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Verkeer en vervoer
Afwaarderen Van Heemstraweg Winssen (werk-met-werk)
Incidenteel € 150.000 (2015)
Toelichting: In 2015 wordt een deklaagvervanging uitgevoerd voor de Van Heemstraweg, traject
tussen de gemeentegrens Druten en de recente deklaagvervanging nabij de Plakstraat. Het traject
kent een 4 decennia oude inrichting en is zwaar overgedimensioneerd, met name bij de
tussenliggende kruispunten. De politieke wens (raadsbesluit) is uitgesproken om de weg om te
vormen tot 60km-zone (gedeelte buiten de bebouwde kom). Dankzij deze noodzakelijke grote
onderhoudsingreep ontstaat een uitgelezen moment om de weg af te waarderen naar een 60 km
regime.
Met het afwaarderen wordt een smaller wegprofiel aangelegd met verkeersremmende maatregelen.
Het smaller profiel zorgt ook voor gunstigere leefomstandigheden en lagere onderhoudskosten van
de waardevolle boomstructuur langs delen van het traject. Het gebruik van de weg door landbouwen zandwinningsverkeer blijft mogelijk. Voor de verkeerskundige aanpassingen op het traject, bij de
bebouwde komgrens en de drie tussenliggende kruisingen dient een bedrag te worden gereserveerd
van € 150.000,- (maatregelen WI6 t/m WI8 in het GVVP). Het Wegenfonds financiert de
vervanging van de deklaag en markeringen. Bij het niet honoreren van dit budget raden we af om
een 60 km regime in te stellen.
De mogelijkheden voor co-financiering van dit project zullen nog verder worden onderzocht.
Oversteekbaarheid en snelheid Burgemeester Geradtslaan (centrum)
Incidenteel € 35.000 (2015)
Toelichting: De steeds drukker wordende Burgemeester Geradtslaan vormt een barrière tussen het
centrum en aanliggende woonwijken. Tussen de Wilhelminalaan en het Amaliaplein wordt het
meeste overgestoken door langzaam verkeer en daar is druk verkeer met hoge snelheid (lange
rechtstand weg), laad- en losverkeer en halterende bussen (zie GVVP-maatregel B27). Er zijn geen
rotondes voor goede oversteekbaarheid en snelheidsremming aanwezig, zoals dat op de
Wilhelminalaan (ook drukte om centrum heen) wel het geval is. Het oversteken van de weg dient
veiliger te gebeuren dan dat nu het geval is en de snelheid van het autoverkeer dient te worden
teruggedrongen. In 2014 wordt met kleinschalige (tijdelijke) maatregelen (lapmiddelen)
geprobeerd de oversteekveiligheid te vergroten. Omdat de situatie hier is veranderd, is een
grootschalige ingreep noodzakelijk om de veiligheid duurzaam te verhogen.
Economische zaken
Revitalisering Bedrijventerrein De Sluis Weurt
Structureel € 78.000 (vanaf 2016)
Toelichting: Het bedrijventerrein De Sluis kent diverse knelpunten. Deze gaan over de inrichting
van de openbare ruimte, toenemende leegstand en verpaupering. Maatregelen zijn nodig omdat
niets doen leidt tot economische teruggang. In 2014 wordt onderzocht wat zinvol en haalbaar is om
het terrein toekomstbestendig te maken. Jaarlijks wordt een bedrag aan erfpacht ontvangen van
€ 78.000,-. Vooralsnog wordt dit bedrag gemarkeerd om in te zetten voor een mogelijke
revitalisering van het bedrijventerrein De Sluis.
