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Inleiding 
 

Voor u ligt het Projectenboek Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) voor 2017. Hierin zijn de onderhouds- en 

ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen van de afdeling Stadsontwikkeling (StO).  

 

Doel 

In het JOR 2017 zijn de projecten benoemd die het komende jaar in de openbare ruimte worden uitgevoerd om 

onderhoud en/of renovaties te realiseren. Ook de ruimtelijke ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op 

de openbare ruimte zijn opgenomen. 

Het projectenboek is vooral een communicatie-instrument, dat zowel binnen als buiten de gemeentelijke 

organisatie kan worden gebruikt.  

 

Inhoud 

De totale omvang van het JOR wordt bepaald door beschikbare financiën, beschikbare personele capaciteit en de 

waarborging van de bereikbaarheid van de stad.  

In de projecten in het JOR is in hoofdlijnen de volgende verdeling te maken: 

 onderhouds- en beheerprojecten 

 reconstructies 

 stedelijke uitbreidingen en ontwikkelingen 

 

Onderhoud en beheer 

De onderhouds- en beheerprojecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de openbare ruimte. Deze zijn verspreid 

over de gemeente en zijn veelal gericht op de aanpak van één (monodisciplinair) beheeraspect, zoals herstel van 

verhardingen of vervanging van een riool. Het dagelijks onderhoud zoals het borstelen c.a. van verhardingen, het 

vegen, het schoffelen en snoeien van groenvoorzieningen vormen geen onderdeel van het Jaarprogramma 

Openbare Ruimte. 

 

Voor het JOR 2017 zijn de meest urgente werkzaamheden geselecteerd. Op basis van (actuele) inventarisaties en 

inspecties is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het rioolstelsel in beeld gebracht. Van de 

geconstateerde knelpunten is de technische urgentie bepaald. Daarbij spelen zowel de ernst van de gebreken als 

de kans dat die leidt tot calamiteiten een rol. Daarbij hebben, bij gelijke urgentie, onderhoudswerken in de 

woonbuurten voorrang gekregen boven werkzaamheden op de hoofdwegenstructuur. Bij de keuze is ook rekening 

gehouden met een spreiding van werkzaamheden over verschillende buurten, zodat overal in de stad merkbaar 

groot onderhoud wordt gepleegd. Veel van deze werkzaamheden zijn in “programma’s” ondergebracht. 

Voorbeelden zijn de jaarlijkse asfaltreparaties naar aanleiding van schades die in de winterperiode zijn ontstaan, 

de renovatie van de openbare verlichting langs de gehele Provincialeweg in Oosteind en de rioolvervangingen in 

de Sirius en de Orion. Ook de aanpak van achterstallig onderhoud in de bosplantsoenstroken valt in de 

woonbuurten.  

Een opvallend onderhoudswerk is de renovatie van de Bovensteweg. Het vervangen van de asfaltdeklaag heeft 

grote invloed op de ontsluiting van de stad en de bereikbaarheid van Weststad vanaf de A27. Om die overlast te 

minimaliseren wordt ernaar gestreefd een belangrijk deel van de werkzaamheden tijdens de bouwvak uit te voeren. 

Omdat de Bovensteweg in het verleden, om akoestische redenen, is voorzien van een asfaltdeklaag op de 

bestaande betonwegverharding, is vervanging van de asfaltlaag relatief ingewikkeld en tijdrovend. Ook eventuele 

schades in de oude weg en de bruggen en viaducten moeten zoveel mogelijk worden hersteld.  

Het Jaarprogramma bestaat voor ongeveer 20% uit zuiver onderhoudswerken. 
 

Reconstructies 

Bij reconstructies wordt zoveel mogelijk onderhoudswerk gecombineerd uitgevoerd; kenmerk is dat onderhouds-

werken een multidisciplinair karakter hebben. Er worden zover mogelijk ook verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. 

Deze reconstructies vormen ongeveer 40% van het Jaarprogramma.  

Met de voorbereiding van projecten die in de eerste maanden van 2017 worden uitgevoerd, is reeds in 2016 

gestart. Dit geldt bijvoorbeeld voor de  reconstructie van de Ockenburg, waar noodzakelijk wegonderhoud wordt 

gecombineerd met verkeersveiligheidsmaatregelen en het verminderen van de hoeveelheid verharding om 

zodoende het rioolsysteem verder te ontlasten.  
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De verbetering van het Van Wassenaarveld en omgeving is een voorbeeld van een aansprekende reconstructie in 

de woonomgeving. De grote parkachtige groenvoorziening in het gebied is in de loop van de jaren versleten 

geraakt en bij de omvormingen een belangrijk deel van zijn ruimtelijke kwaliteiten kwijtgeraakt. Verpaupering ligt nu 

op de loer. Een complete upgrade, inclusief wegonderhoud en afkoppeling van het regenwater, moet een 

aantrekkelijk gebied opleveren.  

In de Spaandonk en Schoondonk worden speelvoorzieningen geconcentreerd op één locatie en wordt de 

vrijkomende ruimte heringericht. Naast onderhoud aan speelvoorzieningen en noodzakelijk onderhoud aan wegen 

en groenvoorzieningen wordt zo een verbetering van de woonomgeving bereikt.  

Bijzondere reconstructies zijn de voorgenomen verbetering van de Leijsenhoek, tussen de Mathildastraat en de 

Waterloostraat, de aanleg van de zogenaamde “rode loper” bij de Slotlaan van het Slotjesveld richting het centrum 

en de bestrijding van de stankoverlast in de Klappeijstraat door aanpassing van de hemelwaterafvoer en het 

volledig herstraten van de verharding. 

De renovatie en reconstructie van de Bergsebaan, waarbij met benodigd asfaltonderhoud tevens een verbetering 

van de fietsveiligheid wordt nagestreefd is een opvallende reconstructie in het buitengebied. Ook de aanleg van 

een vrijliggend fietspad langs de weg naar Dorst is een opvallende nieuwe aanleg. 
 

Stedelijke ontwikkelingen 

Stedelijke ontwikkelingen vormen ongeveer 40% van de omvang van het JOR. Het gaat om bouw- of woonrijp 

maken van de openbare ruimte. Van sommige projecten verzorgt de gemeente het ontwerp en de uitvoering zelf. 

Bij andere projecten regelt en betaalt de projectontwikkelaar dit en toetst de gemeente het plan en de uitvoering.  

De ontwikkeling van De Contreie en van het Santrijngebied zijn ook dit jaar met prioriteit in het JOR opgenomen.  

In Slotjes-Midden ligt de nadruk, naast de reconstructie van de Dr. Janssenslaan, op de omgeving van het 

voormalige Van der Made-terrein en de ontwikkelingsfase met de Pieter de Vreedestraat en omgeving, die daar 

direct op aansluit. 

Ander voorbeelden van grote en kleinere stedelijke ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van Everdenberg, de 

afbouw van De Vliert (Boswachterij), herontwikkeling van het MPO-terrein, herontwikkeling van Heidehof-De 

Wieken, het terrein van de voormalige brandweerkazerne en Warandepoort. 

 

Daarnaast zijn in dit JOR ook diverse stedelijke ontwikkelingen opgenomen waarvan op dit moment de planning 

nog onbekend of onzeker is. Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkelingen aan de Keiweg dicht bij de 

Ridderstraat en Zwaaikom. 
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Indeling van het boek JOR 2017 

Elk projectblad van het projectenboek bevat 

 een algemene omschrijving van het project  

o met de locatie of locaties  

o of het een studie, planvoorbereiding, realisatie of zowel voorbereiding als realisatie betreft en 

o een voorgeschreven uitvoeringsperiode, indien het project gevolgen heeft voor de stadsontsluiting op de 

hoofdwegen 

 een nadere toelichting op 

o de inhoud van de werkzaamheden 

o de urgentie die bepalend is geweest voor de programmering 

o wat de gevolgen zijn voor de stadsontsluiting en met welke andere projecten rekening moet worden 

gehouden 

 milieu en omgevingsinformatie die bijzondere aandachtspunten aanduiden en een indicatie geven over 

mogelijke risico’s op dat gebied. 

 een kaartuitsnede waarop de projectbegrenzing is aangegeven of een afbeelding van het betreffende project  

 

De niet openbare versie bevat tevens financiële informatie met een globale kostenindicatie en op welke wijze in de 

begroting in dekking van het project is voorzien. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de totale waarde van het 

werk, de kosten die met de voorbereiding zullen worden gemaakt en kosten die voor de realisatie benodigd zijn. 

Afhankelijk van de fase van het project zijn die betreffende bedragen vervolgens beschikbaar. Die informatie is 

vooral voor de betreffende projectleiders van belang met het oog op budgetbewaking, planning en sturing. 

 

Planning  

Een goede planning is essentieel voor het behalen van het fysieke resultaat en voor een onderlinge afstemming 

van werken. Projecten die zijn gepland in de eerste maanden van 2017 worden al in 2016 voorbereid.  

Bij de uitvoering van projecten vindt afstemming plaats tussen de diverse projecten, waarbij de noodzakelijke 

bereikbaarheid van woningen en voorzieningen nadrukkelijk wordt betrokken. 
 

