bomen. In het Definitieve Ont-
werp hebben we deze opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt en meegenomen. Op 
de achterkant van deze nieuwsbrief ziet u wat impressies. Alle tekeningen zijn terug 
te vinden in de BouwApp of via de website. 
De parkeervakken zijn aangegeven in een andere bestratingskleur, er is een extra 
drempel in de Irenelaan en de rolstoelvriendelijkheid is beoordeeld. De wens voor het 
kappen van de grote bomen (platanen) is niet meegenomen. Deze bomen zijn gezond 
en vanuit klimaat en duurzaamheid kappen we zo min mogelijk gezonde bomen.
Hebt u nog vragen over het Definitieve Ontwerp? Stuur dan fysiek@nederbetuwe.nl 
een mail of gebruik de BouwApp. 

Voorbereiding werkzaamheden 
Pauw is nu druk bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. Vergunningen 
worden aangevraagd, grondstroomplannen en veiligheidsplannen worden gemaakt. 
Dit alles om in januari goed voorbereid, coronaproof en voortvarend van start te gaan.
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Een klimaatbestendige
Oranjebuurt & De Jonge Eng

We hebben de opgave te zorgen 
voor toekomstbestendige wijken 
die zijn ingericht op de gevolgen 
van de klimaatverandering. We 
krijgen steeds vaker te maken met 
de gevolgen van weersextremen: 
wateroverlast, overstroming, hitte 
en droogte. Daarom is een robuus-
te, klimaatbestendige infrastruc-
tuur nodig met voldoende moge-
lijkheden voor waterberging en de 
opvang van hittestress. 

We gaan ook in de Oranjebuurt & 
De Jonge Eng aan de slag. We:
•	 scheiden het vuilwater en he-

melwater.
•	 richten de wegen opnieuw in 

(inclusief fundering) naar wen-
sen en eisen van deze tijd.

•	 vergroenen waar mogelijk en 
vergroten de biodiversiteit.

•	 vervangen de openbare verlich-
ting door LED.



Download de BouwApp! 
Het wordt mooi bij u in de buurt. Maar voor het zover is, gaat er nog heel wat gebeuren. Wij zorgen er daarbij 
voor dat u als bewoner zo min mogelijk overlast ervaart. Dat doen we ook door u regelmatig te informeren 
over de uitvoering. Daarvoor zetten wij de BouwApp in. Via de BouwApp sturen wij u een bericht als er werk-
zaamheden in uw straat van start gaan. In de BouwApp kunt u lezen waar en wanneer de werkzaamheden 
plaatsvinden. U volgt de voortgang en kunt makkelijk met ons contact opnemen als u vragen of opmerkin-
gen heeft.
Download de BouwApp als volgt op uw mobiele telefoon of tablet: 
•	 Scan de QR-code in deze brief, of download de app gratis via de appstore. 
•	 Zoek in de app naar ‘Oranjebuurt/Jonge Eng Dodewaard’. 
•	 Open het project en klik op ‘volgen’. 

Kunt u geen gebruik maken van de BouwApp of wilt u liever per brief informatie ontvangen?
Mail dan naar fysiek@nederbetuwe.nl. Kijk ook op www.nederbetuwe.nl/projecten voor actuele informatie.
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