
naar een klimaatbestendige buurt
Eindelijk is het zover! We gaan nu echt beginnen met de herinrichting van de 
Bomenbuurt. Een woonbuurt die klimaatbestendig wordt ingericht. Met een 
nieuw hemelwaterriool, extra bomen tegen de hittestress en verdroging en 
met kleurige plantsoenen en nieuw groen om wateroverlast bij hevige buien 
op te kunnen vangen. Daarnaast voegen wij extra parkeerplaatsen toe. Met 
als klap op de vuurpijl een opgeknapte ijsbaan. Laat de winter maar komen!

In fases aan de slag  
De nieuwe inrichting van de Bomenbuurt komt er niet zomaar. In de vorige 
bewonersbrief vertelden we dat de werkzaamheden gefaseerd plaatsvinden. 
Begin oktober gaat aannemer Van den Heuvel voor de nutsbedrijven 
(Liander en Vitens) aan de slag met werkzaamheden aan kabels en 
leidingen. Een aantal weken later start aannemer Pauw Dodewaard met de 
vervolgwerkzaamheden. Zie de faseringskaart op de volgende pagina van 
deze nieuwsbrief voor een overzicht van alle werkzaamheden.

Download de Bouwapp!
Het wordt mooi bij u in de buurt. Maar voor het zover is, gaat er nog heel 
wat gebeuren. We 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 we de BouwApp in. 

Via de BouwApp sturen wij u een bericht als er werkzaamheden 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 opmerkingen 
heeft. Download de BouwApp als volgt op uw mobiele 
telefoon of tablet: 
•	 Scan de QR-code in deze nieuwsbrief, of ga naar 

de appstore om de app gratis te downloaden. 
•	 Zoek in de app naar ‘Bomenbuurt Ochten’.
•	 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/bomenbuurt voor actuele informatie.

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 vaker 
te maken met de gevolgen van 
weersextremen: wateroverlast, 
hitte, droogte en overstroming. 
Zo beleefden we in 2018 de 
warmste en droogste zomer en 
herfst sinds mensenheugenis en 
heeft de zomer hitte en droogte 
gebracht.

Dat vraagt om een robuuste 
infrastructuur 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 inrichten van een robuuste, 
klimaatbestendige infrastructuur. 
De basis daarvan is de aanpak 
van het bestaande riool.

Naar klimaat-
bestendige wijken
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5 oktober van start  
Op 5 oktober om 07.00 ’s ochtends starten de werkzaamheden in de Berkenstraat.  

Wat betekent dat voor u als bewoner van deze straat? 
•	 Uw woning blijft te voet bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Wij informeren politie, brandweer en ambulances over 

de veranderingen in de bereikbaarheid. 
•	 We vragen u om uw auto buiten het werkterrein te parkeren. 
•	 Houd ruimte bij de ingangen van het werkterrein. Vrachtwagens en machines moeten voldoende ruimte hebben om de 

straat in te draaien.
•	 Vuilniscontainers kunt u daar plaatsen waar de straat niet is opengebroken.
•	 Heeft u een invalide parkeerplek? Stuur dan een berichtje naar fysiek@nederbetuwe.nl. Dan nemen we met u contact 

op voor een oplossing. 

Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van de BouwApp, over de fasering en planning van de werkzaamheden in de Bomenbuurt of 
een andere vraag? Stuur dan een mail naar fysiek@nederbetuwe.nl of gebruik het contactformulier op onze website via 
www.nederbetuwe.nl/bomenbuurt.
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