Financiën  

Het JOR 2017 is binnen de bestaande beleids- en begrotingskaders opgesteld. In de onderstaande tabel is de 

opbouw weergegeven. 

 

dekkingsbron bedrag

exploitatiebegroting 1.700.000€             

investeringsbegroting 4.400.000€             

grondexploitaties en reserves 7.600.000€             

subsidies en bijdragen derden 3.500.000€             

totaal (excl PM) 17.200.000€            
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Project: Programma asfaltreparaties    
Projectnummer:   oth00012 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties hoofdwegenstructuur- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren reparaties aan asfaltverhardingen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Uitvoeren van reparaties aan asfaltverhardingen onder andere als gevolg van vorstschades.  

Locaties worden bepaald door inspectie direct na de winter. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Schades die onveiligheid veroorzaken of die de levensduur van de weg verkorten moeten zo snel 

mogelijk worden hersteld. Gezien de huidige kwaliteit van de hoofdwegenstructuur is de kans op noodreparaties 
duidelijk aanwezig. 

Effect op stadsontsluiting: 

Bij werkzaamheden op ontsluitingswegen moet afstemming plaatsvinden met overige afsluitingen en omleidingen.  
 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: nvt 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwalteit: asfaltonderzoeken 
buisleidingtracé:  
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Santrijngebied (her)inrichten    
Projectnummer:   oth00017 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Rutselboslaan - voorbereiding 

Santrijnhof - voorbereiding 
Waterlooplein – voorbereiding 
Waterlooplein, Valkenplein en deel Valkenstraat - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving (Her)inrichten en woonrijp maken Santrijngebied 

 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Waterlooplein: Aanleg van een regenwaterriool naar het parkgebeid 
overig:  Rutselboslaan: Inrichten  

Santrijnhof: Woonrijp maken van het gebied na afronding bouw 
Waterlooplein: Herinrichten totale gebeid en via Waterlooplein, Valkenplein en deel Valkenstraat aansluiting 
maken naar het park. 

Urgentie: 
water en riolering: Waterlooplein: Afkoppelen noodzakelijk i.v.m. vermindering belasting van hett rioolsysteem. 
overig:  Rutselboslaan: Afwerken van het park ter afronding van de herontwikkeling van het Santrijngebied. 

Santrijnhof: In verband met bewoning van nieuwe gebouwen. 
Waterlooplein: In verband met afwerking Santrijngebied. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrum loodverontreiniging;  
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek, ligging in archeologisch waardevol gebied (AMK terrein) 
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Project: Bosboomplantsoen renovatie riool en boombeplanting    
Projectnummer:   oth00026 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Bosboomplantsoen - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen van bomen in verharding 

Vervangen riool 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen: Vervangen van bomen in verharding door een minder agressief groeiende soort, bij voorkeur in plantvakken. 
water en riolering: Vervangen riool. 

Urgentie: 
groen:  Bomen veroorzaken fors wortelopdruk.  
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onderzoek 
grondwaterkwaliteit: bemalingsadvies 
civieltechnische kwaliteit: onderzoek 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: bij vervanging van bestaand geen onderzoek nodig, bij nieuw aan te leggen mogelijk wel 
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Project: Programma wegmarkeringen    
Projectnummer:   oth00053 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties hoofdwegenstructuur- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Renovatie van belijningen en markeringen in samenhang met groot onderhoudswerken 

wegen 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Herstellen, renovatie of aanvullen van belijningen en markeringen in samenhang met groot 

onderhoudswerken wegen. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: In verband met verkeersveilgheid of verkeersdoorstroming. 

Effect op stadsontsluiting: 
Kortdurende werkzaamheden, hoofdzakelijk op de ontsluitingswegen. Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen 
is vereist. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: nvt 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwalteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie    
Projectnummer:   oth00119 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Ockenburg – realisatie 

Weerdestein – realisatie 
Doorlopend uit 2016 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten hoofdroute en herstraten voetpaden en zijtakken 

Vervangen openbare verlichting 
Aanleg speelplaats of -plek met spelaanleidingen  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ockenburg: Herstraten hoofdrijbaan geheel inclusief voetpaden en de zijstraten alleen tussen de huisnummers 3 

en 9. Ter hoogte van de inritten tegels 30 x 30 x 4,5 vervangen door tegels 20 x 20 x 8. Inclusief aanpassing 
profiel ter beperking verhard oppervlak, toevoegen van openbaar groen en het versterken van de uitstraling als 
woonstraat (30-km/u-uitstraling). Huisnummers 37 tot en met 53 alleen de boomvakken vergroten. 
Weerdestein: Herstraten hoofdrijbaan geheel inclusief voetpaden en zijstraten. Versmallen wegprofiel, 
verminderen verhard oppervlak en toevoegen openbaar groen. Aanplant vier bomen als compensatie voor velling 
in de Arkelstein. 
Aanleg speelplaats of -plek met spelaanleidingen op de kopse zijde van het plan Nijenrode-Teilingen.  

verlichting: Ockenburg/Weerdestein: Vervangen van respectievelijk 17 en 16 lichtmasten. 

Urgentie: 
overig:  Ockenburg/Weerdestein: Oneffenheden van matige tot ernstige aard, wegprofiel niet in overeenstemming met 

functie en snelheidsregime..Beperken belasting rioolsysteem c.a.  
verlichting: Ockenburg/Weerdestein: einde levensduur, masten zijn zeer slecht  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: geen bijzonderheden 
archeologie: onderzoek (middelhoge verwachting) 
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Project: Provincialeweg relining riool    
Projectnummer:   oth00132 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Provincialeweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Relining riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Relining riool in verband met  particulier terrein. 

Urgentie: 
water en riolering: Het riool is enigszins aangetast en heeft wortelingroei. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: nvt 
grondwaterkwaliteit:nvt  
civieltechnische kwaliteit: nvt  
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Sirius rioolvervanging en herstraten    
Projectnummer:   oth00150 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Sirius - voorbereiding en realisatie - doorlopend uit 2016 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten parkeerstrook 

Vervangen bomen in plantvakken 
Vervangen riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Herstraten parkeerstrook 
groen:  Vervangen van bomen op het riool in ruimere plantvakken en  deels in de omgeving van de rioolvervanging 

compenseren. 
water en riolering: Riool vervangen 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Veel oneffenheden van matige tot ernstige aard. 
groen:  De bomen staan op het riool en zijn bij vervanging niet te handhaven.  
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages waarbij delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn. Tevens 

heeft het riool  een zonk waardoor er risico op vervuiling bestaat. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging; natuurlijke bodem lemig of kleiig  
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Slotjesveld omgeving voormalige brandweerkazerne    
Projectnummer:   oth00152 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Slotjesveld - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouwrijp maken en woonrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Bouwrijp maken en woonrijp maken. 

Urgentie: 
overig: Stedelijke ontwikkeling, rentedruk grondkosten. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van resultaat sanering 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van resultaat sanering 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Van Vianenstraat en Van Wassenaarveld renovatie park en 
herstel riool    

Projectnummer:   oth00182 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Van Wassenaarveld - voorbereiding en realisatie 

Van Vianenstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Reconstructie parkje, beplantingen en gazon 

Vervangen deel bomen  
Herstraten en versmallen rijbaan 
Aanleggen extra parkeerplaatsen  
Vervangen riool 
Herinrichten groenstrook 
Parkeerstrook voorzien van nieuwe stenen  
Haakse parkeerplaats herinrichten/verschuiven voor vergroening 
Vervangen tegels 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Van Wassenaarveld: Afkoppelen van de verhardingen van de riolering 

Van Vianenstraat: Vervangen riool. Straat op één oor leggen, met een greppel water naar het park brengen.  
verbetering woonbuurten: Van Wassenaarveld: Aanleggen van extra parkeerplaatsen in park. Rijbaan versmallen tot ca. 

6 m. Van Vianenstraat: aanleggen enkele extra parkeerplaatsen.  
groen:  Van Wassenaarveld: Reconstructie van het park, beplantingen en gazon en vervangen deel bomen in het kader 

van reconstructies. Tevens rijbaan herstraten en netjes op één oor leggen naar het park toe, strook achter 
stallingen c.a.van de Slotbossestraat van uniforme verharding voorzien. 
Van Vianenstraat: Groenstrook opnieuw inrichten. 

wegen en verkeer: Van Wassenaarveld: Vervangen tegels 30 x 30 x 4,5 door 20 x 20 x 8. 
Van Vianenstraat: Parkeerstrook op de rijbaan voorzien van nieuwe stenen. De haakse parkeerplaats aan de 
noordzijde herinrichten/verschuiven zodat het vergroend kan worden. Enkele parkeerplaatsen bijleggen. 

