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Beste raadsleden, 

 

Tijdens de raadsvergadering op 26 september heeft de heer Janssen, namens de fractie Gemeente 

Belangen vragen gesteld over de toegankelijkheid van de Weverstraat na herinrichting. In deze 

memo wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen. Een deel van deze vragen is door 

wethouder Maouche tijdens de raadsvergadering al mondeling beantwoord. 

 

Dhr. Janssen refereert naar een rapport dat na de herinrichting van de Weverstraat is 

opgesteld. Hij geeft aan dat uit het rapport blijkt dat de middenstrook niet voldoet en dat 

deze opnieuw gestraat moet worden om hiermee de toegankelijkheid te verbeteren.   

 

Dhr. Janssen stelt hierover de volgende vragen: 

 

1. In hoeverre is binnen het project geld gereserveerd om het rapport op te laten 

stellen?  

Reactie: Het rapport ‘Vernieuwde Weverstraat Oosterbeek toegankelijk’ (augustus 2018)  is 

opgesteld door en op initiatief van de heer Makkinga van de Adviesraad Sociaal Domein. Binnen 

het project is hier dan ook geen geld voor gereserveerd.  

Wel is bij het opstellen van het ontwerp specifiek rekening gehouden met de toegankelijkheid van 

de Weverstraat. Enerzijds door het zoveel als mogelijk, binnen de beschikbare (openbare) ruimte, 

te voldoen aan de eisen conform paragraaf 1.10 Levensloopbestendige wijk (Wmo-proof) uit het 

Standaard Programma van Eisen Openbare Ruimte Gemeente Renkum (PvE).  

Anderzijds is ook de WMO-adviesraad direct betrokken geweest. Op 14 februari jl. is het ontwerp 

door de voormalige projectleider de heer Jansen aan de WMO-adviesraad toegelicht. Naast de 

gemeentelijk projectleider waren ook twee leden aanwezig bij deze vergadering. De punten die 

naar aanleiding van de toelichting door de WMO-adviesraad naar voren zijn gekomen zijn 

vervolgens, voor zover mogelijk, verwerkt in het ontwerp. Dit is vervolgens vertaald in een bestek. 

Op basis van het bestek heeft de uitvoering buiten plaatsgevonden. 

 

2.  Worden de kosten, die verbonden zijn aan het herstelwerk van de goot, door de 

gemeente of de aannemer betaald?   

 

Reactie: De goot is een essentieel onderdeel van het ontwerp om de wateroverlast in de 

Weverstraat aan te pakken. Dit houdt zeker niet in dat de aanpak van wateroverlast boven het 

belang van toegankelijkheid gaat. Op een tweetal locaties wordt de goot dan ook nog aangepast 

omdat deze niet voldoet aan de eisen die wij hier als gemeente hier aan stellen.  
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Het gaat om de volgende twee locaties:1 Goot op de hoek van de Weverstraat met de Annastraat 

en 2. Goot op de hoek van de Weverstraat met de Poststraat. De kosten voor herstel zijn niet voor 

de gemeente. 

3. Is het niet mogelijk om voorafgaande aan de werkzaamheden in een bestek aan 

de aannemer eisen mee te geven ten aanzien van toegankelijkheid? Dit om het 

achteraf herstellen van straatwerk te voorkomen.  

Reactie: Zie beantwoording vraag 1. Bij het opstellen van ontwerpen voor de openbare ruimte 

worden de eisen zoals deze in het in PvE zijn opgenomen vertaald in het ontwerp. Op deze wijze 

worden de eisen geborgd. Daarnaast zijn met de voormalige WMO-adviesraad concrete 

procesafspraken gemaakt voor het laten toetsen van de ontwerpen op toegankelijkheid. Wel 

degelijk worden de eisen dan ook vooraf aan de aannemer meegegeven om de kans op faalkosten 

weg te nemen.   