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Onderwijs
Uitbreiding permanente huisvesting basisschool de Dromedaris
Structureel € 22.100 (vanaf 2016, krediet € 340.000) – onontkoombaar
Toelichting: Basisschool de Dromedaris (wijk Beuningse Plas) heeft de beschikking over 15
klaslokalen (7 hoofdgebouw, 6 in de schoolwoningen en 2 noodlokalen) voor 16 groepen. De 2
gehuurde noodlokalen beschikken over een tijdelijke bouwvergunning, die eind 2014 afloopt. Voor
2015 zal gezocht worden naar een mogelijkheid om de huursituatie te verlengen, zodat de
noodzaak van de 2 extra lokalen verder kan worden onderzocht. De vraag naar minimaal 15
klaslokalen blijft op basis van de prognoses tot 2025 aanhouden. De gemeente is wettelijk verplicht
zorg te dragen voor een adequate onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt om 2 permanente
lokalen aan het hoofdgebouw te bouwen. De kosten worden geraamd op ca. € 340.000 af te
schrijven in 40 jaar. De huurkosten van € 25.000 jaarlijks komen te vervallen.
Welzijn
Muziekonderwijs
Structureel P.M.
Toelichting: De subsidiering aan de Stroming stopt per 1 juli a.s. Daarmee komt er een einde aan
het gesubsidieerd volgen van muziekonderwijs. Bij de beëindiging van de subsidierelatie is in de
gemeenteraad aan bod geweest het voornemen van het college om financiële middelen beschikbaar
te stellen om muziekeducatie te ontwikkelen in samenspraak met de plaatselijke fanfares en
harmonieën. Dit voornemen is destijds door het college teruggetrokken. Gelet op de particuliere
markt/initiatieven die in het ‘gat’ van de Stroming gesprongen zijn, is nu de vraag of hier voor de
gemeente een faciliterende/stimulerende rol is weggelegd. Voor de afweging hoeveel geld
beschikbaar is voor muziekonderwijs zal het door de gemeenteraad gestelde kader van het
programma welzijn (waar de producten bibliotheek, muziekonderwijs en zwembaden onder vallen)
taakstellend zijn.
Zwembad De Plons
Structureel P.M.
Toelichting: De gemeenteraad heeft bij motie aangegeven dat het zwembad de Plons met een
gemeentelijke bijdrage mag worden door geëxploiteerd. Voor 2015 is er nog deels dekking. De
aanbesteding zal uiteindelijk uitwijzen wat de exploitatiebijdrage gaat worden evenals de discussie
of het schoolzwemmen na afloop van het convenant (juli 2015) in deze gesubsidieerde vorm wordt
doorgezet. Voor de afweging hoeveel geld beschikbaar is voor Zwembad De Plons zal het door de
gemeenteraad gestelde kader van het programma welzijn (waar de producten bibliotheek,
muziekonderwijs en zwembaden onder vallen) taakstellend zijn.
Kunstgrastrainingsveldje Roda’28 en WVW Weurt
Structureel € 22.229 (krediet € 227.645)
Toelichting: De gunning van het bouwplan Hutgraaf is recentelijk afgerond. De planning van de
start bouw is voorzien in het najaar 2015. Op dit terrein ligt een kunstgrasveld, voorheen in gebruik
bij Beuningse Boys en thans in gebruik als trapveldje. De voetbalverenigingen uit Weurt en
Winnsen hebben te kennen gegeven hun trainingshoek te vervangen door kunstgras. Door het
verplaatsen van het huidig kunstgrasveld van de Hutgraaf naar Winssen is een bestemming voor de
veld gevonden (levensduur veld is nog ongeveer 19 jaar). Hiermee wordt voorkomen dat het veld
gesaneerd en afgevoerd wordt wat kapitaalvernietiging zou betekenen. Door nu ook voor WVW
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Weurt een vergelijkbaar trainingsveld te realiseren, is voor alle voetbalaccommodaties in meer of
mindere mate sprake van een kunstgrasfaciliteit.
In de meerjaren investeringsbegroting 2016 e.v. staat voor onderhoud aan sportvelden
Winssen/Weurt € 227.645 gereserveerd. Door deze investering 2 jaar naar voren te halen, wordt de
begroting 2014 - 2016 belast met een extra kapitaallast van € 22.229.
‘Nevengeul’ Aanleg recreatieve voorzieningen
Incidenteel € 50.000 (2017)
Toelichting: Op 11 maart is een samenwerkingsovereenkomst getekend met de provincie over de
aanleg van de nevengeul in de uiterwaarden. In 2017/2018 moet deze gereed zijn.
