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Onderwerp

Besluit

Rioolrenovatie Biezen
en Trappistenstraat

Het college heeft kennis genomen van de
aanbesteding voor de projecten rioolrenovatie
Trappistenstraat en rioolrenovatie straat Biezen en
stelt kredieten beschikbaar voor de uitvoering van
de werkzaamheden. Bij aanvang van het werk wordt
de omgeving geïnformeerd over bereikbaarheid en
wegomleidingen.
Het college stemt in met de uitgangspunten en
principevoorstellen voor het Verkeersplan
's Gravenmoer. Deze zijn opgesteld in
samenwerking met de klankbordgroep onder
begeleiding van een adviesbureau. Eind vorig jaar
zijn de uitkomsten op een informatieavond
gepresenteerd aan belanghebbenden.
Besloten is om jaarlijks de planning vast te stellen,
door afweging van de gegevens die op dat moment
beschikbaar zijn, ter voorbereiding op de vaststelling
van de begroting.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van het rapport
"Fietsoversteek Mgr. Schaepmanlaan,
risicobeoordeling en verbeteropties" uitgevoerd door
bureau Groen Licht.
Bij het onderzoek is uitgebreid gebruik gemaakt van
inwonerparticipatie. Er is gesproken met leerlingen van
het Cambreurcollege en met de wijkraden Biezen en
Centrum. Ook is ter plaatse een belevingsonderzoek
onder overstekende fietsers en voetgangers
uitgevoerd. De voorkeur van alle betrokken partijen
gaat uit naar een fietsstraat met in het midden een
steunpunt waardoor er meer tijd is voor overstekende
fietsers en voetgangers tussen het passeren van de
eerste en de tweede rijbaan. De oversteek Drijversveld
- Mgr. Arienstraat wordt hierbij (anders dan de huidige
situatie) uit de voorrang gehaald. Het verkeersbureau
concludeert dat de meest voorname risicofactor in
relatie tot het ontstaan van (bijna)ongevallen ligt bij het
feit dat de fietsoversteek in de voorrang ligt. Vanuit de
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participatie door leerlingen Cambreur, de wijkraden en
het onderzoek ter plaatse wordt dit bevestigd.
Het college sluit zich aan bij de voorkeur van betrokken
partijen en stemt in met het maken van ontwerptekening met midden berm. Op basis hiervan kan een
ook zorgvuldige financiële onderbouwing worden
opgesteld.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, maandag 18 maart 2019.
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