Urgentie: 
water en riolering: Van Wassenaarveld: In aansluiting op de reconstructie 

Van Vianenstraat: Het riool is ingedrukt. 
verbetering woonbuurten: Van Wassenaarveld: werkzaamheden te combineren met onderhoudswerken 

Van Vianenstraat: werkzaamheden te combineren met onderhoudswerken. 
groen:  Van Wassenaarveld: Versleten beplanting, verloedering treedt in, deel omgevormd. Veel klachten over overlast 

van berken in het park.  
Van Vianenstraat: Aanpassing van het wegprofiel en de afwatering maken aanpassing van het aansluitende 
groen noodzakelijk. 

wegen en verkeer: Van Wassenaarveld: Waarschijnlijk plasvorming bij forse buien. Parkeren op rijbaan geeft overlast. 
Van Vianenstraat: Geen directe urgentie; lift mee met aanpassing groenvoorzieningen 

 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Weststadweg aanpassing Bromtol, Haasdijk en Stelvenseweg   
  

Projectnummer:   oth00196 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Weststadweg – voorbereiding 

Haasdijk, Stelvenseweg - voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanpassing rotonde (capaciteitsuitbreiding) 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Aanpassing rotonde (capaciteitsuitbreiding). 

Urgentie: 
overig:  Tijdens de avondspits is afrijden van het industrieterrein moeilijk. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, let op aanwezigheid hoogovenslakken in fundering 
buisleidingtracé:nabijheid  
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma spelen    
Projectnummer:   oth00215 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen speelvoorzieningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
spelen:  Vervangen en upgraden van versleten en oude speelvoorzieningen verspreid over de stad. 

Urgentie: 
spelen: Betreft oude speelvoorzieningen die onderhoudsbehoeftig raken of die onvoldoende aansluiten op de 

speelbehoefte in de buurt. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrumgebied  en Oud West lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma civieltechnische kunstwerken en havens    
Projectnummer:   oth00220 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode   
Projectbeschrijving Uitvoeren groot onderhoudsmaatregelen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Uitvoeren groot onderhoudsmaatregelen aan civieltechnische kunstwerken zoals houten  voet- en 

fietsbruggen en en kunstswerken in havens. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Onderhoud aan civieltechnische kunstwerken is noodzakelijk in verband met het behoud van deze 

kunstwerken. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: onbekend 
explosieven: onbekend 
archeologie: per situatie advies beleidsmedewerker inwinnen 
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Project: Programma rioolrenovaties    
Projectnummer:   oth00224 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren kleinschalige rioolreparaties 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Uitvoeren kleinschalige rioolreparaties verspreid over de stad. 

Urgentie: 
water en riolering: Om de riolering op een afdoende kwaliteitsniveau te houden moeten er reparaties uitgevoerd worden. 

Hiermee worden vervangingen uitgesteld. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van de locatie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van de locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van de locatie 
buisleidingtracé: onbekend: afhankelijk van de locatie 
explosieven: afhankelijk van de locatie 
archeologie: afhankelijk van de locatie 
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Project: Keiweg Kloosterstraat herontwikkeling    
Projectnummer:   oth00228 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Keiweg - werk door derden in openbare ruimte – initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling van woningbouw 

Bouw 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige garage Ligtvoet.  

Bouw.  

Urgentie: 
overig:  Benutting van grondpositie. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit:klasse industrie;  lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: Minerale olie boven de Interventiewaarde nabij flat (naast Keiweg 55-57) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Keiweg Ridderstraat herontwikkeling    
Projectnummer:   oth00229 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Keiweg - werk door derden in openbare ruimte - initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling van woningbouw 

Bouw 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ontwikkeling van woningbouw op de locatie voormalige Dreamland. 

Bouw. 

Urgentie: 
overig:  Benutting van grondpositie. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: klasse industrie; lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Oosterhout Oost Ter Horst realiseren brandstofservicepunt 
c.a.    

Projectnummer:   oth00230 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Ter Horst - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie van een brandstofservicepunt 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Realisatie van een brandstofservicepunt voor alle verkeer en mogelijk aanleg carpoolplaats als vervanging van de 

carpoolplaats bij afrit 19 Oosterhout van de A27. Hiervoor moet een toegangsweg vanaf de Ekelstraat aangelegd 
en het terrein ingericht worden.. 

Urgentie: 
overig:  Benutting van grondpositie.  De reconstructie van de N629 vormt aanleiding. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: onbekend 
archeologie: onderzoek 
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Project: Vrachelsedijk herontwikkeling Baijens    
Projectnummer:   oth00235 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Vrachelsedijk - werk door derden in openbare ruimte - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling 

Bouw 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Herontwikkeling Baijens-terrein. 

Bouw. 

Urgentie: 
overig:  Afronding van de stedelijke ontwikkeling die reeds enige jaren loopt. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Zwaaikom bouwrijp maken    
Projectnummer:   oth00236 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Korenbocht - realisatie 

Korenbocht - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding - meerjarig 2 jaar 
Koningsdijk - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aansluiting Korenbocht-Wilhelminalaan 

Aanleg bouwweg 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Korenbocht: Realisatie van de aansluiting Korenbocht-Wilhelminalaan en de aanleg van een bouwweg.  

Bouwrijp maken van Zwaaikomeiland, gevolgd door start bouw. Na de bouw wordt de wijk woonrijp gemaakt. 
Koningsdijk: Voorbereiding van de brug van Zwaaikom naar Wilhelminakanaal-oost voor auto en fietsverkeer. 
Gemeente toetst. Ontwerp en aanbesteding door derden. 

Urgentie: 
overig:  Korenbocht: Voorzien in een voldoende veilige en functionele ontsluiting van het gebied voor bouwverkeer en 

toekomstige bewoners. Bouwrijp maken om te kunnen starten met bouw en verkoop. 
Koningsdijk: Aanleg brug is een belangrijk onderdeel van de stedelijke ontwikkeling. Gezien de technische en 
functionele complexiteit moet vroegtijdig met voorbereiding worden gestart. 

Effect op stadsontsluiting: 
Afsluiting (deel) Wilhelminalaan mag niet gelijktijdig met de voorziene afsluiting van de Bredaseweg in verband met aanleg 
rotonde (project Oth00525) 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Korenbocht: achtergrondwaarde, aanwezigheid voormalige vuilstort; Koningsdijk klasse Industrie; 
onderzoek noodzakelijk 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV), verontreiniging PDM-vlek 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek 
archeologie: onderzoek 
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Project: Bergsebaan onderhoud wegen en verbeteren fietsveiligheid  
Projectnummer:   oth00259 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Bergsebaan - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asfaltdeklaag 

Vervangen OV 
Toevoegen drempels e.o. andere maatregelen 
Vervangen lichtmasten 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag en het aanbrengen van fietsstroken. Toevoegen drempels e.o. andere 

maatregelen. 
verlichting: Vervangen 5 lichtmasten. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Veel rafeling en scheurvorming van matige tot ernstige aard, randschade. Verschillende jaren al 

onderhoud gepleegd. De fietser heeft onvoldoende een eigen plek op de rijbaan wat, in combinatie met de hoge 
snelheden, leidt tot latente onvieligheid. 

 verlichting: Einde levensduur, masten zijn zeer  slecht. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: schoon, grotendeel grondwaterbeschermingsgebied (PMV), grenzend aan waterwingebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Kreeksluisweg  reconstructie  
Projectnummer:   oth00321 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Kreeksluisweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen armaturen  en schilderen lichtmasten 

Vervangen asfaltdeklaag rijbaan en aanliggende fietspaden 
Aanleggen van vrijliggend of aanliggend verhoogde fietpaden realiseren 
Verbeteren voorzieningen afwatering 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verlichting: Vervangen  17 stuks armaturen  en schilderen lichtmasten 
wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag rijbaan en aanliggende fietspaden. 

Aanleggen van snelheidremmende voorzieningen voor verbetering van de fietsveiligheid, bijvoorbeeld  
vrijliggende of aanliggend verhoogde fietpaden. Afhankelijk van ruimtelijke en functionele mogelijkheden. 
Herstraten tegelverhardingen van voetpaden. 

water en riolering: Verbeteren voorzieningen afwatering zodat een deel van de verharding kan worden afgekoppeld. 

Urgentie: 
verlichting: Einde levensduur, masten zijn zeer  slecht. 
wegen en verkeer: Matige en ernstige rafeling. 

Aansluitend met renovatie van asfaltweg 
water en riolering: Volgend aan de planning van wegonderhoud; noodzakelijke aanpassingen door bov engrondse 

reconstructie 

Effect op stadsontsluiting: 
Afsluiting van de Kreeksluisweg mag niet gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden Bovensteweg (project 
Oth00741). 
Let op: route buslijn 326 loopt via de Kreeksluisweg. Tijdige afstemming planning met Arriva. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: klei 
buisleidingtracé: Oversteek buisleiding. Als vervanging op dezelfde plaats terugplaatsen is dan nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Hoevestraat fietsroute Dorst-Oosterhout    
Projectnummer:   oth00420 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Hoevestraat - realisatie (meerjarig 2 jaar) 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg vrijliggend fietspad 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Aanleg vrijliggend fietspad tweerichtenverkeer 

Urgentie: 
overig:  Coalitieakkoord 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: berm, klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: onbekend, onderzoek  
archeologie: ja 

 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 50 

 
 
 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 51 

Project: Programma openbare verlichting    
Projectnummer:   oth00440 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Thorbeckestraat - voorbereiding en realisatie 
De Vliert - voorbereiding en realisatie 
Pieter Vreedestraat - voorbereiding en realisatie 
Apollostraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen binnenwerken van armaturen 

Vervangen lichtmasten  
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verlichting: diverse locaties: Vervangen binnenwerken van armaturen naar energiezuinig en duurzaam  200 stuks per jaar 

Thorbeckestraat: Vervangen 10  lichtmasten  
De Vliert: Vervangen 15  lichtmasten  
Pieter Vreedestraat: Vervangen 8  lichtmasten  
Apollostraat: Vervangen 3 lichtmasten 

Urgentie: 
verlichting: diverse locaties: Verduurzaming armaturen door  het ombouwen naar energiezuinige verlichting met LED of 

inductieverlichting 
Thorbeckestraat: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 
De Vliert: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 
Pieter Vreedestraat: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 
Apollostraat: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit:  achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: nvt,, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) De Vliert 
civieltechnische kwaliteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt  
archeologie: nvt 
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Project: Ekelstraat reconstructie     
Projectnummer:   oth00447 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Ekelstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bijdrage aan provinciaal werk op basis van takkentheorie 

Reconstructie door de provincie, bijdrage aan deze werkzaamheden 
Verdubbeling van rijstroken tussen de A27 en de Pasteurlaan 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Bijdrage aan provinciaal werk op basis van takkentheorie.  

