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Beste raadsleden,
Op 31 mei heeft de heer Hollink, namens de VVD-fractie vragen gesteld over de werkzaamheden in
de Weverstraat. In deze memo wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.
Conform de besluitenlijst van de raadsvergadering is de volgende vraag gesteld:
Dhr. Hollink van de fractie van de VVD. De vraag betreft de werkzaamheden aan de
Weverstraat te Oosterbeek. Het betreft de vertraging van de werkzaamheden. Hoe zit
dit precies en worden er maatregelen genomen om te voorkomen, dat er nog meer
uitloop is. Dit is mede gelet op het omzetverlies van de ondernemers urgent. In
hoeverre kunnen alternatieven worden ingezet?
Wij ontleden deze vraag in een drietal vragen:
1. Waarom verlopen de werkzaamheden niet volgens de planning?
Reactie: De werkzaamheden van de aannemer lopen vertraging op vanwege diverse onvoorziene
omstandigheden zoals het verwijderen van een oude gasleiding tussen Weverstraat nr 38 en
Cornelis Koningstraat en het aantreffen van kelders van reeds gesloopte woningen die nog in de
bodem aanwezig bleken te zijn.
Daarnaast spelen de werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de waterleiding een
grote rol bij de vertraging van de uitvoering van de aannemer. Ondanks tijdelijke afstemming met
Vitens in de ontwerpfase heeft Vitens afgelopen januari besloten om de waterleiding alsnog te gaan
vervangen. Wij zijn blij dat Vitens dit nog voorafgaande aan de werkzaamheden van de aannemer
heeft besloten en niet na uitvoering.
Mocht het besluit tot vervangen van de waterleiding wel in de ontwerpfase genomen zijn dan had
dat tot gevolg dat de Weverstraat al eerder voor een langere periode afgesloten had moeten
worden. Dankzij de gezamenlijke inzet van zowel Vitens als de aannemer hebben we de totale
vertraging kunnen beperken.
2. Welke extra maatregelen worden er genomen om de bereikbaarheid van de
ondernemingen gedurende deze uitloop zo goed mogelijk te houden?
Reactie: In nauw overleg met de ondernemers zijn reeds extra maatregelen genomen. Zo is een
omleidingsroute aangebracht voor de winkels in het zuidelijk deel van de Weverstraat, zijn er extra
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borden geplaatst met de tekst ‘winkels bereikbaar’ en zijn er twee borden van bordbusters
geplaatst op de Utrechtseweg en op de kruising van de Weverstraat met de Cornelis Koningstraat
met de tekst ‘Weverstraat ongewoon bereikbaar’. Tevens hebben diverse gesprekken
plaatsgevonden met de wethouders J. Maouche en J. Verstand om zo in contact te blijven met de
ondernemers om te weten wat er speelt.
De vraag over het inzetten van alternatieven interpreteren wij als volgt:
3. In hoeverre wordt er naar alternatieven gekeken voor spankabelverlichting. En
welke mogelijkheden biedt het uitlopen van de werkzaamheden om alsnog
uitvoering te geven aan een haalbaar alternatief?
Reactie: De gemeente is met een vertegenwoordiging van de werkgroep en Ondernemend
Oosterbeek in gesprek. Vanuit de werkgroep is het even stil gebleven voordat zij een
vertegenwoordiger hadden gevonden vanuit Ondernemend Oosterbeek. Vanuit de gemeente is
tevens vanaf het allereerste moment aangegeven dat de meerkosten van spankabelverlichting niet
uit de bestaande budgetten en het extra beschikbare krediet betaald kunnen worden.
Met een vertegenwoordiging van de werkgroep en nu ook Ondernemend Oosterbeek wordt zeer
regelmatig om tafel gezeten. Een volgende stap van deze vertegenwoordiging moet zijn het in
beeld brengen of alle pandeigenaren hun gevel ter beschikking willen stellen.
Zolang de vertegenwoordiging van de werkgroep en Ondernemend Oosterbeek nog niet een
definitieve keuze heeft gemaakt en de financiering rond is, kan nog niks besteld worden. De
gemeente en de werkgroep willen serieus alle opties bekijken.
Zelfs als vandaag een keuze wordt gemaakt, dan is dat niet meer op tijd om in de huidige
werkzaamheden mee te nemen. De leverdatum van de materialen is dermate lang dat, zelfs de
vertraging, niet voldoende tijd heeft.
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