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1. Inleiding
Voor u ligt het Jaarplanplan Openbare Ruimte (JOR) 2019-2022 versie 2. In dit boek zijn projecten en
werkzaamheden opgenomen die direct of indirect betrekking hebben op de openbare ruimte. Per project/ werkzaamheid is een korte omschrijving opgenomen met een nadere toelichting op de werkzaamheden. Daarnaast wordt een indicatie gegeven wanneer het project uitgevoerd wordt, wat het
gaat kosten en uit welk budget het gedekt wordt. Projecten van derden zijn opgenomen wanneer deze
een substantieel beslag leggen op de ambtelijke capaciteit en/of wanneer er een noemenswaardige
impact op de openbare ruimte is. Per project/ werkzaamheid is het dossiernummer vermeld en de verantwoordelijk projectleider of bij projecten van derden de gemeentelijk projectcoördinator. Dit JOR is
een eerste opzet waarin alle projecten die spelen zijn opgenomen, ook als de inhoud of planning nog
niet exact bekend is.

Doel
Het JOR heeft drie doelen:

Het vormt, samen met de onderliggende stukken een instrument voor de bedrijfsvoering op de
afdeling Realisatie en Beheer. Het vormt de basis voor de projectplanning en –beheersing om
te komen tot het realiseren van werken en het op orde houden van de openbare ruimte. Het
JOR speelt een belangrijke rol in de capaciteitsplanning en –coördinatie. Met het JOR kunnen
procesmatige en inhoudelijke voortgang van projecten gecontroleerd en gestuurd worden. Het
JOR geeft een totaalbeeld van wat er waar en wanneer in de openbare ruimte uitgevoerd wordt,
zodat de verschillende werkzaamheden op elkaar afgestemd kunnen worden en beter integraal
gewerkt kan worden. In dit JOR zijn capaciteit en omvang van het JOR nog niet op elkaar afgestemd.

Het JOR verschaft intern het college, de raad en de ambtelijke organisatie een overzicht van
waar de afdeling Realisatie en Beheer voor staat. Het geeft inzicht in wat er waar en wanneer
gaat gebeuren, welk bedrag ermee gemoeid is, wat de ambtelijke inzet is en wie de verantwoordelijke is.

Het JOR is een communicatie instrument naar de burger en externe partijen zoals het waterschap en woningstichtingen. Zij kunnen ook zien wat er waar en wanneer gaat gebeuren. Naar
buiten toe zullen bedragen en uren-inzet niet genoemd worden.

Voorbehoud
Het JOR is een manier om tijdig afstemming te zoeken en capaciteit te plannen. Het JOR is geen doel
op zich.
Hoewel we ons best doen om dit document zo volledig en actueel mogelijk te houden is het niet te
voorkomen dat informatie onvolledig of achterhaald is. Soms is informatie immers nog niet beschikbaar, of is de stand van zaken zo ver gevorderd dat de informatie in het JOR achterhaald is. Aan dit
JOR kunnen dus geen rechten ontleend worden.

Methodiek
In aansluiting op het gebiedsgericht werken zoals dat de afgelopen jaren is ingevoerd, is in dit JOR
gekozen voor het opsommen van de werkzaamheden per kern.
In het JOR zijn de volgende werkzaamheden opgenomen:
1.
Projecten zoals de realisatie van een nieuwe woonwijk, het vervangen van riolering, het aanleggen van een fietsverbinding. Deze werkzaamheden hebben een eenmalig karakter en vaak is er
sprake van een functieverandering van de locatie.
2.
Regulier werk en groot onderhoud zoals bermbeheer, plantsoen- en boomonderhoud, baggeren
watergangen, onderhoud verhardingen en wegmarkeringen etc. Deze werkzaamheden hebben
een terugkerend karakter.
De frequentie kan variëren van meerdere keren per jaar tot bij wijze van spreken eens per 10
jaar.
Op de locatie van de werkzaamheden is geen sprake van functieverandering. Indien sprake is
van grootschalig onderhoud, zoals het vervangen van een groot stuk riool of een groot stuk
5

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

3.

wegdek, wordt gekeken in hoeverre er wensen zijn vanuit bijvoorbeeld verkeersveiligheid of
groeninrichting en kan dit een project worden waarin integraal de openbare ruimte wordt aangepakt. Daar waar deze terugkerende werkzaamheden een grote impact hebben (ruimtelijk/ financieel/ inzet), bijvoorbeeld asfaltonderhoud of renovatie rioolgemalen, wordt dit apart benoemd
en een korte omschrijving van de werkzaamheden gegeven. Als de werkzaamheden minder impact hebben en meer routinematig zijn (bijvoorbeeld gazon maaien, sloten vegen), is het van
belang tijdig goede bestekken op te stellen. Van deze werkzaamheden is daarom een lijst opgenomen van de bestekken met looptijd, einddatum en kostprijs.
Werken van derden zoals het realiseren of renoveren van een woonwijk door een woningstichting, het omleggen van een provinciale weg door de provincie etc. De gemeente is in deze werken niet leidend maar volgend. Vaak zijn er wel kosten en ambtelijke inzet mee gemoeid. Soms
vloeien er voor de gemeente ook werkzaamheden uit voort zoals het aanleggen of herstraten
van wegen of het aanleggen van riolering. Niet alle werken van derden zijn opgenomen. Gekozen is alleen die werken op te nemen die een (grote) ruimtelijke impact hebben of een samenhang hebben met werken van de gemeente of waar ambtelijke capaciteit mee gemoeid is. Als
bijvoorbeeld de NS het station of het spoor opknapt, of als Rijkswaterstaat werkzaamheden in
de uiterwaard uitvoert, zijn deze niet opgenomen. Daarentegen zijn woonuitbreidingen door bijvoorbeeld de woningstichting wel opgenomen.

Op basis van inventarisaties en inspecties van de openbare ruimte wordt de prioriteit bepaald. Daarbij
spelen zowel de ernst van gebreken als de kans dat die leiden tot calamiteiten een rol. De projecten
met de hoogste prioriteit worden opgenomen in het JOR. Tijdens het opstellen van het JOR vindt integrale afstemming plaats met de disciplinebeheerders.
Voor alle projecten/ werkzaamheden is een projectleider aangewezen, deze is verantwoordelijk voor
inhoud, budget en planning. De projectleider blijft verantwoordelijk tot het moment dat het overgedragen is aan beheer. Ook tijdens de uitvoering van het werk, dat begeleid wordt door een toezichthouder
en een directievoerder, blijft de projectleider verantwoordelijk. Zo kan gezorgd worden dat wat buiten
gerealiseerd wordt in overeenstemming is met wat ‘binnen’ bedacht is.
Stedelijke ontwikkelingen (in- en uitbreidingen) zijn afhankelijk van onder andere het tempo waarin
woningen verkocht worden en hebben daarmee een dynamisch karakter met een eigen dynamische
planning. De planning moet flexibel zijn en kan afwijken van wat in het JOR is opgenomen.
Het JOR probeert zoveel mogelijk de activiteiten van andere marktpartijen te monitoren. Zo vindt er
onder andere afstemming plaats met kabel- & leidingbeheerders, Waterschap Rivierenland en de Provincie Gelderland.

Planning
Een goede planning is het halve werk en essentieel in de realisatiegraad van het JOR. Ieder project
vraagt om een andere voorbereidingstijd. De voorbereidingstijd varieert tussen de 3 en 9 maanden.
Sommige projecten zijn afhankelijk van besluitvorming door de politiek. Door hier in de voorbereiding
rekening mee te houden kunnen opmerkingen vanuit de politiek (tijdig) ingepast worden. Het JOR
wordt geprogrammeerd op basis van urgentie, financiën, ontsluiting en personele capaciteit.
Een goede planning maakt het ook mogelijk om projecten in tijd zodanig op elkaar af te stemmen dat
verkeersdoorstroming niet teveel wordt beperkt door op meerdere locaties tegelijk met wegwerkzaamheden bezig te zijn.