In de overeenkomst is opgenomen dat de kosten voor de geul en alle ingrepen t.b.v. natuur en
waterveiligheid voor rekening van de provincie zijn. Verbetering van het recreatieve aanbod (fietsen wandelpaden) komt voor 50% voor rekening van de gemeente. In de overeenkomst is
opgenomen dat dat ook afgerekend kan worden via de inzet van ambtelijke uren of in natura
(bijvoorbeeld inzet gronden).
Maatschappelijke ondersteuning
Jongerenontmoetingscentrum
Incidenteel € 100.000 (2016) – overige voorstellen aan de raad
Toelichting:
Zoals bekend is het huidige jongerenontmoetingscentrum (Waasda) tijdelijk gehuisvest op de
Hutgraaf (voormalig clubaccommodatie Beuningse Boys). De tijdelijke ontheffing van het
bestemmingsplan voor deze huisvesting verloopt. Volgens planning van de bouwexploitant
Hendriks dient in het najaar 2015 het jongerencentrum te zijn ontruimd. Het huidige
gebruik/bezoek van het jongerencentrum is redelijk succesvol.
Vóór de crisis is er budget gereserveerd voor de realisatie van een nieuw
jongerenontmoetingscentrum. Deze middelen zijn inmiddels in het kader van de
bezuinigingsoperatie ingezet. In het recente verleden is geopperd het jongerencentrum onder te
brengen in de kelder van het gemeentehuis (huidige kantine). Beperkte bouwkundige aanpassingen
zijn dan noodzakelijk. Deze kosten worden geraamd op € 100.000 eenmalig.
Definitieve besluitvorming over nut, noodzaak, wenselijkheid locatie, alternatieven moet nog plaats
vinden.
Landschap, milieu en groen
Groenvervanging en -onderhoud
Structureel € 50.000 (2016)
Toelichting: Uit onderzoek is gebleken dat voor het beheer en onderhoud en de vervanging van
groen extra financiële middelen noodzakelijk zijn. Voorgesteld wordt om gezien de huidige
financiële positie te werken met een groeimodel, waarbij jaarlijks een oplopend bedrag beschikbaar
wordt gesteld. Gezien de beperkte financiële middelen wordt voorgesteld om de opbouw een jaar
uit te stellen.
Herhaling geluidonderzoek
Incidenteel € 44.000 (2016)
Toelichting: Het doel van het onderzoek is het middels geluidmetingen bepalen van het
geluidreducerende effect van de toe te passen maatregelen van het Tracebesluit.
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Aanleiding onderzoek
De gemeente Beuningen wenste meer inzicht in de optredende geluidniveaus vanwege de A50 op
basis van metingen in plaats van berekeningen. In opdracht van de gemeente Beuningen zijn
daarom geluidmetingen verricht. Het doel van de metingen was om de huidige geluidbelasting
vanwege de A50 middels metingen vast te leggen (nul-situatie).
Doel van metingen na realisatie verbreding:
Op basis van de metingen die zullen worden uitgevoerd na realisatie van de verbreding van de A50
kan worden beoordeeld of de geluidreducerende maatregelen voldoende effect hebben en of de
vast te stellen hogere grenswaarden voor locaties waar sprake is van aanpassing of sanering kunnen
worden gehaald.
Energievisie
Incidenteel € 25.000 (2016) – overige voorstellen aan de raad
Toelichting: Om invulling te kunnen geven aan de provinciale winddoelstelling en de Beuningse
duurzaamheidsambities willen wij komen tot een maatschappelijk breed gedragen Beuningse
Energievisie. De energievisie moet antwoord geven op de vraag: ”Hoe ziet een wenselijke
energievoorziening in Beuningen er in de (nabije) toekomst (bijvoorbeeld 2020/2030/2040) uit en
wat kunnen de gemeente, de provincie, inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties (etc. etc.)
doen om die te bewerkstelligen?”.

