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Nieuwsbrief voor alle bewoners Franseweg 

De riolering in de Franseweg wordt vervangen. Tegelijk nemen we maatregelen om wateroverlast te 

voorkomen. Ook richten we de weg opnieuw in. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

 
 

Planning van de herinrichting 

Op dit moment wordt gewerkt aan de Franseweg:  

 Medewerkers van Van den Heuvel zijn bezig met de 

nutswerkzaamheden tussen huisnr. 31 en 71. 

 Van Verseveld is bezig met de afkoppel werkzaamheden tussen 

de Tabaksweg en Sportweg.  

 Van Verseveld is bezig met het aanbrengen van het trottoir incl. 

bandenlijnen in de verbindingsweg. 

 

Zodra er gestart wordt met de rioolwerkzaamheden tussen de Verbindingsweg en de Woudweg krijgen de 

betreffende bewoners bericht.  

 
 

Nieuwe verlichting 

De verlichting in de Franseweg wordt vervangen. Reden hiervoor is dat de oude TL-verlichting de straat 

onvoldoende verlicht. Die TL verlichting geeft strooilicht. Dat betekent dat het licht alle kanten op gaat en 

beperkt gericht op de straat. Daarbij gebruiken de lampen veel stroom en zijn niet meer lang leverbaar. 

 

Nieuwe Led verlichting 

De nieuwe verlichting heeft 16 Ledlampjes en geeft gerichter licht.  

De lichtmasten worden geplaatst zoals die op de tekening staan die de gemeente eerder heeft laten zien. 

Bij het eerste deel van de werkzaamheden zijn de masten helaas niet op de goede plek gezet. Die 

masten worden nog verplaatst. Onze excuses voor het ongemak. 

 

De nieuwe verlichting,… even wennen  

Voor verlichting zijn er zogenaamde lichtnormen. Met de nieuwe 

verlichting is er meer licht wordt weer wel voldaan aan de norm.  

Met de oude verlichting voldeed de straat niet aan de norm, het was 

te donker. Aan dit licht was u gewend geraakt. Daarom zal het in het 

begin even wennen zijn.  

 

De lichtkleur is ook anders 

De nieuwe ledlampen is warm wit. De lampen van de oude 

armaturen zijn neutraal wit.  

 

  

NIEUWEVERLICHTING 
SCHREDER TECEO-S 16 LED ARMATUUR 



 

Parkeren op de stoep is niet toegestaan 

Het trottoir is voor voetgangers. Auto’s op de stoep is erg lastig voor 

mensen met kinderwagen, rollator of bijvoorbeeld rolstoel. Ook kan 

de stoep door het gewicht van de auto’s beschadigen. 

 

Zet de auto niet op de stoep, ook niet met één band. 

En ook niet voor een kort moment. 

U riskeert een boete van 100 euro! 

 

Voor de veiligheid is het – volgens de verkeersregels – niet 

toegestaan om op de stoep te parkeren.  

 
 

Tijdelijk bloemen in vakken  

In november komen er struiken en bomen in de groen- en 

boomvakken. Tot die tijd gebruiken we de vakken voor een 

bloemenmengsel. Binnenkort worden ze ingezaaid met een mengsel 

van Facelia en Blauwe Zoete Lupine. Dit voorkomt de groei van 

onkruid in de zomer en herfst.  

 
 

 

 
 

Wilt u meer informatie? 

 Openbare Werken gemeente Rhenen 

Heeft u vragen over verlichting, nutswerkzaamheden, 

planten/bomen en parkeren? Of is er behoefte aan een 

informatiebijeenkomst?  Laat het weten via: 

Tel.  (0317) 681 681  

 

 Aannemersbedrijf Van Verseveld 

Voor vragen over de riolering en betrating: 

Martijn van Koningsveld (Omgevingsmanager) 

Tel.  (06) 54 37 69 86 

E-mail: franseweg@vanverseveldinfra.nl  

Kijk voor meer informatie op 

www.rhenen.nl. 

Hier vindt u de laatste 

nieuwsbrief. 

 

U vindt de informatie makkelijk 

met het zoekwoord  

Franseweg. 
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