Communicatie
Bij elk project is een goede communicatie, zowel intern als ook naar de bevolking en derde partijen,
van groot belang. Per project zal worden bekeken op welke wijze de communicatie wordt opgepakt.
Afhankelijk van de grootte en impact van het project worden de volgende communicatiemiddelen ingezet: Externe communicatie wordt vaak met de afdeling communicatie afgestemd.
- Opstellen van een projectplan waarin de projectgroep wordt benoemd.
- Afstemming met de dorps- en wijkcoördinatoren vindt plaats.
- Informatienota c.q. vaststellingsbesluiten aan college en/ of raad.
- Officiële ter inzagelegging met inspraaktermijn.
- Organiseren bewoners-/ inspraakavonden.
- Informeren van wijk- en buurtverenigingen.
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Publicatie in kranten als Brabants Dagblad, Toren, Carillon.
Gericht aanschrijven van bewoners en bedrijven of huis-aan-huisbrieven verspreiden.
Plaatsen van informatie op de website
Het verspreiden van nieuwsbulletins
Het plaatsen van informatieborden langs de weg bij projecten.
Afstemmingsmomenten met derde partijen als waterschap, provincie, Staatsbosbeheer etc..

Financiën
De in dit rapport genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief voorbereiding en toezicht
en exclusief 21% BTW.
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2. Projecten per kern
Aalst, De Ham III

Project: De Ham 3 Aalst
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woningbouw in Aalst i.v.m. woningbehoefte
Woningen voor mensen die in Aalst willen wonen.
Een nieuwe woonwijk met gescheiden rioolstelsel en een duurzaam veilig
ingericht wegenstelsel.
2.1
457481
Stefan van der Pas
Waterlelie, Waterkers, Waterviolier, Watermunt
2005
2006-2020

Uitgangspunten:
De Kernen en LT bouwen t/m medio 2020 nieuwe woningen en leggen de openbare ruimte aan. Het
plangebied is voor de helft gereed. Het afgewerkte deel is in beheer bij de gemeente Zaltbommel.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Areaaluitbreiding.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
De Kernen heeft de regie. Bewoners en/of belanghebbenden informeren tijdens de planvorming en
uitvoering.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Grondexploitaties

Alleen ambtelijke uren
2019 – 2020 -> € 20.000,Dekking:
Bedrag
Naam dekkingspost
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Aalst, verkeersmaatregelen Parallelweg t.b.v. snelheidsreductie
Project: diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Omschrijving:
Aanleiding:

Gedurende het jaar komen diverse kleine verkeersverzoeken binnen, zoals verkeerstellingen, fysieke aanpassingen, vervanging van zaken en algemene verkeersonderzoeken. Vaak blijkt er geen financiële dekking te
zijn voor de uitvoering van snelheidsreducerende maatregelen

Doel:

Uitvoeren van kleine diverse verkeersmaatregelen. De verkeersveiligheid
vergroten.
Gedeeltelijk aanpassen parallelweg Maas-Waalweg Aalst van 80 naar 60
km/u
2.2
N.N.B
Esther Jansen
Bovengenoemde tracés
2019-2020
2019-2020

Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Uitgangspunten:
Dit project omvat 5 verschillende tracés. Voor al de tracés geldt het uitgangspunt dat de vormgeving
van de weg dusdanig gaat worden aangepast dat het gewenste gebruik beter wordt afgedwongen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Deze aanpassingen kennen in beginsel geen nieuwe ruimteclaim; de aanpassingen worden zo veel
als mogelijk binnen het huidige wegprofiel ingepast. Gedacht moet worden aan het toevoegen van bebording, het versterken van de poortfunctie, het inpassen van fysieke snelheidsremmende maatregelen, het aanpassen van markering, de wijziging van voorrangsregimes en eventueel het versmallen
van wegprofielen.

Samenhang met:
Aanpassen huidige 60 km/u-zone Delwijnsestraat Delwijnen
Aanpassen Leutsestraat Gameren van 80 naar 60 km/u
Invoeren 30 km/u-zone Virieusingel Zaltbommel
Snelheidsremmende maatregelen Hogeweg Zaltbommel

Participatie en communicatie:
In samenspraak met omwonenden en politie

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020
Perspectiefnota 2020

€ 40.000,- (uit 150.000.-)

Bedrag
75.000 (2019)
75.000 (2020)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Aalst, dijk nabij steenfabriek
Project:

Aalst, dijk nabij steenfabriek

Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Huidige rijbaan is te smal voor vele vrachtverkeer
Veiligheid voor aanwonenden en voorkomen afschuiven dijktalud
Veilige ontsluiting van de steenfabrieken naar de Maas en Waalweg.
2.3
2018-39
Marijn van Halder
Maasdijk ter hoogte van steenfabriek MBI
2018-2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Door verbreding van het dijklichaam kan er een bredere rijbaan ontworpen worden waarop vrachtwagens elkaar kunnen passeren zonder gebruik te maken van de bermen. En er komt parkeergelegenheid aan de zijde van de woningen, waardoor er minder verkeersbelasting komt op het talud aan de
woningzijde. Er komen fietssuggestiestroken en de huidige verkeerssnelheid van 80 km/u wordt teruggebracht naar 60 km /u.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Verkeerssnelheid wordt 60 km/u.

Samenhang met:
Compensatiewaterberging in overleg met RWS uit te voeren aan de Zaaiwaard in Aalst.

Participatie en communicatie:
Bewoners ter plaatse , steenfabrieken, WSRL en RWS.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 600.000,-

Naam dekkingspost
Fonds Bovenwijks
Steenfabrieken

Bedrag
€ 400.000,€ 200.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Aalst, Kwaliteitsimpuls De Neswaarden
Project: Aalst, Kwaliteitsimpuls De Neswaarden
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In de huidige situatie heeft het Esmeer vanaf de oevers al vrij steile taluds.
Hierdoor zijn er weinig vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor
flora en fauna en is de ecologische diversiteit relatief laag. In samenwerking met Staatsbosbeheer willen wij een kwaliteitsimpuls realiseren die niet
ten koste mag gaan van de huidige gebruiksfunctie en (zwemwater)kwaliteit.
Betere omstandigheden creëren voor natuurontwikkeling, meer biodiversiteit.
Behouden van de huidige waterkwaliteit
Deels verondiepte plas
Meer biodiversiteit en vestigingsmogelijkheden voor flora en fauna
Betere recreatieve voorzieningen
2.4
337967
Barto van Soelen
Recreatiegebied De Neswaarden, het Esmeer aan de Zaaiwaard te Aalst
2019-2020
2020-2030

Uitgangspunten:
Bewaken van de huidige waterkwaliteit tbv recreatie en drinkwaterwinning.
Minimale verondieping in gemeentelijk deel.
Geen werkzaamheden uitvoeren in het recreatieseizoen (half mei – half september).

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het Esmeer wordt deels verondiept waardoor er betere vestigingsmogelijkheden worden gecreëerd voor
flora en fauna. Het behouden van de huidige waterkwaliteit is een zeer belangrijk aspect.

Samenhang met:
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Participatie en communicatie:
Voor dit project is een klankbordgroep opgericht met een aantal belanghebbenden. Zij zijn intensief
betrokken bij de kwaliteitsbewaking en de uitvoering.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Kwaliteitsimpuls
Neswaarden

De investeringen in het gebied bedragen ca. € 1.000.000,-.
Uitgaven dienen minimaal gedekt te worden door de inkomsten vanuit de
grondleverantie.
Dekking:
Bedrag
Naam dekkingspost
nvt (zie kostenind.)
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Aalst, aanleg parkeerplaatsen Zaaiwaard
Project: Aalst, aanleg parkeerplaatsen Zaaiwaard
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Parkeerproblematiek in het hoogseizoen
De parkeerproblematiek oplossen
Het aanleggen van een parkeerterrein
2.5
363857
Gert-Jan van der Maas
Weiland in oksel van de Veerdam en de Zaaiwaard
Najaar 2018 tot en met voorjaar 2019
Eind 2019

Uitgangspunten:
De aanleg van cicra. 180 verharde plaatsen en 130 onverharde plaatsen. Het bestemmingsplan is
hiervoor gewijzigd. Tevens wordt een ijsbaantje aangelegd. Een en ander is afgestemd met RWS en
WSR.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het realiseren van een parkeerterrein.

