
Opheusden, februari 2020

Beste bewoner(s) van de Bomenbuurt, 

In november 2019 presenteerden wij het voorlopig ontwerp (VO) van de Bo-
menbuurt. Het was een zinvolle en drukbezochte avond. U heeft kunnen 
reageren op het VO. In het definitief ontwerp (DO) hebben wij rekening ge-
houden met uw opmerkingen en suggesties. Benieuwd naar het definitief 
ontwerp? Kijk dan op www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Ochten - 
Herinrichting Bomenbuurt’.

ProEFSLEUVEN
Om van het DO een goed uitvoeringsplan te kunnen 
maken hebben wij informatie nodig over de hoogte 
en ligging van de kabels en leidingen in de grond. 
Wij hebben daarom aannemer Pauw Dodewaard op-
dracht gegeven om in februari en maart in alle stra-
ten van de Bomenbuurt proefsleuven te graven. De 
graafwerkzaamheden beslaan 3 tot 4 weken. Met 
uitzondering van tijdelijke wegafzettingen is uw wo-
ning gewoon bereikbaar. Aannemer Pauw verstuurt 
voor de start van de werkzaamheden een bewoners-
brief met nadere informatie en contactgegevens.

Planning
Wij verwachten dat de uitvoering van de herinrichting van de Bomenbuurt 
start na de zomervakantie van 2020. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de 
werkzaamheden die Liander en Vitens willen uitvoeren in de buurt. Met wo-
ningstichting Thius (voorheen SWB) zijn wij in gesprek over de achterpaden.

Vervolg
Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de herinrichting organiseren 
wij een inloopavond. Daarbij geven wij uitleg over het uitvoeringsplan, de 
planning en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Voor meer informatie over de werkzaamheden in de Bomenbuurt kunt u 
contact opnemen met de gemeente via fysiek@nederbetuwe.nl of bel 
naar (6-cijferig) telefoonnummer 14 0488.

Zorgen voor toekomstbestendige 
wijken die zijn ingericht om in te 
kunnen spelen op de gevolgen 
van de klimaatverandering. Dat 
is de opgave waar de gemeente 
voor staat. We krijgen steeds va-
ker te maken met de gevolgen 
van weersextremen: waterover-
last, hitte, droogte en overstro-
ming. Zo beleefden we in 2018 
de warmste en droogste zomer 
en herfst sinds mensenheugenis 
en heeft de zomer dit jaar hitte en 
droogte gebracht.

Dat vraagt om een robuuste in-
frastructuur met  voldoende mo-
gelijkheden voor waterberging 
en ook om maatregelen om de 
hitte op te vangen. We gaan in 
onze kernen aan de slag met het 
inrichten van een robuuste, kli-
maatbestendige infrastructuur. 
De basis daarvan is de aanpak 
van het bestaande riool.

Naar klimaat-
bestendige wijken

voorbeeld van
een proefsleuf