Reconstructie door de provincie, bijdrage aan deze werkzaamheden. Verdubbeling van rijstroken tussen de A27 
en de Pasteurlaan 
Let op! Fietsomleiding naar Oosteind over het werk laten lopen, omrijden via Hoogstraat is te ver. 

Urgentie: 
overig:  Tempo provincie 

Effect op stadsontsluiting: 
In het project is voorzien dat de doorgang van het  verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk blijft. 
Totale afsluiting van het wegvak zal sporadisch en van korte duur zijn. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: ter hoogte van Heistraat 
explosieven: vooronderzoek is in opdracht van provincie uitgevoerd; 2 aandachtsgebieden  
archeologie: ja 
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Project: Loevepark herontwikkeling Van der Made-terrein    
Projectnummer:   oth00502 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Wilhelminakanaal noord - voorbereiding 

Loevepark - realisatie 
Thorbeckestraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg Kanaalzone 

Aanleg asfaltfietspad 
Woonrijp maken 
Bouwrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Wilhelminakanaal noord: Aanleg Kanaalzone. NB:  afstemming planning oostelijke persleiding. Aanleg asfalt 

fietspad. 
Loevepark: Woonrijp maken 
Thorbeckestraat: Bouwrijp maken 

water en riolering: Thorbeckestraat- Vervangen van de riolering 

Urgentie: 
overig:  Wilhelminakanaal noord: Stedelijke ontwikkeling Slotjes Midden 

Loevepark: idem 
Thorbeckestraat: Voortgang  Slotjes Midden 

water en riolering: Thorbeckestraat: Rikolering vertoont scheuren en lekkages. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde; onderzoek 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: ten oosten van A27 rekening houden met buisleiding 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Programma ondergrondse containers    
Projectnummer:   oth00509 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Plaatsing ondergrondse containers 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Plaatsing van circa 20 ondergrondse containers voor restafval, glas en kunststofverpakkingsafval. 

Urgentie: 
overig:  In verband met beleidswijziging waarbij reststromen moeten worden gebracht in plaats van worden opgehaald. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onbekend; Centrum en Oud West lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: onbekend 
explosieven: onbekend 
archeologie: nvt 
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Project: Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen    
Projectnummer:   oth00514 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Koopvaardijweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg noodontsluiting          

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Aanleg van een noodontsluiting tussen de Koopvaardijweg en Weststad III. 

Urgentie: 
overig: I.v.m. veiligheidssituatie  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde bovengrond; verontreinigde sliblaag in de ondergrond (1,5-2,5 m -mv.) 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, Leem, Slib 
buisleidingtracé: watertappunten, Enexiskast verplaatsen, KPN-kabels laten zakken 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Bredaseweg herontwikkeling MPO-terrein    
Projectnummer:   oth00525 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Bredaseweg - voorbereiding 

Bredaseweg - voorbereiding en realisatie (meerjarig 2 jaar) 
Bredaseweg - werk door derden in openbare ruimte - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling 

Sloop, bouwrijp maken, bouw en woonrijp maken 
Aanleg rotonde 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Herontwikkeling MPO-terrein: bouw, woonrijp maken, aanleg rotonde ontsluiting MPO-terrein, sloop en bouwrijp 

maken 

Urgentie: 
overig:  Voor de ontsluiting van het woongebied moet een nieuwe aansluiting op de Bredaseweg gerealiseerd worden. 
 

Effect op stadsontsluiting: 
De afsluiting van de Bredaseweg moet goed worden afgestemd op een aantal projecten uit JOR 2017. Afsluiting van de 
Bredaseweg mag niet samenvallen met afsluiting van de Wilhelminalaan (project Oth00236) en afsluiting van de Slotlaan 
(Oth00751) 
 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: VOCl in grond; perceel N3519 
grondwaterkwaliteit: PDM vlek; grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: vooronderzoek uitgevoerd; gedeeltelijk verdacht 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: Vrachelsestraat Molenakker herontwikkeling    
Projectnummer:   oth00531 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Vrachelsestraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling nieuwe woningen 

Bouwrijp maken 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ontwikkeling nieuwe woningen. 

Bouwrijp maken en bouw. Na de bouw wordt het openbaar gebied aangepast en woonrijp gemaakt. 

Urgentie: 
overig:  Benutting van grondpositie. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: vooronderzoek uitgevoerd, vervolgonderzoek noodzak:  
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Project: Pieter Vreedestraat en omgeving herontwikkeling    
Projectnummer:   oth00550 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Pieter Vreedestraat - voorbereiding en realisatie 

Pieter Vreedestraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitbreiden parkeren 

Vervangen gietijzeren leidingen 
Renoveren en reconstrueren 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Uitbreiden parkeren. Vervangen gietijzeren leidingen, mogelijk in combinatie met herinrichting van het profiel c.a. 

Renoveren en reconstrueren gehele pojectplan fase 3 Slotjes Midden. 

Urgentie: 
overig:  Stedelijke herstructurering Slotjes Midden 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging, onderzoek 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Van Oldeneellaan inrichtingsvisie    
Projectnummer:   oth00566 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Van Oldeneellaan - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten wegprofiel 

Inrichten als aangepaste 30-km-zone 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Herinrichten wegprofiel Van Oldeneellaan, opstellen van een visievoor de her inrichting van het 

wegprofiel. Inrichten als aangepaste 30-km-zone vanwege regelmatige functie omleidingsroute. De visie dient als 
inrichtingskader bij aansluitende ontwikkelingen. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Maakt onderdeel uit van aandachtsbuurt Slotjes Midden 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde; let op bij vml politiebureau i.v.m. verontreiniging 
grondwaterkwaliteit: schoon; let op bij vml politiebureau i.v.m. verontreiniging 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma bewegwijzering    
Projectnummer:   oth00572 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties hoofdwegenstructuur- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen ANWB-masten/-wijzers 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Vervangen ANWB-masten/-wijzers 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Achterstallig onderhoud. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. Kortstondige werkzaamheden 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrum en Oud West loodverontreiniging 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie 
buisleidingtracé: onbekend 
explosieven: onbekend 
archeologie: nvt 
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Project: Programma pompen, gemalen en meetinstallaties    
Projectnummer:   oth00574 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen van pompen, gemalen en meetinstallaties 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Vervangen van pompen, gemalen en meetinstallaties. 

Urgentie: 
water en riolering: Stelselmatig vervangen van versleten pompen garandeert het functioneren van het rioolstelsel. Daarnaast 

moeten voorzieningen voor monitoring ook stelselmatig vervangen of aangepast worden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: afhankelijk van locatie 
archeologie: afhankelijk van locatie 
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Project: Programma gietijzeren leidingen    
Projectnummer:   oth00580 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Fagelstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Heinsiusstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 
Van Oldenbarneveltstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en 
realisatie 
Wilhelminalaan - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 
Wilhelminakanaal Noord - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en 
realisatie 
Bouwlingstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen gietijzeren leidingen 

Vergroten riool  
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Vervangingen gietijzeren leidingen.  

 

Urgentie: 
overig:  Beperking risico’s  m.b.t schades en breuk aan leidingen en vergroten van de bedrijfszekerheid. 

