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Aanleiding/ overwegingen

Afsluiting twee toegangswegen
https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Projecten/Wolfhezerweg

Vragen1

Vraag 1 Hoe is de bereikbaarheid van Wolfheze gewaarborgd voor nooddiensten en overig verkeer 
(Auto, fietsers en langzaam verkeer) tijdens de gelijktijdige afsluiting van twee van de drie 
toegangswegen?

Antwoord Met de hulpdiensten zijn afspraken gemaakt. Zij kunnen te allen tijde over het werkvak 
rijden. In dit werkvak blijft namelijk de fundering gehandhaafd waardoor deze altijd 
overrijdbaar is. Tevens is met de aannemer afgesproken om de lengte van het werkvak te 
beperken zodat hulpdiensten zo dicht mogelijk bij de woningen kunnen komen met hun 
voertuig. Al het gemotoriseerd verkeer kan tijdens de eerste twee uitvoeringsweken niet 
via Wolfheze zuid Wolfheze binnenrijden, zij moeten via de noordzijde Wolfheze in.
Langzaamverkeer (voetgangers en fietsers) kunnen langs het werkvak. Fietsers moeten 
over een lengte van ongeveer 100 m lopen en worden, indien nodig, begeleid door de 
aannemer. Vanaf week 45 is de entree aan de zuidzijde van Wolfheze weer toegankelijk. 
Het gemotoriseerd verkeer dient via de Balijeweg en/of de Heelsumseweg door Wolfheze 
te rijden.

Voor de Telefoonweg geldt dat deze alleen toegankelijk is voor hulpdiensten en 
bestemmingsverkeer. 

Vraag 2 Met welke stakeholders is er voorafgaand aan de verschillende werkzaamheden overleg 
geweest?  

Antwoord Voorafgaand aan de werkzaamheden van de Wolfhezerweg en de Telefoonweg hebben we contact 
gehad met veel verschillende stakeholders. Denk daarbij o.a aan: Propersona, De Heerlijkheid, 
Domus Locus, Restaurant De tijd, het Stationwinkeltje, Beatrixbasisschool, hulpdiensten, buurtbus 
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OV, Fletcher hotels, camping Lindenhof, Het Schild, tuincentrum Davidse, Eethuijs Airborne, 
Proefboerderij WUR het Paardenpension en alle bewoners van de Telefoonweg die buiten de 
bebouwde kom wonen. Daarnaast was er een inloopbijeenkomst Wolfhezerweg voor alle bewoners 
in Wolfheze.

Vraag 3 Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat wegwerkzaamheden in de gemeente 
Renkum tegelijk worden uitgevoerd, zodat de belemmeringen geminimaliseerd kunnen 
worden?

Antwoord Met een overzichtsplanning voorkomen we het gelijktijdig uit voeren van onderhoud,- en 
reconstuctiewerkzaamheden. Het doel hiervan is dat parallelroutes of routes die voor elkaar als 
omleidingsroutes gebruikt worden in de toekomst niet tegelijkertijd zijn afgesloten. In de evaluatie 
van deze projecten zullen we met name  ingaan op de vraag waarom deze projecten toch gelijktijdig 
zijn uitgevoerd. 

Op basis van de evaluatie kijken we welke sturingsmechanisme we kunnen inbouwen om 
gelijktijdige uitvoering te voorkomen. De evaluatie is gepland in december. We nemen u mee in de 
uitkomst hiervan. 
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