Samenhang met:
Er is een relatie met de verontdieping van de Neswaarden. Tevens worden kosten hieruit met terugwerkende kracht gedekt. Ook samenhang met gebiedsplan Aalst.

Participatie en communicatie:
Omwonenden zijn mondeling geïnformeerd. Voor de recreanten gaat een persbericht uit wanneer het
terrein gereed is.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
FBV (voorfinanciering)
Dorpsbudget
Verontdieping (uiteindelijk)

€ 220.000,-

Bedrag
€ 208.000,€ 12.000,€ 208.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Aalst, versterken groen in diverse kernen
Project: Aalst, versterken groen in diverse kernen
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Voor de komende 4 jaar geld vanuit de gemeenteraad ontvangen
Een groenere plattelandsgemeente met oog voor biodiversiteit
Meer groen in de kernen
2.6
Moniek Widdershoven
In 2019 wordt er gestart met Aalst, Kerkwijk, Nederhemert en Zuilichem.
De overige kernen worden over de komende 3 jaar (2020-2022) verdeeld.
2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Samen met de inwoners kijken naar mogelijkheden om meer groen in de dorpen te brengen of het
groen/hoofdgroenstructuur te versterken en aan te vullen. Als vakken toe zijn aan vervanging worden
deze waar mogelijk ook meegenomen. Wanneer nodig wordt er afstemming gezocht met overige projectleiders en disciplines.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Groen wordt opgeknapt en ligt er verzorgd bij.

Samenhang met:
In Aalst:
- Renovatie E.P. van Ooijenstraat
- Ontwikkeling De Ham
Daarnaast samenhang met budget voor versterken hoofdgroenstructuur.

Participatie en communicatie:
Samen met gebiedscoördinatoren de dorpen bepaald, dorpsraden gehoord en inwoners betrokken
door middel van een rondwandeling en het leveren van input. Wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en plannen komen op de gemeentewebsite te staan.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
657062 Gebruiksgroen
versterken
657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren

€80.000 per jaar (totaal voor 4 dorpen) en inzet uren.

Bedrag
€50.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€30.000,-
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Aalst, E.P. van Ooijenstraat
Project: Aalst, E.P. van Ooijenstraat
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Vanwege het dorpse karakter wordt het asfalt vanaf de rotonde E.P. van
Ooijenstraat tot aan de Oranjestraat vervangen door (gebakken) klinkers.
De parkeerplaatsen tegenover de bakker/supermarkt/cafetaria kunnen mogelijk heringericht worden zodat auto’s dichter bij de winkels kunnen parkeren. Daarnaast is uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en herinrichting van de dierenweide wenselijk.
Dorpse karakter terugbrengen.
Een regenwaterriool aanleggen voor de afvoer van regenwater.
Meer parkeerplaatsen realiseren nabij de winkels en Emmahof.
Toekomstbestendig maken van de dierenweide.
Aandacht voor groenstructuur.
Uitstraling van een 30km weg door inrichting met gebakken klinkers
Voldoende parkeergelegenheid bij winkels en Emmahof
Veilige oversteekplaats bij school
2.7
Barto van Soelen
Het projectgebied “E.P. van Ooijenstraat” loopt vanaf de rotonde MaasWaalweg t/m de T-splitsing met de prinses Wilhelminastraat.
De parkeerplaatsen voor het winkelgebied en de bestaande dierenweide
worden ook in het ontwerp betrokken. In de uitvoering zal een deel van de
Oranjestraat meegenomen moeten worden om het hemelwater naar de
Drielse wetering te kunnen afvoeren.
2019-2020
2020-2021

Uitgangspunten:
Het asfalt van de EP van Oijenstraat (vanaf rotonde Maas-Waal weg tot Oranjestraat) wordt vervangen
door (gebakken) klinkers. Overige rijbaanverharding van de EP van Ooijenstraat t/m splitsing prinses
Wilhelminastraat is nu uitgevoerd in betonstraatsteen. Ook deze verharding uitvoeren in (gebakken)
klinkers.
Wenselijk is ook om de bestaande trottoirs en langsparkeervakken in de vervanging mee te nemen.
Parkeervakken tegenover de bakker / supermarkt beter inpassen in een nieuwe situatie.
Dierenpark herinrichten of herbestemmen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De E.P. van Ooijenstraat kan een hoofdroute worden voor een nieuw aan te leggen regenwaterriool
naar de Drielse Wetering. Bij herinrichting moet rekening gehouden worden met de plaatsing van een
tent voor festiviteiten. Er leeft een wens om de dierenweide her in te richten.

Samenhang met:
Er bestaat een mogelijkheid dat de supermarkteigenaar de huidige winkelpanden gaat herbouwen. Afhankelijk van de doorgang en het uitvoeringsmoment is het wenselijk de gemeentelijke werkzaamheden
in samenhang met de herbouw te bekijken.

Participatie en communicatie:
Inwoners worden bij de planvorming betrokken in de vorm van informatieavonden

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 601.000,-

Naam dekkingspost
WRP
Wegbeheer
Kwaliteitsimpuls
openbare ruimte

Bedrag
€ 200.000,€ 151.000,€ 250.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Brakel, afronden werkzaamheden riolering
Project: Brakel, afronden werkzaamheden riolering
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Bestaande riool wat niet meer in gebruik is volschuimen om verzakkingen
op particulier terrein te voorkomen.
Voorkomen dat er verzakkingen ontstaan door instorten riool.
Geen overlast meer door verzakkingen bij particulieren in de tuinen.
2.8
Marijn van Halder
Brakel Wilhelminastraat, Hovendsedijk, Kruispad en Burg. Postweg
2018
2019 Q 2 en 3

Uitgangspunten:
De riolering in dit deel van Brakel is in het verleden vervangen, waarbij regenwater is afgekoppeld naar
een gescheiden stelsel. Het oude riool zou buiten gebruik gesteld worden. Er blijken toch nog aansluitingen op te zitten en door hoogteverschillen in de wijk hebben een aantal woningen problemen met de
afvoer van hemelwater. Er zijn metingen gedaan en er is onderzocht hoe de aansluitingen zitten. Deze
aansluitingen worden nu aangepast. Het oude riool wordt daarna buiten bedrijf gesteld en waar mogelijk
gevuld met schuimbeton.

Gevolgen voor openbare ruimte:
-

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Aanwonenden, en grondeigenaren.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 75.000,-

Naam dekkingspost
WRP

Bedrag
€ 75.000,-

Naam dekkingspost
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Brakel, waterberging West
Project: Waterberging Brakel West
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Er ligt een stedelijke waterbergingsopgave om het systeem klimaatbestendig te maken.
Te voorzien in de waterbergingsopgave door het aanleggen van een waterberging.
Een aangelegde waterberging voor Brakel West.
2.9
398723
Nanda Jooren
Westzijde van Brakel tussen Nieuwendijk en bebouwde kom
2017-2018
2019

Uitgangspunten:
We leggen waterberging aan waarbij voorzien wordt voor alle opgaven van Van der Ven (bedrijventerrein), Waterschap Rivierenland (stedelijke en kwelopgave) en van de gemeente (stedelijke opgave). Op
een perceel langs de Langerak komt een waterberging in de vorm van een ijsbaan. Deze kan, indien
het bestemmingsplanwijziging akkoord is, als ijsbaan fungeren. Voor deze waterberging vergroten we
duikers en leggen we nieuwe duikers aan bij de Weitjesweg en Langeraksweg. De resterende wateropgaven leggen we aan op een perceel van Van der Ven, nabij Van Heemstraweg 8.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het riolerings- en watersysteem in Brakel is beter klimaatbestendig.