Effect op stadsontsluiting: 

Let op: uitvoering van de werkzaamheden in de Bouwlingstraat mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden in 
de Slotlaan (project Oth00751) en afsluiting van de Bredaseweg (Oth00525) 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrum en Oud west  lood in de grond;  
grondwaterkwaliteit: onbekend, , deels grondwaterbeschermingsgebied (PMV), Wilhelminalaan PDM vlek 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé:: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: afhankelijk van locatie / aard ingreep 
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Project: Spaandonk en Schoondonk herstraten en verbeteren    
Projectnummer:   oth00611 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Spaandonk - voorbereiding en realisatie 

Schoondonk - voorbereiding en realisatie 
Kilsdonk - voorbereiding en realisatie 
 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Centraliseren speelplek en integrale aanpak openbare ruimte 

Herstraten en reconstrueren 
Snoeien beplanting 
 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Spaandonk: Vervangen versleten groenvakken en aanpassen hoog opgeschoten beplantingen. Bomen 

handhaven. 
Schoondonk:Vrijkomende ruimte inrichten als groenvoorziening met een boom en evt. aanvullen parkeerplaatsen 
door binnencirkel te verkleinen. Versleten beplantingen vervangen. Bomen handhaven. Beplanting langs voetpad 
naar Kildsonk vervangen door lagere gevarieerde beplanting. 
Kilsdonk: Renoveren deel heesterbeplanting en snoeien/dunnen van de te handhaven beplanting, zodat meer 
openheid en ruimtelijke verbinding ontstaat. 

spelen: Spaandonk: vervangen speeltoestellen en te combineren met toestellen uiit de Schoondonk. Hoeveelheid 
verharding verminderen en aantrekkelijker maken 
Schoondonk: Speelplek opheffen, rubbertegels eruit en herinrichten. Tafeltennis opruimen en inrichten.  

verbetering woonbuurten: Schoondonk: Opruimen snippergroen (samenvoegen) en verbeteren verhardingen. Aanleg van 
enkele extra parkeerplaatsen indien mogelijk. Opruimen pallisadekeringen die geen functie meer hebben en 
voetpad aanpassen.  

Urgentie: 
groen:  Spaandonk:  Weinig gevarieerde en aantrekkelijke beplantingskeuze, versleten en verrommeld. 

Schoondonk: De beplanting is onderhoudsbehoeftig en deels versleten. Rommelige uitstraling.  
Kilsdonk: Versleten heestervakken 

spelen: Spaandonk: De speelvoorziening is versleten. 
Schoondonk: De speelvoorziening is versleten en marginaal van opzet. Functionaliteit is feitelijk onvoldoende. 

verbetering woonbuurten: Schoondonk: De uitstraling van het gebied is rommelig en versleten. Vrijkomende ruimte biedt 
mogelijkheid om verbeteringen door te voeren in beeld en functionaliteit.  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: geen bijzonderheden 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei in ondergrond, mogelijk op veen 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Pieter Oudlaan renovatie    
Projectnummer:   oth00617 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Pieter Oudlaan - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen verhardingen 

Voorkomen/oplossen wortelopdruk 
Waterafvoer via berm naar sloot 
Vervangen lichtmasten en armaturen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Op éénoor leggen van de verhardingen en verlagen / aanpassen van de berm  
wegen en verkeer: Vervangen verhardingen, voorkomen/oplossen wortelopdruk, waterafvoer via berm naar sloot (cf Prof. 

Rommehoek) 
verbetering woonbuurten: In het wegprofiel zitten onlogische aansluitingen. Aanpassen parkeerplaatsen en paaltjes in 

verharding  
groen:  Vervangen van bomen in verharding, deels te compenseren in het talud van de waterpartij.Na profileren of 

aanpassen talud opnieuw inzaaien met kruindenrijk mengsel. 
verlichting: Vervangen lichtmasten en armaturen 

Urgentie: 
water en riolering: De afwatering van het wegprofiel schiet te kort. Mogelijkheid tot afkoppelen. 
wegen en verkeer: Verzakkingen in ondergrond en door wortelopdruk veroorzaken oneffenheden en plasvorming. 
verbetering woonbuurten: In het wegprofiel zitten onlogische aansluitingen. Aanpassen parkeerplaatsen en paaltjes in 

verharding. 
groen:  Bomen in verharding veroorzakjen wordtelopdruk.  
verlichting: De masten en armaturen zijn versleten 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: achtergrondwaarde 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Oostelijke persleiding zuidelijk tracé    
Projectnummer:   oth00627 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties wijkoverstijgend- - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg zuidelijk tracé oostelijke persleiding 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Aanleg oostelijke persleiding, zuidelijk tracé. Voorbereiding in het jaar voorafgaand aan realisatie. Kredietvotering 

heeft reeds plaatsgevonden. 

Urgentie: 
overig:  Om afvoer van de toekomstige nieuwbouwlocaties mogelijk te maken moet het bestaande stelsel anders ingericht 

worden. In combinatie met het terugdringen van  vuilemissie en voorkomen van wateroverlast is de oostelijke 
persleiding noodzakelijk 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Rijksweg N282 aanpassing naar aanleiding van MER    
Projectnummer:   oth00628 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Rijksweg - voorbereiding 

Rijksweg - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realiseren nieuwe aansluiting Broekstraat 

Bijdrage aanpassing Rijksweg 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Vervangen en vergroten van het riool dat de Rijksweg kruist, afhankelijk van de mogelijkheden.  
overig: Realiseren nieuwe aansluiting Broekstraat op Rijksweg in kader van MER en Dorst-west. 

Bijdrage aanpassing Rijksweg. 

Urgentie: 
water en riolering: Het riool is te klein. 
overig: Onderhoud door provincie  en realisatie aansluiting Broekstraat 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek 
archeologie: ja 
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Project: Sint Antoniusstraat herontwikkeling Heidehof-De Wieken    
Projectnummer:   oth00630 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Sint Antoniusstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Herontwikkeling Heidehof-De Wieken. Let op! Aansluiting op  en aanpassing van de parkeerplaats Paulushof. 

Urgentie: 
overig:  Grondpositie na vervallen van maatschappelijke functie. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: boven- en ondergrond lood (onderzoek februari 2013) 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Programma klein onderhoud wegen    
Projectnummer:   oth00663 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren klein onderhoudsmaatregelen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Klein onderhoudsmaatregelen op verharding volgens bundeling werkomschrijving of bestek  

Urgentie: 
wegen en verkeer: Noodzakelijk klein onderhoud 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Nutsvoorzieningen verbetering communicatiemiddelen    
Projectnummer:   oth00678 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg galsvezelnetwerk 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Aanleg galsvezelnetwerk 

Urgentie: 
overig:   

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: afhankelijk van locatie 
archeologie: afhankelijk van locatie 
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Project: Arkendonk ontwikkelingsvisie    
Projectnummer:   oth00690 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Arkendonk - initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Opstellen ontwikkelingsstrategie 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Opstellen van een inrichtingsvisie voor het gebied. Daarin tevens betrekken de vrijkomende ruimten in het 

winkelcentrum en de gebruiksdruk in de omgeving. 

Urgentie: 
overig:  Leegstand zou verpaupering kunnen versnellen. Er is ruimtegebrek voor een andere functie in het gebied. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei in ondergrond, mogelijk op veen 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Van Wijngaardestraat vervanging rioolgemaal    
Projectnummer:   oth00692 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Van Wijngaardestraat - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen rioolgemaal door ombouw 

Herinrichting openbaar groen 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
riolering en water: Ombouw van het rioolgemaal naar een pompvoorziening. 
overig: Herinrichting van het openbaar groen na sloop van het restant van het gemaal. 

Urgentie: 
riolering en water: Rioolgemaal is slecht.  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project: Oud West beheervisie openbare ruimte    
Projectnummer:   oth00697 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Woongebied gelegen tussen kanaal,  

Bredaseweg en Wilhelminalaan – initiatief  
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Opstellen van een beheervisie 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Opstellen van een beheervisie voor intern gebruik.  

Urgentie: 
overig:  Er is een behoorlijke onderhoudsopgave in de wijk en er spelen meer problemen tav het ruimtegebruik. Een 

coherente visie die het straat- en projectniveau overstijgt biedt mogelijk ruimte voor extra oplossingen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: PDM-vlek 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma onverharde en halfverharde paden    
Projectnummer:   oth00701 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Egalisatie en herstelwerkzaamheden 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Egalisatie en herstelwerkzaamheden halfverharde en zandpaden. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: In verband met onderhoudsplicht. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen onderzoeksplicht 
grondwaterkwaliteit: Onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: afhankelijk van locatie 
archeologie: afhankelijk van locatie / aard ingreep 
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Project: Dr. Janssenslaan reconstructie en woonrijp     
Projectnummer:   oth00713 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Dr. Janssenslaan  - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten gehele profiel 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
riolering en water: Aanleg regenwaterriool, vervangen riool. 
wegen en verkeer: Aanpassen wegprofiel van de Van Oldeneellaan tot Wilhelminakanaal Noord na renovatie woningen. 
overig: Vervangen gietijzeren leidingen. 
 

Urgentie: 
overig: Slechte onderhoudstoestand en ontbreken regenwaterriolering. 
overig: Gaslekken. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: aanpassen water en gas; afstemming gemeente. Gietijzerenleidingenprogramma 
explosieven:  
archeologie:  
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Project: Leijsenhoek reconstructie wegprofiel     
Projectnummer:   oth00715 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Leijsenhoek - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Reconstructie trottoirs 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verbetering woonbuurten: Reconstructie trottoirs en wegprofiel in verband met toegankelijkheid en de veelheid aan functies 

in de straat. Gecombineerd met dit werk wordt de gietijzeren leiding vervangen. 

