
Opheusden, oktober 2019

Beste bewoner(s) van de Bomenbuurt, 

Een van de belangrijkste opgaven waar we voor staan, is zorgen dat 
onze inwoners in de toekomst in een klimaatbestendige omgeving wo-
nen. Daarom verbeteren we het riool in een aantal buurten waaronder 
de Bomenbuurt. Omdat de straten open moeten, biedt dat een mooie 
gelegenheid om na denken over de herinrichting van de openbare 
ruimte. Daarbij willen we rekening houden met uw wensen, behoeften 
en beleving van de buurt. U weet immers als geen ander hoe het is om 
er te wonen, leven, werken, gaan en staan. En hoe u dat in de toekomst 
zou willen doen. 
Daarom nodigen wij u graag uit om samen met medewerkers van de 
gemeente mee te kijken en te denken over het voorlopig ontwerp (VO) 
voor de herinrichting van de openbare ruimte in uw buurt.

Programma 13 november
•	 Welkom door wethouder Stefan van Someren
•	 Presentatie voorlopig ontwerp: uitgangspunten, ingrepen en maat-

regelen
•	 Meedenken over:

 - Verfrissen en vergroenen van de wijk
 - Water in de wijk

•	 Vervolgafspraken en afsluiting

Inzoomen op straatniveau
Tijdens de avond heeft u de gelegenheid om ook voor uw eigen straat 
het hoe en wat van de herinrichtingsplannen te bekijken. U kunt vragen 
stellen en plus- en minpunten aangeven. Uw reacties helpen ons bij het 
verfijnen	van	het	ontwerp.	Kom	op	13	november	naar	het	Dorpshuis	en	
neem	de	buren	mee!	Wij	zorgen	dat	koffie,	thee	en	lekkers	klaar	staan.

Meedenken?
Wilt u ook meedenken over het voorlopig ontwerp voor de herinrichting 
van de wijk?
Meld u dan aan voor de bewonersavond via fysiek@nederbetuwe.nl 
of via (6-cijferig) telefoonnummer 14 0488.

UITNODIGING 
BEWONERSAVOND 

BOMENBUURT
meedenken met het voorlopig 

ontwerp voor de herinrichting van de 
openbare ruimte

Zorgen voor toekomstbestendige wijken 
die zijn ingericht om in te kunnen spelen 
op de gevolgen van de klimaatverande-
ring. Dat is de opgave waar de gemeente 
voor staat. We krijgen steeds vaker te 
maken met de gevolgen van weersex-
tremen: wateroverlast, hitte, droogte en 
overstroming. Zo beleefden we in 2018 
de warmste en droogste zomer en herfst 
sinds mensenheugenis en heeft de zo-
mer dit jaar hitte en droogte gebracht. 
Dat vraagt om een robuuste infrastruc-
tuur met  voldoende mogelijkheden voor 
waterberging en ook om maatregelen 
om de hitte op te vangen. We gaan in 
onze kernen aan de slag met het inrich-
ten van een robuuste, klimaatbestendige 
infrastructuur. De basis daarvan is de 
aanpak van het bestaande riool.

Naar klimaat-
bestendige wijken

13	november	2019
Dorpshuis Ochten aan
Dokter M v. Drielplein
19.30-21.30	uur
inloop vanaf 19.15 uur
start	om	19.30	uur

DATUM:   
LOCATIE: 

TIJD:  



Toelichting op het moodboard Bomenbuurt te Ochten
In juni hebben we met een kleine groep bewoners de wijk geschouwd. Op basis van alles wat we hebben opgehaald heeft onze landschapsarchitect 
zich laten inspireren tot een moodboard voor de Bomenbuurt. Het moodboard geeft een beeld van de  ‘look & feel’ die ons, en hopelijk ook u, voor 
ogen staat bij de herinrichting van uw buurt.   