Samenhang met:
We werken eraan, met een wijziging van het bestemmingsplan, de ijsbaan te verleggen naar de Langerakseweg. We hebben afspraken hierover gemaakt met Van der Ven, die op het huidige perceel van de
ijsbaan een bedrijventerrein wil realiseren.

Participatie en communicatie:
De plannen zijn besproken tijdens een informatieavond. Bij een inloopavond zijn de verkeersmaatregelen toegelicht. De waterberging is bijna gereed.

Financiën:
Kostenindicatie:

Het aandeel van de gemeente bedraagt € 120.000,-. De totale projectkosten bedragen € 423.000,-. Het aandeel van Van der Ven is
€ 83.000,en het aandeel van WSRL € 220.000,-.

Naam dekkingspost
WRP

Bedrag
€ 120.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Brakel, waterberging Oost
Project: Waterberging Brakel Oost
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In het WRP is als maatregel de aanleg Waterberging Brakel benoemd omdat er nu sprake is van teveel afwenteling van stedelijk water naar het buitengebied .
Het realiseren van een waterberging voor Brakel Oost om Brakel klimaatbestendig te maken
Een waterberging voor Brakel Oost.
2.10
Geen
Nader te bepalen (Martine Kriesch voor verkenning, Nanda Jooren voor
uitvoering)
Er is nu alleen nog sprake van een zoekgebied ten oosten van de Burgemeester Posweg en boven de Van Heemstrabaan.
2019/2020
2020/2021

Uitgangspunten:
Waterbergingsopgaven van 0,6 ha in peilgebied BOM 177 Gemeenschappelijk project met het Waterschap. We hebben we tot nu toe gekeken waar we kunnen aanhaken op lopende projecten. Dat heeft
tot nu toe nog geen locatie opgeleverd. In 2016 is al eens een verkenning naar mogelijke locaties gedaan. Dit moet weer opgepakt worden. Mogelijk dat dit in het programma Ruimtelijke adaptatie als
maatregel meegenomen of opnieuw verkend wordt. Dit gaat in het najaar van 2019 lopen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Aanleg Waterberging.

Samenhang met:
Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Participatie en communicatie:
Waterschap Rivierenland. Zodra een locatie bekend is met aanwonenden / dorpsraad.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
WRP

€ 128.000,Dekking:
Bedrag
Naam dekkingspost
€128.000 (waarvan
50% WSRL / 50% gemeente)
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Brakel, woningbouw Molenkamp – Holland House
Project: Brakel, woningbouw Molenkamp Holland House
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woningbouwontwikkeling in Brakel ivm woningbehoefte
Woningen voor mensen in Brakel met een kleine beurs.
13 sociale huurwoningen en twee bouwkavels, inclusief openbare ruimte
(parkeren, ontsluiting, groen)
2.11
Paul Gerards
De locatie is gelegen aan de Molemkamp, naast de PLUS en ten noorden
van de Molenkampsweg te Brakel.
2019-2020
2021

Uitgangspunten:
Het project behelst 13 sociale huurwoningen, 2 vrije kavels inclusief voldoende parkeervoorzieningen
en ontsluiting van de huurwoningen aan de Molenkamp. De Kernen is de ontwikkelende partij, wij begeleiden het traject. In 2019 en 2020 moeten de plannen uitgewerkt worden en de planologische procedure doorlopen worden. Bouw is voorzien in 2021.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Aansluitingen van de vrije kavels op de Molenkampsweg, insteekstraat en parkeerplaatsen incl. groen
moet aangelegd worden vanaf de Molenkamp, doortrekken blokhaag Molenkamp en waterberging.

Samenhang met:
De PLUS wil uitbreiden en waardoor dit plan aangepast moest worden. Aan de andere zijde wil een
particulier ontwikkelen. Ten slotte is er nog een parkeeropgave van de PLUS die mogelijk van invloed
is op het plan.

Participatie en communicatie:
Communicatie loopt primair via De Kernen. Omwonenden zijn al geïnformeerd en worden tzt verder bij
het traject betrokken.

Financiën:
Kostenindicatie:

35.000,- (ambtelijke uren: PL, toezichthouden, controles, advies)

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag
35.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Brakel, Bedrijventerrein Langerak
Project: Brakel, Bedrijventerrein Langerak
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Realisatieovereenkomst met Van der Ven
Realiseren van een bedrijventerrein in Brakel
Een bedrijventerrein in Brakel aan de Van Heemstraweg.
2.12
Franca Diels
Brakel
Medio 2020
Eind 2020 /begin 2021

Uitgangspunten:
Overeenkomst is afgesloten met Van der Ven voor de realisatie van een bedrijventerrein aan de Van
Heemstraweg in Brakel, naast nummer 2. Van der Ven realiseert het terrein, maakt bouw-en woonrijp.
De gemeente controleert de bestekken en houdt toezicht.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De wegen komen in eigendom van de gemeente. Deze moeten opgenomen worden in het onderhoudsplan. Het groen komt waarschijnlijk is eigendom bij de eigenaren. Indien dat niet lukt moet het groen
ook in het onderhoudsplan worden opgenomen.

Samenhang met:
Waterberging Brakel West en de ijsbaan.

Participatie en communicatie:
Niet, gaat slechts om controle bestekken en toezicht, overige doet exploitant.

Financiën:
Kostenindicatie:

20.000,-

Naam dekkingspost
Verkoop grond op het bedrijventerrein aan derden

Dekking:
Bedrag
Naam dekkingspost
Afhankelijk van de dan
geldende grondprijs
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Bruchem, vervangen waterleiding Peperstraat
Project: Bruchem, vervangen waterleiding Peperstraat
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Vervanging van Asbest Cementleiding door flexibele kunststofleiding
Kwaliteitsslag
Minder storingen door nieuwe leiding
2.13
Sjaak Nieuwenhuizen (gemeente Zaltbommel) Rob van Bergen(Vitens)
Betreft 2e tracé Peperstraat te Bruchem
2019
2020/2021 (afhankelijk van beschikbaar budget)

Uitgangspunten:
De bedoeling is dat Vitens een nieuwe leiding gaat leggen ter vervanging van de oude asbestcementleiding, ten eerste vanwege de eis van de overheid om asbest zo veel mogelijk te verwijderen en daarnaast de kans op schades/storingen tot een minimum te beperken. De inzet is om dit in 2020 uit te
voeren echter binnen Vitens moet hier ook financiële dekking voor gevonden worden hierdoor is het
mogelijk dat het evt. een jaar opschuift

Gevolgen voor openbare ruimte:
De openbare ruimte kan op termijn een kwaliteitsslag verwachten, het vorige deel van het project is
afgerond met als gevolg dat er een nieuw wegdek is aangelegd met deels vergoed door de opbrengsten
vanuit de schade ontstaan door de werkzaamheden van Vitens.

Samenhang met:
De bedoeling is dat Vitens contact zoekt met partners (ondergronds) om evt. werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren. Dit om de overlast in de toekomst tot een minimum te beperken. Regulier groot
onderhoud aan asfalt wordt uitgevoerd na de werkzaamheden aan de waterleiding.

