
Beste bewoner(s) van de Bomenbuurt, 

Allereerst hopen we dat deze derde nieuwsbrief Bomenbuurt u in goede 
gezondheid bereikt. De corona-crisis maakt dat we, zoals de regering dat 
noemt, naar een nieuwe normaal-situatie gaan.
Toch kunnen we u meedelen dat de werkzaamheden voor de herinrichting 
van de Bomenbuurt, voorlopig, conform planning doorgang zullen vinden. In 
deze brief vertellen we u wat de afgelopen maanden is gebeurd en wat er de 
komende periode staat te gebeuren.

Wat is er gedaan in de bomenbuurt?
In de maanden februari en maart heeft de aannemer proefsleuven gegra-
ven. Dit was bedoeld om informatie te krijgen over de hoogte en ligging van 
kabels en leidingen in de grond. We hebben de informatie gekregen die we 
nodig hebben en de sleuven zijn inmiddels weer dicht. 
Daarnaast hebben verschillende ingenieursbureaus onderzoek uitgevoerd 
naar bodem, riool, water, flora en fauna. Deze onderzoeken zijn afgerond 
en hebben geen bezwaar opgeleverd om met de herinrichting door te gaan.  
Op dit moment maken wij een Uitvoeringsontwerp (UO). Dit UO is gebaseerd 
op het Definitief Ontwerp dat inmiddels ambtelijk vastgesteld is. Interesse in 
het DO? Op www.nederbetuwe.nl/projecten kunt u het ontwerp bekijken. 
Daarnaast selecteren we een aannemer voor de uitvoering. Deze aannemer 
werkt nadrukkelijk conform het landelijk vastgestelde protocol ‘Samen vei-
lig doorwerken’ van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen de werkzaamheden 
doorgaan en is er geen verhoogd risico op besmetting met het corona-virus.

Wat gaat er nog gebeuren?
We verwachten na de zomervakantie te starten met de uitvoering van de 
herinrichting van de Bomenbuurt. De hele herinrichting van de Bomenbuurt 
vraagt één jaar tijd. Voor nu voorzien we dat de uitvoeringsduur loopt tot en 
met juli 2021. De herinrichting vindt in verschillende fasen plaats. Tijdens 
de eerste fase starten de nutsbedrijven (Liander, Vitens) met het vervangen 
van de kabels en leidingen. Aansluitend volgt de gemeente met de werk-
zaamheden voor de vervanging van het riool. Daarna volgen de werkzaam-
heden voor de herinrichting. Denk aan herbestrating, nieuw straatmeubilair 
en het planten van bomen en ander groen. Het basketbalveld (de ijsbaan) 
krijgt een nieuwe toplaag van asfalt voor de winter van 2020. Woningbouw-
vereniging Thius heeft aangegeven vooralsnog geen werkzaamheden uit te 
voeren aan de woningen en achterpaden.

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 hitte en droog-
te 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
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de uitvoering
We beseffen dat de herinrichting van uw woonwijk overlast voor u betekent. We kunnen deze overlast niet voorkomen. Wel 
nemen we maatregelen om de overlast waar mogelijk te beperken. En we zorgen ervoor dat we u informeren over waar 
en wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden. We verwachten dat de inloopavond uitvoeringsfase niet door kan gaan. 
Daarom informeren we u als volgt over de werkzaamheden tijdens de uitvoering:  
• In juni plaatsen we een projectenbord met nadere informatie over de uitvoeringsfase. 
• Via bewonersbrieven stellen we u op de hoogte van de exacte startdatum, planning en fasering van de diverse werk-

zaamheden.
• Op www.nederbetuwe.nl/projecten plaatsen we actuele informatie over de planning en fasering van de werkzaam-

heden. 

Vragen over de herinrichting van de Bomenbuurt of over de uitvoering? Stuur een mail naar fysiek@nederbetuwe.nl of 
reageer via het contactformulier op www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Ochten - Herinrichting Bomenbuurt’.
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