Urgentie: 
verbetering woonbuurten: Klachten van gehandicaptenplatform en ruimtelijke uitstraling 

Effect op stadsontsluiting: 
Let op: de afsluiting van de Leijsenhoek moet worden afgestemd om een aantal evenementen in het Centrum. Om die reden 
voorkeur uitvoering na september 2017. Afsluiting van de Leijsenhoek ook niet gelijktijdig met de uitvoering van de 
werkzaamheden Santrijn (project Oth00017) 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk mogelijk interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma groot onderhoud bosplantsoenstroken    
Projectnummer:   oth00717 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Dunnen bosplantsoenstroken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Dunnen in bestaande halfvolwassen beplantingen naar een situatie waarin bomen volwaardig kunnen 

ontwikkelen 

Urgentie: 
groen:  Beplantingen zijn met een overmaat aan boomvormers en erg dicht op de perceelsgrenzen aangeplant. Er begint 

forse overlast op te treden en er moet worden gedund; achterstallig onderhoud. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Provincialeweg renovatie openbare verlichting    
Projectnummer:   oth00718 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Provincialeweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen masten en armaturen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verlichting: Vervangen masten en armaturen 

Urgentie: 
verlichting: Armaturen en masten einde levensduur. Er staat water in de armaturen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Beheersysteem centrale communicatie VRI-systemen    
Projectnummer:   oth00720 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties hoofdwegenstructuur- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanschaf VRI-beheersysteem 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Aanschaf VRI-beheersysteem 

Urgentie: 
wegen en verkeer: In verband met beheer VRI, regeling en uitlezen data. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: nvt 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Oude Tilburgsebaan stedelijke ontwikkeling    
Projectnummer:   oth00722 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Oude Tilburgsebaan - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw 

Woonrijp maken 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Bouw en woonrijp maken 

Urgentie: 
overig:  Ambitie stedelijke ontwikkeling 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: verdacht op basis van Vooronderzoek 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: De Vliert bouw garageboxen    
Projectnummer:   oth00723 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 De Vliert - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw garageboxen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Bouw van garageboxen 

Urgentie: 
overig:  Ambitie stedelijke ontwikkeling 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Maalderijstraat stedelijke ontwikkeling    
Projectnummer:   oth00724 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Maalderijstraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie woningen 

Bouw- en woonrijp maken 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Realisatie van acht woningen door Thuisvester. 

Bouw- en woonrijp maken. 

Urgentie: 
overig:  Ambitie stedelijke ontwikkeling. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé:  nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: Centrum impuls aantrekkelijke binnenstad    
Projectnummer:   oth00725 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Maatregelen ter verbetering van aantrekkelijkheid centrumgebied 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Maatregelen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied. 

Urgentie: 
overig:  Impuls aantrekkelijkheid binnenstad in verband met terugloop winkelend publiek. 

Effect op stadsontsluiting: 
Let op: uitvoering afstemmen op evenementen in het centrum. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: klasse industrie - Interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: afhankelijk van locatie / aard ingreep 
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Project: Lukwelpark evenementenlocatie    
Projectnummer:   oth00727 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Bouwlingstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verbeteren evenementenlocatie 

 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Verbeteren evenementenlocatie Lukwelpark in verband met aanwezigheid voormalige vuilstort. Saneren van een 

deel van het stort en maken van een toplaag van minimaal 1 meter. Voorzieningen uit PMV-pilot opgenomen als 
PM. Let op! proceduretijd milieuverguningen 

Urgentie: 
groen:  De locatie is nu nauwlijks bruikbaar i.v.m. de milieuvergunning. Er is gebrek aan locaties waar grotere 

evenementen naar toe kunnen worden verwezen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Interventiewaarde; onvoldoende onderzocht; vml vuilstort 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: vrijgegeven 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: Programma bermen     
Projectnummer:   oth00729 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties hoofdwegenstructuur- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verlagen bermen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Verlagen van de bermen van wegen met een natuurlijke afwatering ter voorkoming van plasvorming. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: In verband met verkeersveiligheid. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen onderzoek  
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: nvt 
archeologie: afhankelijk van locatie 
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Project: Programma groot onderhoud wegen buitengebied    
Projectnummer:   oth00730 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Groot onderhoud en renovatie wegen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Groot onderhoud en renovatie van wegen in het buitengebied. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Sterk onderhoudsbehoeftig. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: nvt 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Van Oldeneellaan herontwikkeling locatie politiebureau    
Projectnummer:   oth00732 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Van Oldeneellaan - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Apollostraat - voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling  

Renoveren en reconstrueren  
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Van Oldeneellaan: Herontwikkeling van de locatie. Let op: bij de planvorming voor de openbare ruimte op de visie 

voor de Van Oldeneellaan.  
Apollostraat: planvorming en voorbereiding van reconstructie.  

Urgentie: 
overig:  Van Oldeneellaan: Ambitie stedelijke ontwikkeling. 

Apollostraat: Afhankelijk van extern initiatief en opgave van stedelijke herontwikkeling Slotjes Midden. De straat is 
onderhoudsbehoeftig en de omgeving maakt een verpauperde indruk. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bodemverontreiniging aanwezig 
grondwaterkwaliteit: bodemverontreiniging aanwezig 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma rioolvervanging zuid    
Projectnummer:   oth00738 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Mechelaarstraat - voorbereiding en realisatie 

Denariusstraat - voorbereiding en realisatie 
Palestrinalaan/Bartoklaan - voorbereiding en realisatie 
Eikdijk - voorbereiding en realisatie 
Van Leeuwenhoeklaan - voorbereiding en realisatie 
Staringstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Riool relinen 

Riool vervangen 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Mechelaarstraat: Riool relinen. 

Denariusstraat: Riool relinen. 
Palestrinalaan/Bartoklaan: Riool vervangen.  
Eikdijk: Riool relinen. 
Van Leeuwenhoeklaan: Riool vervangen 
Staringstraat: Riool vervangen. 

Urgentie: 
water en riolering: Mechelaarstraat: Het riool heeft scheurvorming, lekkages en is aangetast. 

Denariusstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages.  
Palestrinalaan/Bartoklaan: Het riool heeft belemmeringen in de afvoer. Urgentie 2 opgeplust naar 4 in verband 
met slecht afschot riolering.  
Eikdijk: Het riool heeft scheurvorming, wortelingroei en lekkages. 
Van Leeuwenhoeklaan: Het riool heeft scheurvorming, wortelingroei en lekkages.  
Staringstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. Urgentie 3 is opgeplust naar 4 in verband met grond/ 
holte zichtbaar. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: locatie rioolvervangen liggen in ‘Oosterheide’; achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV), bemalingsadvies let op plaatselijk sterke variatie in 

bodemopbouw/doorlatendheid 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: vervanging van bestaand geen onderzoek nodig, bij nieuw aan te leggen afhankelijk van locatie 
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Project: Programma reconstructies groen    
Projectnummer:   oth00739 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Pastoor den Rondenstraat - voorbereiding en realisatie 

Everdenberg - voorbereiding en realisatie 
Tulpenlaan - voorbereiding en realisatie 
Arkelstein - voorbereiding en realisatie 
Wilhelminalaan - voorbereiding en realisatie 
Blazoenhof - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen van diverse beplantingen op diverse locaties; kleinschalig werk 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Pastoor den Rondenstraat: Vervangen van versleten beplanting; afstemmen met school en herstelopgave school 

na verbouwwerken.  
Everdenberg: Vervangen populieren i.v.m. risico op takbreuk ed (veiligheid).  
Tulpenlaan: Vervangen platanen door andere bomen. Herstel voetpad Let op! kabels en leidingen.  
Arkelstein: Rooien elzen, enkele bomen herplanten en de rest dichtstraten. overige compensatie in omgeving 
zoeken, bv. reconstructie Weerdestein/Ockenburg.  
Wilhelminalaan: rooien en vervangen beplanting voor Pannenhoef.  
Blazoenhof: vervangen berken dicht bij woningen ivm gezondheidsklachten. Meer gevarieerd sortiment voorzien 
i.v.m. aantrekkelijkheid 

Urgentie: 
groen: Versleten beplantingen, veiligheidsrisico takbreuk, wortelopdruk in verharding en mogelijk schade aan 

aangrenzende woningen, wortelopdruk en geringe vitaliteit, Versleten en weinig aantrekkelijke beplantingen. 
Gezondheidsklachten en mogelijke schade aangrenzende gebouwen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk; Blazoenhof (Centrum); Wilhelminalaan (Oud-West); lood in de grond 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV) bij Pastoor den Rondenstraat, Tulpenlaan, Wilhelminalaan 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Slotlaan nieuwbouw Mgr. Frenckencollege    
Projectnummer:   oth00740 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Slotlaan - voorbereiding 

Slotlaan - werk door derden in openbare ruimte – voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Nieuwbouw school en inrichten schoolterrein 

Aanpassing openbare ruimte en rioolafvoer 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Nieuwbouw school. Let op! bouwroute. Let op! munitieonderzoek. 

Inrichting terrein. 
water en riolering: Aanpassen rioolafvoer school en afwatering parkeerterrein. 
wegen en verkeer: Verkenning en eerste planvorming mbt aanpassing van de openbare ruimte op nieuwbouw van de school  

Urgentie: 
overig:  Nieuwbouw. 

