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Nieuwsbrief voor direct omwonenden van Kerkplein  
 
Je woont in de buurt van het Kerkplein. Op de locatie van de voormalige kringloopwinkel gaat Giesbers 
Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen een appartementengebouw met 30 nieuwe woningen voor ons bouwen. 
Vorige week praatten we enkele buurtbewoners bij over de plannen en de voortgang. In deze nieuwsbrief lees 
je deze informatie (nog eens) op een rij.  
 

 
De entree van het gebouw ligt aan de Bongerdstraat. 
 
Aan het Kerkplein in Beuningen bouwt Woonwaarts 30 levensloopgeschikte huurappartementen 
Dit doen we omdat er in het centrum van Beuningen behoefte is aan betaalbare sociale huurappartementen. 
Daarnaast zorgen de 30 nieuwe appartementen voor doorstroming binnen de gemeente Beuningen. We dragen 
met de bouw bij aan het aantrekkelijker maken van de buurt. Een buurt die klaar is voor de toekomst en waar 
iedereen welkom is. Alle appartementen zijn levensloopgeschikt. Dit wil zeggen dat als een bewoner 
hulpbehoevend wordt, hij of zij niet gedwongen is te verhuizen. Op dit moment werken we aan een verhuurplan 
waarbij we onder andere bekijken hoe we de appartementen gaan aanbieden (op basis van meettijd en 
woonduur, via loting of anders).  
 
Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk  
Dit betekent dat het betreffende bestemmingsplan in werking is getreden. Ook de omgevingsvergunning 
(bouwvergunning) is inmiddels aangevraagd. Deze procedure loopt nu. We informeren je als ook deze 
onherroepelijk is. Want dan mogen we starten met de bouw.  
 
Vorige week rondden we het archeologisch onderzoek af  
Er zijn enkele scherven uit de Romeinse tijd gevonden en een aantal oude waterputten van ongeveer 1000 jaar 
oud. Het rapport is nog niet binnen, maar we verwachten dat we in november/december van dit jaar kunnen 
starten met de bouw.  
 
Dit is op hoofdlijnen ons project Kerkplein  

• 1 woongebouw met drie woonlagen  

• 30 sociale huurappartementen  

• 19 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeerkelder (waarvan 3 voor minder validen), 11 
parkeerplaatsen op eigen terrein  

• Ontmoeten en verbinden door atrium (een overdekte binnenplaats) 

• Duurzaam wonen: gasloze en energiezuinige appartementen én een energiezuinig gebouw 
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Hieronder zie je de ligging van het gebouw 
De entree van het appartementengebouw ligt aan de Bongerdstraat. Aan de zijde van het Kerkplein en de zijde 
grenzend aan de appartementen van de Alde Steeg, brengen we groen aan. Hoe dit er precies uit komt te zien, 
weten we nog niet. Dat vertellen we dus op een later moment.  
 

 
 
Voor de start bouw van de 30 appartementen controleren we nogmaals een aantal omliggende 
woningen/gebouwen  
Dit deden we ook voordat we startten met de sloopwerkzaamheden van de kringloopwinkel. Zo voorkomen we 
eventuele discussies over schade door de bouw. Als je niet meewerkt aan deze controle, kun je eventuele schade 
die ontstaan is door de bouw niet verhalen op ons. We adviseren je dan ook om mee te werken. Je hoort van ons 
op tijd wanneer we deze controle willen doen.  
 
In oktober krijg je meer informatie over de inrichting van de bouwplaats  
Net als informatie over de mogelijke overlast, de werktijden van het bouwpersoneel en waar je terecht kunt voor 
vragen. Wat we al wel kunnen vertellen is dat de rijroute van het vrachtverkeer via de Van Heemstraweg – 
Schoolstraat – Kerkplein loopt. Terug rijdt het vrachtverkeer via de Wilhelminalaan. Het bouwpersoneel parkeert 
bij het Asdonckterrein.  
 
We houden je op de hoogte van ontwikkelingen die voor jou als direct omwonende van belang zijn 
Dit doen we voorlopig per brief. Ontvang je liever de informatie via de e-mail?  
Geef dan je e-mailadres door aan communicatie@woonwaarts.nl.  
 
Mail of bel mij als je vragen hebt 
Dan beantwoord ik deze graag. Je bereikt mij via 024 - 382 01 00, op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur. Mailen mag natuurlijk ook: allard.vanewijk@woonwaarts.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Allard van Ewijk 
Projectmanager Kerkplein  
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