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De verharding en riolering van de parallelweg van de Cuneraweg wordt vervangen. Tegelijk richten we 

de weg opnieuw in. Het gaat om de parallelweg van ambulancepost tot de Kerkewijk in Veenendaal. In 

deze nieuwsbrief leest u er meer over.  

 

Aangepast ontwerp  

Eind vorig jaar presenteerden we u een eerste ontwerp voor de herinrichting van de weg. Diverse 

bewoners hebben op dit ontwerp gereageerd. Ook vanuit diverse beleidsmedewerkers zijn 

verbetervoorstellen gedaan. Met deze opmerkingen is het ontwerp aangepast.  

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het aangepast ontwerp. De tekeningen staan ook op de website.  

Als u die opent en inzoomt (groter maakt) zijn de details beter te bekijken.  

 

 

Belangrijkste aanpassingen: veiliger en duidelijker 

  

 De gehele parallelweg wordt een fietststraat.  

Dit zorgt voor een duidelijke inrichting en is veiliger; 

 De plateau’s zijn aangepast. Doordat de straat ingericht  

wordt als fietstraat zijn de plateaus opnieuw ontworpen; 

 

Oostzijde (ter hoogte van ambulancepost) 

 De 1e drempel vanaf de hoofdweg is vervallen; 

 De splitsing is fietsvriendelijker ingericht; 

 Extra parkeergelegenheid tegenover nummers  

368 - 378 zoals in eerste ontwerp; 

 

 

Midden / bocht nabij fietsoversteek (verkeerslichten) 

 Het plateau (verhoging) bij huisnummers 394/396 is  

verbreed zodat bewoners goed kunnen uitrijden van  

het priveterrein; 

 De huidige situatie met parkeren voor de woningen blijft. 

 

 

Westkant / bij 3 Zussen 

 De drempel op de T-splitsing splitsing vlak voor de  

bocht nabij de 3 Zussen blijft zoals in het eerste ontwerp; 

 Vanaf het parkeerterrein van de 3 Zussen worden auto’s  

naar de Kerkewijk geleid om autoverkeer te mijden. 

 

 

 

 

  



 

 

type verharding t.b.v. parkeerplaatsen 

Heeft u nog opmerkingen of vragen? 

Neem dan voor woensdag 6 april contact op met projectleider  
Kees van Dam via cuneraweg@quadraat.nu. 
 
 
 

 
 

Planning 2022 

 maart Definitief Ontwerp, incl. rioleringsplan 

 april  Besluitvorming door Burgemeester en 

Wethouders 

 mei - juni Aanbesteding 

 juli - augustus Volgende nieuwsbrief  

 zomer/najaar Start uitvoering  

 

 
 

Wilt u ook nieuws per mail ontvangen? 
Stuur dan uw mailadres naar cuneraweg@quadraat.nu. We gebruiken uw mailadres alleen voor 

informatie over dit project en verwijderen het als het project klaar is. 

 

 
 

Meer informatie?  

Quadraat projectmanagement 

Kees van Dam 

Projectleider 

 

tel.  (06) 57 73 03 88 

mail: cuneraweg@quadraat.nu 

 
 

Kijk voor informatie ook op 

www.rhenen.nl. 

 

U vindt de informatie makkelijk 

met het zoekwoord Cuneraweg. 

De meeste bewoners hebben zich 

aangemeld voor de digitale 

nieuwsbrief. Deze groep sturen we 

een e-mail zodra B&W een besluit 

genomen heeft.  

mailto:cuneraweg@quadraat.nu
mailto:cuneraweg@quadraat.nu
mailto:cuneraweg@quadraat.nu

