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We praten u graag bij 
 
De straten en riolering in de buurt Talud in Oosterbeek zijn
toe aan flink wat onderhoud en hebben een grote
opknapbeurt nodig. Samen met bewoners en betrokkenen
werken we naar groene, duurzame en veilige straten. De
afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt
aan de eerste voorbereidingen. In deze nieuwsbrief praten
we u graag bij. 
 

De mening van bewoners telt 

Onlangs hebben de bewoners van buurt Talud een vragenlijst ontvangen waar zij hun mening

konden gegeven over parkeren, veiligheid, ontmoeten, groen, de inrichting en de uitstraling van de

straat. Tot en met 11 juni was het mogelijk voor bewoners om een vragenlijst in te vullen. Dit kon

online of op papier. Hier is flink op gereageerd! Ruim 30% van de bewoners uit de buurt heeft dit

gedaan!

Op de website https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud vindt u een samenvatting van de ontvangen

antwoorden.

https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud


Klankbordgroep 

Een groep bewoners uit de buurt heeft via de vragenlijst aangegeven mee te willen denken over de

herinrichting. Deze bewoners vormen samen de klankbordgroep waarmee we de behoeften en

ideeën voor de straat verder uitwerken. De door u ingevulde vragenlijsten vormen hiervoor

belangrijke input. In de klankbordgroep bespreken we de ideeën en maken we samen een eerste

voorstel voor het ontwerp van de buurt. 

De eerste twee avonden met de klankbordgroep staan gepland in september. De bewoners die

zich hebben aangemeld hebben hier bericht van ontvangen.

Interview met Marcel van Hout 

Mijn naam is Marcel van Hout. Ik ben
projectleider van het project Oosterbeek
Noord Oost, buurt Talud. Ik ben 51 jaar en
getrouwd. Ik heb twee kinderen van
negentien en veertien en ik woon in
Wijchen. Ik ben ingehuurd door de
gemeente Renkum als ZZP'er en daarnaast
ben ik ook in vaste dienst van de
Gemeente Arnhem. Daar heb ik in dit soort
projecten meerdere buurten al op deze
manier opgeknapt. 

Mijn rol 
Binnen mijn rol als projectleider draag ik
zorg voor het hele proces om te komen
vanaf de eerste schets op tekening tot en
met de uitvoering. Daarbij zorg ik ervoor
dat alle betrokken partijen op het juiste
moment bij elkaar worden gebracht, dat zij



zich gehoord voelen en dat er geen grote
frustraties ontstaan.

Werkzaamheden en bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van de woningen en
ondernemers is natuurlijk heel belangrijk.
U kan altijd te voet uw woning bereiken.
Als er bedrijven en/ of scholen in de
omgeving zijn, zoals bij het Zaaijerplein,
houden wij daar rekening mee tijdens de
uitvoering. We proberen het verkeer op
een zo goed mogelijke manier door de wijk
te laten rijden. Daarbij proberen we ook
rekening te houden met de schoolgaande
jeugd als blijkt dat er routes zijn waar zij
veel fietsen op bepaalde tijden. Uiteraard
zal u op een bepaald moment hinder
ondervinden van de werkzaamheden, maar
we proberen dit tot een minimum te
beperken. 

Geef het aan als u zorgen heeft, dan
kunnen we dit bijvoorbeeld doorgeven aan
de partij die werkzaamheden doet. 

Uw mening telt! 
Wat ik hoog in het vaandel heb staan, is de
bewoners écht aan het woord laten om te
horen wat ze graag willen zien in hun
buurt. Jullie wonen én leven daar, terwijl
wij eigenlijk maar passanten zijn als
projectteam. Wat u zegt, vindt en wat er
leeft in de wijk vinden wij heel erg
belangrijk. Uw mening heeft u ook al
kunnen geven in de enquêteformulieren die
rondgegaan zijn en welke een enorme
hoge respons hebben gekregen. Daar zijn
wij heel erg blij mee!  Daar waar mogelijk
nemen wij uw ideeën op in de plannen.  

Mijn contactgegevens vindt u onderaan de
nieuwsbrief.

Stand van zaken

Het College van B&W heeft eind maart van dit jaar
ingestemd met het projectplan en daarmee formeel het
startsein gegeven voor de voorbereiding en uitvoering
van het project Reconstructie Oosterbeek Noord-Oost,
buurt Talud. We hebben de gemeenteraad uitgenodigd
voor een rondgang in de wijk om hen bij te praten over
de geplande werkzaamheden. Tijdens deze rondgang
kwamen diverse onderwerpen aan bod, werd een
asfaltboring nader toegelicht en kwam het tot een
gesprek met een bewoonster van de wijk.

De komende periode wordt de aanbestedingsprocedure doorlopen. Medio oktober willen we
het werk gunnen aan een bouwteampartner. Deze neemt zowel het ontwerp als de
uitvoering van het project voor zijn rekening. 
  
Duurzaamheid is een belangrijk thema. Ook binnen ons project willen we duurzaamheid een
integraal onderdeel laten zijn van het project. Dit thema willen we binnen het project
concreet maken. Een afkoppelcoach gaat na de zomervakantie de wijk in om bewoners te
informeren en enthousiasmeren over de mogelijkheid om regenwater af te koppelen van het
riool op eigen terrein. Dit beperkt onder andere verdroging en voorkomt het overstorten van
rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de volgende nieuwsbrief stellen we de afkoppelcoach aan
u voor.  
 
De komende tijd worden er verschillende onderzoeken in de buurt uitgevoerd, ter
voorbereiding op de werkzaamheden. Bijvoorbeeld het onderzoeken van de parkeerdrukte,
het inmeten van de bestaande wegen en het in kaart brengen van de ecologische waarde. U
zult deze mensen vaker voorbij zien komen. 



Inloopuur
Tot de zomervakantie is er op dinsdagmiddag of

op vrijdagochtend een inloopspreekuur in het clubhuis

van speeltuin Talud. Het projectteam is aanwezig voor vragen

en opmerkingen over de werkzaamheden. U bent van harte

welkom om langs te komen. In de volgende nieuwsbrief

worden de datums voor na de zomervakantie geplaatst

Dinsdagmiddag van 16:00-17:00 uur op 29 juni, 13 juli

en 27 juli

Vrijdagochtend van 11:00-12:00 uur op  9 juli en 23

juli 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt 
Kent u iemand in de buurt die nog niet is aangemeld voor de nieuwsbrief? Laat hem/haar weten dat
aanmelden voor de nieuwsbrief makkelijk en snel kan via https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud 

Heeft u vragen over het project? 
Stel uw vraag bij voorkeur via buurt-talud@renkum.nl of neem contact op met projectleider Marcel
van Hout via  026 33 48 111. 

 

https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud
mailto:oosterbeekno@renkum.nl