Participatie en communicatie:
Deze rol ligt uiteindelijk bij Vitens, er wordt wel op gestuurd om hier actief op in te zetten aangezien het
dorp hier behoorlijk veel hinder van gaat ondervinden.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Kabels en leidingen

Kosten van toezicht worden betaald uit de pot degeneratie en kabels en
leidingen

Bedrag
€ 5000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Bruchem, verbreden spoorwegovergang
Project: Bruchem, verbreden spoorwegovergang Vlierdseweg
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Een bijna aanrijding tussen vrachtwagen en trein tijdens proefperiode
hoog frequent spoor. Vanuit het programma “Beter en meer” (hoog frequent spoor) van de ProRail gaat er 6x per uur een intercity rijden. Hierdoor neemt de kans op aanrijdingen met kruisende voertuigen toe. De
wegverbreding verbetert het zicht en de ontruimingsmogelijkheid van de
kruising.
Verbreden van de rijbaan ter plaatse van spoorwegovergang om klemrijden van elkaar kruisende motor voertuigen te voorkomen.
Een bredere spoorwegovergang.
2.14
Stefan van der Pas
Spoorwegovergang Vlierdseweg Bruchem
2020
2020/2021

Uitgangspunten:
ProRail bereidt het werk voor en voert de nodig infrastructurele werkzaamheden uit in overleg met de
wegbeheerder van de gemeente Zaltbommel.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Verkeershinder. Door werkzaamheden moet de weg afgesloten worden.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Met aanliggende bedrijven en bewoners. ProRail verzorgt de communicatie.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 4000,-

Naam dekkingspost
Algemene middelen

Bedrag
€ 4000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Bruchem, speelvoorziening
Project: Speelvoorziening Bruchem
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Tijdens twee rommelmarkten in het voorjaar van 2015 en 2016 is aan inwoners van Bruchem gevraagd naar de wensen voor hun eigen woon- en
leefomgeving. Een veelgehoorde wens van volwassenen en kinderen is
een speeltuin voor oudere kinderen.
Het doel is het realiseren van een natuurlijke speeltuin met groot trapveld
voor de oudere kinderen aan de Akkerstraat.
Een natuurlijke speeltuin met groot trapveld aan de Akkerstraat.
2.15
443020
Marcella den Otter en Nanda Jooren
Het projectgebied bestaat uit het perceel aan de Akkerstraat in Bruchem.
Tweede en derde kwartaal 2019
Derde en vierde kwartaal 2019

Uitgangspunten:
We leggen een trapveld voor oudere jeugd en een natuurlijke speeltuin aan op het perceel. De bestemming is agrarisch, door middel van een tijdelijke vrijstelling kan hiervan worden afgeweken. Samen met
het dorpsplatform en een klankbordgroep ontwerpen we de speeltuin. We nemen hierin de wens op
voor een insectenvriendelijke beplanting, indien mogelijk met fruitbomen. Het resterende deel van het
perceel verkopen of verpachten we. Er is besloten om binnen de bebouwde kom geen onderzoeken
verder uit te voeren.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De werkzaamheden vinden plaats op het betreffende perceel. Voor de kinderen van 8 – 12 jaar is er na
afloop van dit project een speeltuin voor hun leeftijd met een nieuw trapveld.

Samenhang met:
De werkzaamheden aan de Akkerstraat kunnen gecombineerd worden met een perceel met trapveldje
aan de Gruttostraat. Daar kunnen er speeltoestellen voor kleine kinderen worden geplaatst. Voor de
Gruttostraat komt een apart project.

Participatie en communicatie:
In 2018 is een huis-aan-huis enquête verspreid met een goede respons van bijna 20%. Tijdens de
bijeenkomst over de enquête is een werkgroep ontstaan. De schets van de speelplaatsen aan de Akkerstraat wordt aan het dorpsplatform en de werkgroep voorgelegd. Zo peilen we of hun ideeën overeenkomen met die van ons. Daarna leggen het ontwerp voor aan dorpsbewoners. Daarnaast wordt
regelmatig via de sociale media en een nieuwsbrief met de inwoners van het dorp gecommuniceerd.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 112.000 voor speelplaats incl. trapveld aan Akkerstraat

Naam dekkingspost
FBV
Projectenbudget 2018

Bedrag
€ 100.000,€ 12.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Delwijnen, diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Project: Delwijnen, diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Gedurende het jaar komen diverse kleine verkeersverzoeken binnen, zoals verkeerstellingen, fysieke aanpassingen, vervanging van zaken en algemene verkeersonderzoeken. Vaak blijkt er geen financiële dekking te
zijn voor de uitvoering van snelheidsreducerende maatregelen
Dekking creëren voor kleine diverse verkeersmaatregelen
- Gedeeltelijk aanpassen parallelweg Maas-Waalweg Aalst van 80
naar 60 km/u
- Aanpassen huidige 60 km/u-zone Delwijnsestraat Delwijnen
- Aanpassen Leutsestraat Gameren van 80 naar 60 km/u
- Invoeren 30 km/u-zone Virieusingel Zaltbommel
- Snelheidsremmende maatregelen Hogeweg Zaltbommel
2.16
Esther Jansen
Bovengenoemde tracés
2019-2020
2019-2020

Uitgangspunten:
Dit project omvat 5 verschillende tracés. Voor al de tracés geldt het uitgangspunt dat de vormgeving
van de weg dusdanig gaat worden aangepast dat het gewenste gebruik beter wordt afgedwongen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Deze aanpassingen kennen in beginsel geen nieuwe ruimteclaim; de aanpassingen worden zo veel
als mogelijk binnen het huidige wegprofiel ingepast. Gedacht moet worden aan het toevoegen van bebording, het versterken van de poortfunctie, het inpassen van fysieke snelheidsremmende maatregelen, het aanpassen van markering, de wijziging van voorrangsregimes en eventueel het versmallen
van wegprofielen.

Samenhang met:
Per locatie wordt afgestemd met Infra of werk met werk te maken is.

Participatie en communicatie:
In samenspraak met omwonenden en politie.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 25.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020
Perspectiefnota 2020

Bedrag
75.000 (2019)
75.000 (2020)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Delwijnen, WRM ‘t Gemeent
Project: WRM Delwijnen, Gemeent
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Alle kavels zijn verkocht in Delwijnen.
Bouwweg vervangen door rijbaan en laatste parkeerplaatsen inrichten.
Afronding van het project
2.17
Franca Diels
Bouwlocatie aan het Gemeent
Eind 2019
Eind 2019, begin 2020

Uitgangspunten:
Aanleg is conform Handboek Openbare Ruimte. Bestek is al opgesteld.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Op nemen in onderhoudsplan/beheer.

Samenhang met:
Niet van toepassing

Participatie en communicatie:
De omwonenden worden geïnformeerd bij realisatie

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Ten laste van de grondexploitaties

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Delwijnen, doortrekken Maas-Waalweg
Project: Doortrekken Maas-Waalweg
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Betere ontsluiting verkeer Maas en Waalweg
Minder verkeer in Delwijnen en betere ontsluiting naar Maasdriel
Verkeersontlasting van dijk en dorpen
2.18
212716 Verseon
Marijn van Halder
Delwijnen
2019
2020 afhankelijk van grondaankopen en bestemmingsplanprocedure

Uitgangspunten:
De verlengde route begint bij de Zaltbommelse kruising Maas-Waalweg met Delwijnsestraat. Deze
kruising en een klein deel van onze Maas-Waalweg wordt ook heringericht (kruising wordt een rotonde).
De weg wordt doorgetrokken over Maasdriels grondgebied aansluitend op de provinciale weg N832

Gevolgen voor openbare ruimte:
De Maas-Waalweg zal als efficiëntere route meer verkeer trekken. In Delwijnen zal het rustiger worden.

Samenhang met:
Werk van de provincie : het aanleggen van een vrij liggend fietspad langs de N832 en de aansluiting
van de Maas en Waalweg op de N832.

Participatie en communicatie:
Aanwonenden, provincie, grondeigenaren, WSRL en de bewoners van Delwijnen .

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 1.375.000,-

Naam dekkingspost
Krediet vanuit raad

Dekking: € 1.375.000,Bedrag
Naam dekkingspost
€ 1.375.000,-
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Gameren, diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Project: Gameren, diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Gedurende het jaar komen diverse kleine verkeersverzoeken binnen, zoals verkeerstellingen, fysieke aanpassingen, vervanging van zaken en algemene verkeersonderzoeken. Vaak blijkt er geen financiële dekking te
zijn voor de uitvoering van snelheidsreducerende maatregelen
Dekking creëren voor kleine diverse verkeersmaatregelen
- Gedeeltelijk aanpassen parallelweg Maas-Waalweg Aalst van 80
naar 60 km/u
- Aanpassen huidige 60 km/u-zone Delwijnsestraat Delwijnen
- Aanpassen Leutsestraat Gameren van 80 naar 60 km/u
- Invoeren 30 km/u-zone Virieusingel Zaltbommel
- Snelheidsremmende maatregelen Hogeweg Zaltbommel
2.19
Esther Jansen
Bovengenoemde tracés
2019-2020
2019-2020

Uitgangspunten:
Dit project omvat 5 verschillende tracés. Voor al de tracés geldt het uitgangspunt dat de vormgeving
van de weg dusdanig gaat worden aangepast dat het gewenste gebruik beter wordt afgedwongen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Deze aanpassingen kennen in beginsel geen nieuwe ruimteclaim; de aanpassingen worden zo veel
als mogelijk binnen het huidige wegprofiel ingepast. Gedacht moet worden aan het toevoegen van bebording, het versterken van de poortfunctie, het inpassen van fysieke snelheidsremmende maatregelen, het aanpassen van markering, de wijziging van voorrangsregimes en eventueel het versmallen
van wegprofielen.

