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Aan alle bedrijven op het bedrijventerrein Schoenaker 

Beuningen 

 

 

Datum : 17 september 2017 

Kenmerk : UI14.04555 

Kenmerkcode  : *UI14.04555* 
Uw contact : Marco Vissers 

Telefoon : 14 024 

Onderwerp : groot onderhoud bedrijventerrein 

 

 

 

 Geachte mevrouw, heer, 

 

Het groot onderhoud aan het bedrijventerrein is in volle gang. Door onvoorziene omstandigheden is de 

planning voor de werkzaamheden afgelopen weekend niet gehaald. Graag informeer ik u over de 

voortgang en wat dit voor u betekent.  

 

VertragingVertragingVertragingVertraging    

De geplande asfaltering van de Goudwerf en Zilverwerf in het weekend is niet gehaald. Doordat het 

asfalteren is uitgesteld, betekent dit ook vertraging voor overige werkzaamheden.  

Om te asfalteren is het onvermijdelijk dat deze wegen geheel worden afgesloten. Voorafgaand aan het 

asfalteren worden nog diverse werkzaamheden op en langs de wegen uitgevoerd. Vanuit de ARBO 

wetgeving dienen daarvoor wegvakken eenzijdig te worden afgesloten.  

 

 

BereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheidBereikbaarheid    

De bereikbaarheid van de bedrijven op het bedrijventerrein heeft de hoogste prioriteit. 

Helaas kan het niet anders dan dat een 3e weekendafsluiting van het bedrijventerrein noodzakelijk is. 

Dit staat al gepland voor a.s. weekend. 

Voorafgaand aan het asfalteren moeten nog banden, putten, opritten e.d. worden aangelegd. 

Vanaf woensdagavond 17 september staat op de Goudwerf een eenzijdige afzetting om dit veilig 

mogelijk te maken. Het verkeer ondervindt hierbij enige vertraging maar de doorstroming wordt 

gegarandeerd. 

Ik realiseer mij dat dit zeer kort dag is en mijn excuses daarvoor. De huidige beperkingen op de 

Goudwerf vragen om een snelle reactie om deze op te heffen. Zodat de toegang naar het 

bedrijventerrein via de Goudwerf weer toegankelijker is.  
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PlanningPlanningPlanningPlanning    

Het aankomende weekend is de aansluiting Goudwerf op de rotonde Schoenaker afgesloten.  

Ook de aansluiting op de parallelweg Schoenaker is afgesloten: 

• Vrijdagavond 19 september 19.00 uur tot maandagochtend 22 september 05.00 uur. 

Het verkeer wordt weer omgeleid volgens de vorige afsluitingen. 

 

Op de Goudwerf staat op de volgende data een eenzijdige afzetting: 

• Woensdagavond 17 september a.s. 19.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur. 

• Donderdagavond 18 september 19.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur. 

De afzetting wisselt in deze periode van weghelft. 

• Optioneel: Dinsdag 23 en/of woensdag 24 september 19.00 uur tot in de ochtend 06.00 uur. 

Dit is afhankelijk van de voorgang van het werk. 

 

De Goudwerf tussen de Zilverwerf – Bronswerf, inclusief kruispunt Goudwerf - Bronswerf, wordt 

afgesloten op: 

• Donderdagochtend 18 september 07.00 uur tot maandagochtend 22 september 05.00 uur. 

Het verkeer kan in deze periode via de Zilverwerf het overige bedrijventerrein bereiken. 

 

Wat betekent dit voor u?Wat betekent dit voor u?Wat betekent dit voor u?Wat betekent dit voor u?    

Extra overlast, dat realiseer ik mij helemaal. Door nu snel grote slagen te maken wordt de extra 

overlast zoveel mogelijk beperkt. En kan het werk toch binnen de totale planning worden uitgevoerd. 

 

VragenVragenVragenVragen    

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik ben bereikbaar onder 14 024 of per 

mail m.vissers@beuningen.nl. Graag zoek ik dan samen met u naar oplossingen. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marco Vissers 

Projectleider Openbare Ruimte 

 

 

 