Afhankelijk van gemeentelijke wensen bij nieuwbouw. 
water en riolering: Afhankelijk van de nieuwbouw. 
wegen en verkeer: In verband met de nieuwbouw van de school. 
 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek “Lukwelpark” 
archeologie: onderzoek 

 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 128 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 129 

Project: Bovensteweg renovatie deklaag    
Projectnummer:   oth00741 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Bovensteweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanpassen VRI 

Vervangen deklaag 
Aanbrengen voegen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Aanpassen VRI bij Max Havelaardreef, toevoegen voetgangerslichten. 

Vervangen geluidsarme deklaag tussen tunnelbak Elkhuizenlaan en Weststadbrug. Aanbrengen voegen viaduct 
Statendamweg, vervangen voetloze overgang viaduct Hoofseweg (NB geen andere voegen i.v.m. bewegend 
brugdek). Deklaagreparaties op Weststadbrug 
Deel van de werkzaamheden in de bouwvak in verband met beperken overlast Weststad. in de op- en afritten 
aandacht voor lussen VRI Statendamweg. Verbeteren afwatering door aanpassing gootconstructie in de 
tunnelbak.  
Voegen Statendamweg en asfalt 
Let op! noodroute hulpdiensten en evt voorzieningen daarvoor en op toekomstige lussen VRI Statendamweg. 

water en riolering: aanpassen goot in tunnelbak zodat storingsgevoeligheid voor drijf/spoelvuil in de goot en richting pomp 
wordt verbeterd 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Klachten. Rafeling van matige en ernstige aard, scheurvorming, ontbreken voegen 
water en riolering: Regelmatig optredende wateroverlast. 

Effect op stadsontsluiting: 
Afsluiting heeft veel invloed op de stadsontsluiting. Om overlast te beperken werkzaamheden uitvoeren in  de 
vakantieperiode. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma waterleidingen    
Projectnummer:   oth00742 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Liniestraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Industrieweg - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asbestcement 

Vervangen waterleiding 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Liniestraat: Vervangen asbestcement.  

Industrieweg: Vervangen waterleiding. Let op! bevindt zich in primaire kering dus problematisch. 

Urgentie: 
overig:  Liniestraat: Extern. 

Industrieweg: Extern. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen onderzoek 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: Industrieweg in de nabijheid van buisleidingen 
explosieven: nvt 
archeologie: bij vervanging van bestaand geen onderzoek nodig, bij nieuw aan te leggen evt wel onderzoek 
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Project: Herstraat renoveren woonstraat    
Projectnummer:   oth00744 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Herstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten 

Vervangen tegels 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Herstraten gebakken klinkers en vervangen tegels 
verbetering woonbuurten: Aanpassen berm en eventueel aanleggen van enkele parkeerplaatsen. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Oneffenheden van matige tot ernstige aard. Versleten tegels. Slecht profiel voetpad westzijde. 
verbetering woonbuurten: In samenhang met onderhoudswerken. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: is vrijgegeven 
archeologie: nvt 
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Project: Meerberg ontwikkeling wellness Bergvlietse bossen    
Projectnummer:   oth00746 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Meerberg - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw hotel, wellness recreatiewoningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Bouw van een hotel, wellness en 80 recreatiewoningen 

Urgentie: 
overig:  Ontwikkeling 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen klasse Industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: onbekend 
archeologie: onderzoek loopt 
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Project: Programma glasvezelnetwerk buitengebied    
Projectnummer:   oth00748 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg glasvezelnetwerk  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Aanleg van glasvezelnetwerk, totaal ca. 60 km netwerk. Let op: kosten toezicht. 

Urgentie: 
overig:  Extern. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen klasse Industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: nvt 
archeologie: afhankelijk van locatie 
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Project: Willem Dreeslaan renovatie scholen en herontwikkeling 
schoollocatie     

Projectnummer:   oth00749 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Willem Dreeslaan - werk door derden in openbare ruimte – initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verbouw school 

Bouw permanente lokalen, deel afstoting schoolterrein naar het openbaar gebied 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Verbouw school en bouw permanente lokalen, deel afstoting openbaar gebied. 

Visievorming op rol openbaar gebied en functie extra areaal. 

Urgentie: 
overig:  Afhankelijk van gemeentelijke wensen bij nieuwbouw 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: bermen klasse Industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: afhankelijk van locatie 
explosieven: nvt 
archeologie: afhankelijk van locatie 
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Project: Slotlaan verbeteren voetgangersverbinding centrum    
Projectnummer:   oth00751 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Slotlaan - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Reconstructie wegprofiel en aanleg volwaardige voetgangersverbinding. 

Aanpassen persleiding 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
algemeen: Er moet nog een definitieve keuze gemaakt worden van het voorkeurstrace mbt de centrumverbinding. De 

beschreven locatie en oplossing kan daarmee wijzigen.  
wegen en verkeer: Verbeteren voetgangerstoegankleikheid van het Centrum vanaf het Slotjesveld. 
water en riolering: Aanpassen pomp en persleiding slotje Limburg 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Politieke ambitie rode loper verbinding parkeerplaats Slotjesveld en Centrum.. 

Verhuizing praktijk huisarts, parkeren niet langer noodzakelijk 
water en riolering: Aansluitend aan de reconstructie, ontlasten van het rioolsysteem. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie: indien rioleringswerk alleen vervangen van bestaand is, geen onderzoek. Zo niet, dan wel onderzoek. 
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Project: Componistenbuurt vermindering overlast riooloverstort    
Projectnummer:   oth00752 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Buurstede - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanbrengen vuilfuiken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Aanbrengen van vuilfuiken bij riooloverstorten. 

Urgentie: 
water en riolering: In verband met overstortproblematiek in de wijk. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: nvt 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: nvt 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Centrum toegankelijkheid    
Projectnummer:   oth00753 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Arendstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanbrengen geleidelijnen 

Aanpassen drempelingangen winkels 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verbetering woonbuurten: Aanbrengen van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden en aanpassen van enkele 

drempelingangen van winkels in het centrumgebied. 

Urgentie: 
verbetering woonbuurten: Naar aanleiding van opmerkingen van het Gehandicaptenplatform Oosterhout. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrum, lood in de grond; 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Klappeijstraat bestrijden stankoverlast    
Projectnummer:   oth00754 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Klappeijstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten 

Aanbrengen lijngoot 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verbetering woonbuurten: Herinrichten van het straatprofiel met een centrale lijngoot voor de afwatering en de aanpassing 

van de afwatering van deze lijngoot op het riool (luchtdicht) 

Urgentie: 
verbetering woonbuurten: In verband met klachten van ondernemers in de Klappeijstraat. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Centrum, lood in de grond; 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Dahliastraat vervangen laanbeplanting en riolering    
Projectnummer:   oth00756 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Dahliastraat - voorbereiding en realisatie 

Narcissenstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen of verwijderen moeraseiken 

Vervangen en vergroten riool 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Dahliastraat: Vervangen of verwijderen moeraseiken door een alternatieve en gemengde structuurr. 
water en riolering: Dahliastraat: Riool vervangen en vergroten in verband met wateroverlast.  

Narcissenstraat: Riool vervangen en vergroten in verband met wateroverlast. 
verbetering woonbuurten: Dahliastraat: Aanpassen van punaises en uitstulpende verkeersgeleidingen. Aanpassen 

verkeersremmers. 

Urgentie: 
groen:  Dahliastraat: Bomen zijn te groot voor deze standplaats en veroorzaken wateroverlast. 
water en riolering: Dahliastraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages 

Narcissenstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. 
verbetering woonbuurten: Bestaande verkeersgeleidingen en -remmers vormen aanleiding voor klachten 
 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV), in bemalingsadvies rekening houden met vlek van Zeemleder, 

vlek niet verplaatsen. Eventueel retour bemaling. 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Beneluxweg noord herontwikkeling bedrijfslocatie    
Projectnummer:   oth00758 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Beneluxweg -  voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Visie en planvorming herontwikkeling deel bedrijfslocatie  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Voorbereiding / visie vorming mbt herontwikkeling van de bedrijfslocatie Beneluxweg, met de nadruk op het 

noordelijk deel. 

Urgentie: 
overig: Ontwikkeling 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: let op grondwatervlek Zeemleder 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Natuurkundigenbuurt beheervisie openbare ruimte    
Projectnummer:   oth00759 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Natuurkundigenbuurt - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Opstellen onderhoudsvisie 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Opstellen onderhoudsvisie met betrekking tot profielen, afwatering en openbaar groen voor de gehele 

buurt incl. een globale prioritering. Onderlegger voor planvorming en Jaarprogramma’s in de komende jaren. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: In verband met aanstaande onderhoudspiek in de Natuurkundigenbuurt en consequente/logische 

aanpak. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Eikenlaan verplaatsen en renoveren speelvoorziening    
Projectnummer:   oth00760 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Eikenlaan - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Opheffen en verplaatsen bestaande speelplaats 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
verbetering woonbuurten: Herinrichten van bestaande spoeelplaats op de hoek Eikenlaan-Kastanjelaan en inrrichten als 

openbar groen en evt extra parkeerruimtes.  
groen:  Opheffen bestaande speelplaats en verplaatsen naar hofje op verzoek van omwonenden in verband met  

veiligheid en bereikbaarheid. 
spelen:  Toestel herplaatsen op speelveld. Plaatsen nieuwe speeltoestellen.  