Samenhang met:
Per locatie wordt afgestemd met Infra of werk met werk te maken is.

Participatie en communicatie:
In samenspraak met omwonenden en politie

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 25.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020
Perspectiefnota 2020

Bedrag
75.000 (2019)
75.000 (2020)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, herstraten kern
Project: Gameren, herstraten kern
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale weginspectie 2017-2018
Herstellen elementverhardingen in de kern Gameren
De elementverhardingen voldoen weer aan de kwaliteit basis
2.20
Stefan van der Pas
Gameren, de Heuven 1-2-3
2019-2020
2020

Uitgangspunten:
Opknappen van de bestrating zonder structuurveranderingen en/of herinrichtingen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Geen

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Bewoners en/of belanghebbenden informeren over de uitvoering. Verzoeken tijdens de uitvoering worden indien terecht meegenomen.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 110.000,-

Naam dekkingspost
621005 Planmatig wegonderhoud

Bedrag
€ 110.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

45

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

46

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Gameren, realisatie rotonde Prins Willem Alexanderstraat
Project: Rotonde Gameren Prins Willem Alexanderstraat
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Kruising is onveilig en er gebeuren teveel ongelukken
Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming verkeer door aanleg van een rotonde.
Veilige en duidelijke verkeersafwikkeling. We streven ernaar om door
middel van tijdelijke maatregelen de rotonde naar voren te halen.
2.21
Marijn van Halder
Kruising Prins Willem Alexanderstraat –Middelkampseweg in Gameren
2020 - 2021
Na aanleg rotonde N322 ter hoogte van de Starstraat

Uitgangspunten:
Rotonde met een vrij liggend fietspad en een open karakter met goeie zichtlijnen vanwege de veiligheid voor schoolgaande jeugd en overige fietsers.
Buitenzijde rotonde open en groen houden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Tijdens uitvoering van het project zal het industrieterrein ontsloten moeten worden vanaf de nieuwe
rotonde ter hoogte van de Starstraat, Gameren is bereikbaar via de Ouwelsestraat en vanaf de
nieuwe rotonde Startstraat. De aansluiting vanaf de huidige rotonde naar Gameren wordt tijdelijk afgesloten. Bereikbaarheid A2 – Logistics vanuit Zaltbommel via de Ouwelsestraat.

Samenhang met:
Het ontwerp moet afgestemd worden op de situering van het vrij liggend fietspad langs de Middelkampseweg. Verder is er voor een goede bereikbaarheid van Gameren realisme met de nog te realiseren rotonde in de N322 t.h.v. de Starstraat. Insteek is dat eerst die rotonde wordt gerealiseerd alvorens het kruispunt in de PWA-straat wordt aangepakt. Lukt dat niet, dan zijn tijdelijke omleggingen
noodzakelijk om doorgaand verkeer mogelijk te maken tijdens de uitvoering, dit brengt weliswaar weer
fors extra kosten met zich mee op dit moment geen rekening mee is gehouden.

Participatie en communicatie:
Allereerst met de gemeenteraad betreffende de urgentie van het project met het oog op de nog te realiseren rotonde van de provincie ter hoogte van de Starstraat.
Ten 2e met de bedrijven op het bedrijventerrein in Gameren, en met de omgeving (bewoners PWA
straat en Middelkampseweg) Bij bewoners ook sportverenigingen.

Financiën:
Kostenindicatie:
580.000,Risico’s bij eerdere uitvoering (meerkosten ca. € 50.000,-)

Naam dekkingspost
ABR
FBV

Bedrag
200.000,380.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, controle rioolaansluitingen De Heuven
Project: Gameren controle rioolaansluitingen De Heuven
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In de wijk De Heuven is tijdens rioolinspecties veel afvalwater in het regenwaterriool aangetroffen in de Buskeshof, Keppelenkamp en Rietkamp. In dit project moeten de foutieve aansluitingen opgespoord worden.
Beëindigen van de lozing van vuil water op het regenwaterriool
Beëindigen van de lozing van vuil water op het regenwaterriool
2.22
Erik Gossink
Buskeshof, Keppelenkamp en Riet-kamp
2019
2020

Uitgangspunten:
Opsporen foutieve aansluitingen en opstellen plan van aanpak voor correctie.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Op termijn kan de uitslag van het onderzoek leiden tot graafwerk in de rijbaan.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
-

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 6.000

Naam dekkingspost
WRP

Bedrag
€ 6.000

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, verkeerssituatie school Delkant-Ridderstraat
Project: Gameren, verkeerssituatie school Delkant-Ridderstraat
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Gedurende de breng- en haaltijden zijn er problemen met verkeer aan de
Delkant / Ridderstraat. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en confrontaties
tussen de verkeersdeelnemers
Verbeteren verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.
Aanleg van een fietspad passend binnen het beschermd dorpsgezicht van
Gameren
2.23
Barto van Soelen
Het plan is centraal gesitueerd in het van gemeentewege beschermde
dorpsgezicht tussen de Delkant en de Ridderstraat.
2019
3e kwartaal 2019

Uitgangspunten:
Het fietspad zo onopvallend mogelijk aanleggen. Het mag geen opdeling van het terrein veroorzaken.
Het mag niet op een talud of dijk worden aangelegd, maar zich voegen naar de glooiing in het terrein.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Vanwege de hoofdgroenstructuur dient er groencompensatie te worden aangebracht.

Samenhang met:
Samenhang met archeologie, groen, ecologie (natuurbeheer)

Participatie en communicatie:
Het ontwerp is opgesteld door een werkgroep bestaande uit: Dorpsraad, verkeersouders, school en
omwonenden. De gemeente voorziet in de behoefte die er is.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 85.000,-

Naam dekkingspost
Fonds Bovenwijks

Bedrag
€ 100.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, vervangen AC persleiding Ridderstraat
Project: AC Leiding vervangen Ridderstraat Gameren
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De transportleiding (asbestcement) voor rioolwater in de Ridderstraat in
Gameren is dermate verouderd dat vervanging binnen afzienbare tijd noodzakelijk is.
Een betrouwbaar riool wat er weer voor 50 jaar tegen aan kan. Werk met
werk combineren (t.p.v. de te graven tracés)
Nieuw riool dat weer voor tenminste 50 jaar kan functioneren.
2.24
36155
Bert van Kilsdonk
Ridderstraat / Delkant Gameren
Maart 2019 - febr 2020
Maart 2020 - juni 2020

Uitgangspunten:
Persleiding langs de Ridderstraat kan onder het voetpad gelegd worden en dat wordt dan opnieuw
bestraat. De oude persleiding zal dichtgeschuimd moeten worden daar deze op plaatsen loopt waar nu
niet (goed) meer bij te komen is.
Onder de Delkant is het de bedoeling om gestuurd te boren omdat er onvoldoende ruimte in de berm is
en anders de hele weg eruit gebroken dient te worden wat niet doelmatig is.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Door de van aanleg persleiding onder het voetpad zal hiervoor nieuwe elementen terug aangebracht
wat een verfraaiing geeft t.o.v. de verouderde asfaltverharding. Ook zal in de toekomst hierdoor makkelijker herstel aan de verharding plaats kunnen vinden daar het nu tegels worden i.v.m. asfalt.

