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Planning

Hoe staat het ervoor? Welke straten worden de komende tijd aangepakt?

Aannemer KWS heeft voor de aankomende weken de volgende planning:  

 

  

De Gemeint vanaf Dahliastraat tot Barenbroeklaan week 38 t/m 41 

Pastoor Slingerstraat vanaf Dorpsplein tot Meentsestraat week 38 t/m 41 

Dorpsplein en Melaniastraat richting Kerkstraat       week 38 t/m 40

Beatrixplein ter hoogte van nummer 40-64 week 41 en 42

        

 

App KWS

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van het project? KWS, de uitvoerende aannemer, heeft

een ‘gratis’ APP waar u de laatste stand van zaken van de werkzaamheden leest. Ga naar de App-store en zoek: KWS

app.

 

Als u in de app het project Giesbeek in uw favorieten zet, krijgt u een melding als er nieuws over het project is. Zo

blijft u op de hoogte van wegafzettingen, omleidingen of mogelijke tijdelijke overlast.

 

 

Aanpassing aantal straten 

De inrichting van een aantal straten in Giesbeek gaan wij anders doen dan in eerdere plannen aangegeven.

Het gaat om de Th.Soethofstraat, de Pastoor Gribnaustraat en de Burgemeester Van Rielstraat. 

 

In deze straten brengen we extra plateaus aan. Dit doen we om de snelheid van auto's en motoren te remmen.

 

Om het parkeren beter te regelen, maken we in een aantal straten een P-zone.
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 Groen

 

Natuurlijk hebben we ook oog voor meer groen in Giesbeek.

Een klein gedeelte van de Pastoor Slingerstraat is al ingeplant met

duurzaam groen. Dit najaar gaan we hiermee verder.

Alle plantvakken in deze straat worden dan ingeplant. Dit doen we met

diverse planten en bomen.

De gazonvakken worden ingezaaid met graszaad.

Het groen planten en zaaien wij in fases in. Dit betekent dat steeds als

het riolerings- en straatwerk klaar is, wij het groen in het plantvak in die

straat inplanten.  

Inloopspreekuur

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u iedere donderdagochtend

binnenlopen in de kantoorunit aan de Pastoor Slingerstraat (achter de

kerk). Tussen 9.30 en 10.30 uur is onze toezichthouder, Maurice Derksen,

aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft geen afspraak te

maken, loop gerust binnen. 

Kunt u niet op het inloopspreekuur komen, maar wilt u Maurice graag

persoonlijk spreken? Bel dan om een afspraak te maken.

Vragen kunt ook ook naar ons mailen en bellen mag natuurlijk ook.

Stuur uw vragen naar giesbeek@zevenaar.nl.

Bel via telefoonnummer (0316) 595 111.

Het dorpsplein

 

Al eerder in het project hebben wij

aan de klankbordgroep een

concept voor de herinrichting van

het dorpsplein voorgelegd. 

Toch hebben ervoor gekozen om

een nieuw concept ontwerp voor

het dorpsplein te maken.

Het eerdere concept ontwerp was

nog voor verbetering vatbaar. 

 

In het nieuwe ontwerp wordt er

nog meer rekening gehouden met

de wensen die wij via de

klankbordgroep en tijdens de

inloopavond hebben gehoord.

Denk aan extra aandacht voor

parkeren, maar ook voor spelen.

Meer groen bij het plein, voldoende

ruimte voor een warenmarkt of

evenementen van bijvoorbeeld de

schutterij. En de wens om een

waterelement op het plein te

plaatsen.

 

Bij het ontwerp van het plein

houden wij ook rekening met het

veranderende klimaat.

De stijging van de gemiddelde

temperatuur brengt extremer weer

met zich mee. Het wordt natter of

juist droger en heter. De gevolgen

zijn wateroverlast, overlast van de

hitte, schade aan groen en

funderingen. In het plan hebben

we maatregelen meegenomen die

dit helpen voorkomen.

 

Het plan bespreken we op korte

termijn met de klankbordgroep

Giesbeek, de schutterij en andere

gebruikers van het dorpsplein.

Daar waar het kan verwerken

we hun opmerkingen in het plan.

Daarmee is het ontwerp definitief. 

 

Dit najaar nodigen wij u uit voor

een bijeenkomst waar u het

definitieve plan kunt zien en

hierover uitleg kunt krijgen. 

Aan het einde van het project

'Revitalisering Giesbeek' pakken we

het dorpsplein aan.

De meeste straten zijn dan klaar. 
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 Wandelpad langs watergang 

Meerdere inwoners van Giesbeek hebben ons tijdens de informatiebijeenkomsten laten weten dat zij heel graag een

wandelpad langs de watergang zouden hebben. 

Deze wens gaan wij realiseren. Het wandelpad is al meegenomen in de plannen voor het groen in Giesbeek.

 

Aan het einde van het project leggen wij dit wandelpad aan van zogenaamd Achterhoeks Padvast.  

 

Achterhoeks Padvast is een duurzaam halfverhardingsmateriaal dat weinig onderhoud nodig heeft. 
Het heeft de hardheid en slijtvastheid van steen en is waterdoorlatend. Achterhoeks Padvast wordt
vaak gebruikt voor de aanleg van paden, boswegen, zandwegen, pakeerplaatsen en tuinen. Bij natte
perioden wordt het niet papperig en bij  droge perioden geeft het minder stof. De lichte kleur van het
materiaal geeft een hoge lichtreflectie, waardoor het ook in het donker goed zichtbaar is. 
  

De route van het nieuwe wandelpad loopt vanaf de Gemeint tot aan de Sluis langs het water.

Op de tekening hierboven is de wandelroute aangegeven met de rode stippen. 

 

  

Vragen?

Heeft u vragen over het project? U kunt ze stellen aan de toezichthouder tijdens het spreekuur.

Uw vragen kunt u ook mailen naar giesbeek@zevenaar.nl of bellen naar de projectleider Arjan Blij via (0316) 595

111. 
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