Urgentie: 
verbetering woonbuurten: Verplaatsing van de speelplaats is een uitdrukkelijke wens van de buurt, maar vanuit onderhoud 

niet noodzakelijk. Ter versterking van maatschappelijke draagvlak en samenhang. Versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit 

groen:  Verzoek omwonenden.  
spelen:  Toestel sluit niet aan bij doelgroep speelplek.  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Programma rioolvervanging midden en noord    
Projectnummer:   oth00762 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Grasbeemd - voorbereiding en realisatie 

Tussenbeemd - voorbereiding en realisatie 
Zichtbeemd - voorbereiding en realisatie 
Nonnenveld - voorbereiding en realisatie 
Floris Versterstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Riool vervangen 

Riool relinen 
Aanpassen boomspiegels 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
water en riolering: Grasbeemd: Riool vervangen 

Tussenbeemd: Riool relinen in verband met aanwezigheid van stadsverwarming. 
Zichtbeemd: Riool relinen in verband met aanwezigheid van stadsverwarming. 
Nonnenveld: Riool vervangen. 
Floris Versterstraat: Riool vervangen incl. aanpassen boomspiegels in rabatstrook 

Urgentie: 
water en riolering: Grasbeemd: Het riool heeft scheurvorming en lekkages.  

Tussenbeemd: Het riool heeft scheurvorming en slechte voegafdichtingen.  
Zichtbeemd: Het riool heeft scheurvorming,  lekkages en slechte voegafdichtingen.  
Nonnenveld: Het riool heeft zeer ernstige scheurvorming, lekkages en belemmeringen in de afvoer.  
Floris Versterstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: Dommelbergen klei, Nonnenveld zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: bij vervanging van bestaand geen onderzoek nodig, bij nieuw aan te leggen wel afhankelijk van l 
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Project: Orion rioolvervanging    
Projectnummer:   oth00763 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Orion - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen bomen in verharding en in plantvakken in verharding 

Vervangen riool  
Vergroten riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Vervangen Acer saccharinum in verharding en in plantvakken in verharding in het kader van reconstructies. 
water en riolering: Riool vervangen en vergroten uit basis rioleringsplan (BRP)..  

Urgentie: 
groen: In verband met wortelopdruk, bomen in erg kleine plantvakken. 
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages.  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging; natuurlijke bodem lemig of kleiig  
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: bij vergrotoing riool mogelijk onderzoek 
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Project: Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen     
Projectnummer:   oth00764 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Vlierlaan - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Opstellen plan 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
groen:  Opstellen van plan voor vervangen bomen, renoveren plantvakken in combinaite met rioolreparaties en herstel 

van verhardingen. Afhankelijk van omvang m.b.t. ingebruiknames e.d. uitvoeren of voorbereiden t.b.v. JOR 2018 

Urgentie: 
groen: In verband met toezeggingen en overlastsituaties en ingbruiknames openbaar groen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: rekening houden met klei 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 

 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 162 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 163 

Project: Programma ingebruikname openbaar groen    
Projectnummer:   oth00765 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Inrichten groenstroken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig: Het inrichten van groenstroken na beëindiging van het particulier gebruik. 

Urgentie: 
overig: In verband met projectmatige aanpak oneigenlijk grondgebruik gemeentebreed. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: Baarschotsestraat ontwikkeling tuindorp Baarschot    
Projectnummer:   oth00958 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Baarschotsestraat - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Woonrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Woonrijp maken. 

Urgentie: 
overig:  Lopende stedelijke ontwikkeling door derden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: achtergrondwaarde; ligging in grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: locatie is vrijgegeven 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: De Vliert herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00959 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 De Vliert - werk door derden in openbare ruimte - realisatie (meerjarig 3 jaar) 

 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkelingslocatie 

Bouw 
Woonrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ontwikkelingslocatie. Bouw 85 woningen. Woonrijp maken. 

Urgentie: 
overig:  Lopende stedelijke ontwikkeling door derden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: Gesaneerd 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: vrijgegeven 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: Veerseweg herontwikkeling Koppelpaarden    
Projectnummer:   oth00961 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Veerseweg - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen riool 

Ontwikkeling nieuwbouw 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Riool vervangen. Ontwikkeling nieuwbouw Koppelpaarden. Let op! nieuw riool onder de asfaltweg door. 

Urgentie: 
overig:   

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 

 

 

 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 170 

 



Jaarprogramma 2017  

 
 

 bladzijde 171 

Project: Meerpaal herontwikkeling voormalige busstalling c.a.    
Projectnummer:   oth00963 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Meerpaal - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 

Europaweg - werk door derden in openbare ruimte - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Stedelijke herontwikkeling en aanpassing kruising 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Meerpaal: Ontwikkeling o.a. Karwei. Let op! eventueel aanpassen van de straat naar Wilhelminakanaal zuid. 

Europaweg: Aanpassing kruising in verband met ontwikkeling Praxis. 

Urgentie: 
overig:  Meerpaal: Stedelijke ontwikkeling 

Europaweg: Stedelijke ontwikkleing  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grenzend aan grondwaterbeschermingsgebied (PMV) 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: onderzoek 
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Project: Everdenberg Oost ontwikkeling bedrijventerrein    
Projectnummer:   oth00968 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Heikantsestraat - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling bedrijventerrein 

Aansluiten op de nieuwe Heistraat 
Bouwrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Ontwikkeling bedrijventerrein. Aansluiten op de nieuwe Heistraat. Bouwrijp maken.  

Urgentie: 
overig:  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: grotendeels in nabijheid van buisleidingtracé 
explosieven: nvt  
archeologie: onderzoek 
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Project: Paterserf herontwikkeling Warandepoort    
Projectnummer:   oth00970 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Paterserf - werk door derden in openbare ruimte - realisatie (meerjarig 2 jaar) 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling en bouw woningen, aansluitend woonrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig:  Herontwikkeling Paterserf-Warandepoort. Bouw woningen en deels woonrijp maken. 

Urgentie: 
Overig:  Lopende stedelijke ontwikkeling door derden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: niet verdacht op basis van vooronderzoek OCE 
archeologie: onderzoek afgerond 
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Project: Slotjesveld inrichting parkgebied    
Projectnummer:   oth00979 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Slotjesveld - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asfalt voet-/fietspad 

Verwijderen wortelopdruk 
Aanleg waterverbinding 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
wegen en verkeer: Vervangen asfalt voet-/fietspad en oplossen wortelopdruk. 
water en riolering: Aanleg van een waterverbinding tussen Slotjesveld/Riethorst en het stadspark. 
verbetering woonbuurten: Voorzien in een logische aansluiting van het parkeerterrein op de doorgaande route richting het 

centrum en aansluitend op de fietsverbinding over het Slotjesveld, zonodig met een kleine aanpassing van het 
hertenkamp. Evt aanbrengen bebording en voorkomen inrijden auto’s vanaf Slotlaan. 

groen:  Meefinancieren duurzame oplossing wortelopdruk grote bomen in fietspad. Afwerken en inzaaien nieuwe 
waterpartij en grondlichamen. Aanplant van ca. 10 nieuwe bomen ter versterking van de parkstructuur. 

Urgentie: 
wegen en verkeer: Veel terugkerende wortelopdtruk met bijbehorende schades. 
water en riolering: In verband met waterafvoer Lukwelpark-Slotjesveld. 
verbetering woonbuurten: Versterken vna smanhang en vebeteren van de logica en veiligheid. 
groen:  Aansluiting op aanleg waterafvoer. Versterken ruimtelijke kwaliteit Slotjesveld en samenhang parken. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling ophoging 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek 
archeologie: onderzoek 
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Project: Veekestraat ontwikkeling woningbouw    
Projectnummer:   oth00984 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Veekestraat - werk door derden in openbare ruimte - initiatief 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Woningbouw 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Bouw van 4 woningen. 

Urgentie: 
overig:    

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: nvt 
archeologie: nvt 
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Project: De Contreie - integrale stedelijke ontwikkeling    
Projectnummer:   oth00987 
 

Omschrijving  

Projectgebied en aard van de werkzaamheden 
 Spieker - voorbereiding 

Broekbos - voorbereiding en realisatie 
Heideven - voorbereiding en realisatie 
Gebint - voorbereiding en realisatie 
Dolium - voorbereiding en realisatie 
Amfora - voorbereiding en realisatie 
Lanspunt - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouwrijp maken 

Woonrijp maken  
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
overig:  Spieker en Lanspunt: bouwrijp maken 

Broekbos, Heideven, Gebint, Dolium en Amfora: woonrijp maken 

Urgentie: 
overig:  Spieker: ambitie stedelijke ontwikkeling 

Broekbos, Heideven, Gebint, Dolium, Amfora: in verband met voortgang stedelijke ontwikkeling 
Lanspunt: stedelijke ontwikkeling, rentedruk grondkosten 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

verwachting: 
bodemkwaliteit: is onderzocht; grotendeels schoon; asbestspot verwijderen 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: nvt 
explosieven: vrijgegeven 
archeologie: onderzoek afgerond 
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