Samenhang met:
Vervangen AC persleiding Steenweg Zaltbommel.

Participatie en communicatie:
Communicatie met de omwonenden.

Financiën:
Kostenindicatie:

€138.985,-

Naam dekkingspost
WRP (JOR 2019-2022)

Bedrag
€ 138.985,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, verlengen persleiding Burgerstraat
Project: Gameren verlengen persleiding Burgerstraat
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De persleiding aan de Burgerstraat dient verlengd te worden om een efficiëntere afvoer te verkrijgen vanuit de persleiding
Minder belasting op de riolering in de Burgerstraat
Het drukriool vanuit de Hogeweg en Jacob Ekelmansstraat loost op het
hoofdriool in de Hendrikstraat
2.25
Erik Gossink
Burgerstraat, Gameren
2019/2020
2020/2021

Uitgangspunten:
Aanleggen van een stuk persleiding langs de Burgerstraat naar de Hendrikstraat

Gevolgen voor openbare ruimte:
-

Samenhang met:
Riolering glastuinbouw

Participatie en communicatie:
-

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 40.250

Naam dekkingspost
WRP

Bedrag
€ 40.250

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, gebiedsontwikkeling Hendrikstraat
Project: Gameren, gebiedsontwikkeling Hendrikstraat
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woningbouwontwikkeling in Gameren ivm woningbehoefte
Woningen voor mensen in Gameren aansluitend bij de behoefte.
Circa 90 woningen in diverse prijsklassen in een plan dat aansluit bij de
omgeving
2.26
418319
Paul Gerards
De locatie is gelegen ten oosten van de Hendrikstraat
2019-2020
2021-2028

Uitgangspunten:
Het project behelst circa 90 woningen, huur en koop. Deels ontwikkeld door De Kernen, deels door een
ontwikkelaar. Wij begeleiden de plannen en zorgen voor de ruimtelijk kaders..

Gevolgen voor openbare ruimte:
Aansluitingen op de bestaande infra (langzaam en regulier verkeer), inrichting van het gebied cnf handboek (groen, water, parkeren, wegen).

Samenhang met:
Woningbouwprogrammering en ontwikkeling westzijde Hendrikstraat.

Participatie en communicatie:
We starten met een infoavond voor het ruimtelijk kader. Daarna zullen de plannen samen met de omgeving uitgewerkt moeten worden.

Financiën:
Kostenindicatie:

Nog niet bekend

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag
Nog niet bekend

Dekking:
Naam dekkingspost

57

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

58

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Gameren, woningbouwontwikkeling Hendrikstraat achter nr. 21
Project: Gameren, Woningbouwontwikkeling Hendrikstraat achter nr 21.
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woningbouwontwikkeling in Gameren ivm woningbehoefte
Woningen voor mensen met een krappe beurs in Gameren aansluitend bij
de behoefte.
Circa 14 woningen, met name in sociale huur aan de westzijde van de Hendrikstraat
2.27
403209
Paul Gerards
De locatie is gelegen ten wesrten van de Hendrikstraat
2019-2020
2021-2022

Uitgangspunten:
Het project behelst circa 14 woningen en wordt ontwikkeld door De Kernen. Een deel van de woningen
zal in de koopsector of duurdere huur gerealiseerd moeten worden om een eenzijdig woningaanbod te
voorkomen. De ruimtelijke invulling moet verder worden uitgewerkt worden. De Kernen ontwikkelt, wij
begeleiden het proces.
Milieuzone bedrijf ten noordwesten moet opgelost worden alvorens ontwikkeld kan worden. Tevens
wordt een oplossing voor het parkeren bij de bakkerij opgenomen in het plan.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Er zal een insteekweg gerealiseerd moeten worden, met groen, parkeren, verlichting. Deze zal door ons
overgenomen moeten worden.

Samenhang met:
Woningbouwprogrammering, ontwikkeling woningbouw oostzijde Hendrikstraat

Participatie en communicatie:
Reguliere participatietraject, zodra plannen verder uitgewerkt zijn.

Financiën:
Kostenindicatie:

Nog niet bekend

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag
Nog niet bekend

Dekking:
Naam dekkingspost
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Gameren, Schoolstraat-Oost
Project: Gameren, Schoolstraat-Oost
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De Kernen heeft een nieuwe woonwijk aangelegd.
De nieuwe woonwijk in beheer nemen
De nieuwe woonwijk voldoet aan onze eisen, alle schades moeten hersteld zijn
2.28
Erik Gossink
Bulkenlaan, Gameren
2017/2018
2017-2020

Uitgangspunten:
Nog woningen in aanbouw. Openbare ruimte is per december 2017 overgedragen. Kosten voor herstel schades zijn voor projectontwikkelaar.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Na formele oplevering van het woonrijp maken, krijgen wij als gemeente de openbare ruimte in eigendom en na een half jaar ook in beheer.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Er vindt geen gerichte communicatie meer plaats, het project is nagenoeg afgerond.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Kosten voor projectontwikkelaar

NVT

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Kerkwijk, versterken groen in diverse kernen
Project: Versterken groen in diverse kernen
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Voor de komende 4 jaar geld vanuit de gemeenteraad ontvangen
Een groenere plattelandsgemeente met oog voor biodiversiteit
Meer groen in de kernen
2.29
Moniek Widdershoven
In 2019 wordt er gestart met Aalst, Kerkwijk, Nederhemert en Zuilichem.
De overige kernen worden over de komende 3 jaar (2020-2022) verdeeld.
2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Samen met de inwoners kijken naar mogelijkheden om meer groen in de dorpen te brengen of het
groen/hoofdgroenstructuur te versterken en aan te vullen. Als vakken toe zijn aan vervanging worden
deze waar mogelijk ook meegenomen. Wanneer nodig wordt er afstemming gezocht met overige projectleiders en disciplines.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Groen wordt opgeknapt en ligt er verzorgd bij.

Samenhang met:
Samenhang met budget voor versterken hoofdgroenstructuur.

Participatie en communicatie:
Samen met gebiedscoördinatoren de dorpen bepaald, dorpsraden gehoord en inwoners betrokken
door middel van een rondwandeling en het leveren van input. Wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en plannen komen op de gemeentewebsite te staan.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
657062 Gebruiksgroen
versterken
657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren

€80.000 per jaar (totaal voor 4 dorpen) en inzet uren.

Bedrag
€50.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€30.000,-
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Kerkwijk, asfaltdeklaag Torenstraat en Nieuwstraat
Project: Kerkwijk, Torenstraat en Nieuwstraat
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale inspectie 2017-2018
Vervangen asfaltdeklaag
Een nieuwe rijbaan van asfalt.
2.30
Stefan van der Pas
Torenstraat en Nieuwstraat Kerkwijk
2019-2020
2020

Uitgangspunten:
Vervangen asfaltdeklaag.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Verkeershinder.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Informeren omwonenden d.m.v. informatiebrief

Financiën:
Kostenindicatie:

€18.000, -

Naam dekkingspost
6212005 Planmatig wegonderhoud

Bedrag
€18.000, -

Dekking:
Naam dekkingspost
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Kerkwijk, woningbouw Hoogveldweg
Project: Kerkwijk, woningbouw Hoogveldweg
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woningbouwontwikkeling in Kerkwijk ivm woningbehoefte
Woningen voor de inwoners van Kerkwijk die aan de behoefte voldoen
23 woningen in verschillende prijsklassen voor verschillende doelgroepen,
inclusief hoogwaardige openbare ruimte
2.31
450109
Paul Gerards
De locatie is gelegen aan de Hoogveldweg aan de noordrand van Kerkwijk.
Ten zuidoosten van het plangebied is de uitbreidingswijk Hopland gelegen.
2019-2020
2021

Uitgangspunten:
Het project omvat 23 woningen in verschillende prijsklassen, inclusief ontsluiting en openbare ruimte
aan de Hoogveldweg te Kerkwijk. Groenzone aan de noordrand blijft in onderhoud bij de mensen zelf.
Hierdoor verwachten ze een hoger niveau van beheer te halen dan als wij het doen.
Ontwikkelaar is degene die e.e.a. uitvoert, wij begeleiden het traject.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Aansluitingen op Hopland (langzaam verkeer), Hoogveldweg; realisatie van parkeervoorzieningen, ontsluitingsweg, brede groenzone aan de rand van het plangebied, inclusief waterberging, demping oostelijke sloot.

Samenhang met:
Prestatieafspraken, woonvisie, woningbouwprogrammering

Participatie en communicatie:
Direct omwonenden zijn intensief betrokken, mede vanwege gedeeld eigendom te dempen sloot aan
de oostzijde. Daarnaast is er een informatieavond geweest voor het dorp en geldt het reguliere bptraject.

Financiën:
Kostenindicatie:

55.500,- (ambtelijke uren: PL, toezichthouden, controles, advies)

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag
55.500,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Nederhemert, versterken groen in diverse kernen
Project: Versterken groen in diverse kernen
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Voor de komende 4 jaar geld vanuit de gemeenteraad ontvangen
Een groenere plattelandsgemeente met oog voor biodiversiteit
Meer groen in de kernen
2.32
Moniek Widdershoven
In 2019 wordt er gestart met Aalst, Kerkwijk, Nederhemert en Zuilichem.
De overige kernen worden over de komende 3 jaar (2020-2022) verdeeld.
2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Samen met de inwoners kijken naar mogelijkheden om meer groen in de dorpen te brengen of het
groen/hoofdgroenstructuur te versterken en aan te vullen. Als vakken toe zijn aan vervanging worden
deze waar mogelijk ook meegenomen. Wanneer nodig wordt er afstemming gezocht met overige projectleiders en disciplines.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Groen wordt opgeknapt en ligt er verzorgd bij.

Samenhang met:
Samenhang met budget voor versterken hoofdgroenstructuur.

Participatie en communicatie:
Samen met gebiedscoördinatoren de dorpen bepaald, dorpsraden gehoord en inwoners betrokken
door middel van een rondwandeling en het leveren van input. Wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en plannen komen op de gemeentewebsite te staan.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
657062 Gebruiksgroen
versterken
657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren

€80.000 per jaar (totaal voor 4 dorpen) en inzet uren.

Bedrag
€50.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€30.000,-
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Nederhemert, parkeerplaats en ijsbaan
Project: Nederhemert, parkeerplaats en ijsbaan (ijsbaan is afgerond)
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer JOR:
Projectnummer Verseon:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Aanleiding aanleg parkeerstrook in Nederhemert-Zuid is het verminderen
van de parkeerdruk op hoogtijdagen.
Aanleggen van parkeerstrook om parkeerdruk in Nederhemert-Zuid op
hoogtijdagen te verminderen.
Het resultaat is dat er een parkeerstrook ligt met tien parkeerplekken.
2.33
414184
Marcella den Otter
De parkeerstrook komt te liggen aan de Kasteellaan in Nederhemert-Zuid,
in de nabijheid van de speeltuin.
2019
2019/2020

Uitgangspunten:
-

Vergunningen: aanvragen omgevingsvergunning en watervergunning
Wegen: de parkeerstrook wordt uitgevoerd in asfalt
Overig: de regie van het project ligt bij de dorpsraad (Walter Esch) om interne ambtelijke uren
(en daarmee minder budget) te voorkomen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De realisatie van een parkeerstrook heeft tot gevolg dat minder auto’s in de bermen langs de Kasteellaan hoeven te parkeren.

Samenhang met:
Samenhang met de aanleg van de ijsbaan in Nederhemert-Noord. Dit project is in februari 2019 afgerond. Voor de aanleg van de ijsbaan en de parkeerstrook is een gezamenlijk budget van 53.500 euro.
Voor de aanleg van de parkeerstrook is een resterend budget van 20.000 euro beschikbaar.

Participatie en communicatie:
Walter informeert het dorp over de voortgang van het project aanleg parkeerstrook. Daarnaast zetten
we af en toe nog de gemeentelijke sociale media in voor externe communicatie.

Financiën:
Kostenindicatie:

53.500 euro

Naam dekkingspost
Fonds Bovenwijks
Leefbaarheidsbudget
dorp

Bedrag
50.000 euro
3.500 euro

Dekking:
Naam dekkingspost
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Nederhemert, woonrijp maken Ormeling III
Project: WRM Delwijnen, Gemeent
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woonrijp maken De Ormeling.
Bouwweg vervangen door rijbaan en laatste parkeerplaatsen inrichten.
Afronding van het project
2.34
Franca Diels
Bouwlocatie in de Ormeling
Eind 2019
Eind 2019, begin 2020

Uitgangspunten:
Aanleg conform Handboek Openbare Ruimte. Tekening en bestek zijn al gereed.
Aanleg gaat gefaseerd.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Op nemen in onderhoudsplan/beheer

Samenhang met:
Niet van toepassing

Participatie en communicatie:
De omwonenden worden geïnformeerd bij realisatie

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Ten laste van de grondexploitaties

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Nieuwaal, Pauwenhof
Project: Nieuwaal, Pauwenhof
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De Kernen heeft gronden verkocht aan LT Bouwmanagement. Zij bouwt
woningen aan de Pauwenhof, oostelijk van de Jacob Ekelmanstraat.
LT bouwt de woningen in opdracht van de Kernen. Gemeente is betrokken
bij overdracht van de openbare ruimte.
2.35
Barto van Soelen
Pauwenhof, oostelijk van de Jacob Ekelmanstraat te Nieuwaal
2019-2020

Uitgangspunten:
Handboek inrichting openbare ruimte.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Openbare ruimte moet definitief ingericht en overgedragen worden na gereedkomen van de woningen.

Samenhang met:
Participatie en communicatie:
Financiën:
Kostenindicatie:

Ambtelijke uren

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Poederoijen, afdichting stortplaats Hoekseweg
Project: Poederoijen, afdichting stortplaats Hoekseweg
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De stortplaats is in 1986 gesloten. Met de bevoegd gezagen is afgesproken hoe de belt gesaneerd kan worden de komende jaren door middel
van het aanbrengen van (industrie)grond.
De stortplaats aan de bovenkant waterdicht afdekken zodat ongewenste
stoffen zo min mogelijk uitlogen en wegstromen.
Afdekking van de stortplaats conform het saneringsplan
2.36
Wim Versteeg
Hoekseweg Poederoijen
2017
2017-2025

Uitgangspunten:
De stortplaats is in 1986 gesloten. Met de bevoegd gezagen is afgesproken hoe de belt gesaneerd
kan worden de komende jaren door middel van het aanbrengen van (industrie)grond. Grond uit Zaltbommel en Maasdriel wordt geaccepteerd, alleen van gemeentelijke projecten.
Om nadelige gevolgen voor de Hoekseweg tegen te gaan, is deze plaatselijk verbreed met stelconplaten. Vrachtverkeer naar de stort is gehouden altijd via de Posweg aan te rijden.
Voor het storten wordt een tarief berekend waarmee de inkomsten binnen het project minimaal gelijk
zijn aan de uitgaven.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Zware transporten over de Hoekseweg, daarvoor aanpassing van de uitrit om de berm niet kapot te
rijden.

Samenhang met:
Alle gemeentelijke projecten waar (industrie)grond vrijkomt.

Participatie en communicatie:
Financiën:
Kostenindicatie:

N.n.b.

Naam dekkingspost
Begroting

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Poederoijen, woonuitbreiding Oostvleugel II
Project: Poederoijen, woonuitbreiding Oostvleugel II
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De Kernen ontwikkelt een nieuwe wijk ten oosten van de Burg. Posweg..
Gemeente is betrokken bij overdracht van de openbare ruimte.
2.37
Barto van Soelen
Poederoijen, oostelijk van de Burg. Posweg
2019-2020

Uitgangspunten:
Handboek inrichting openbare ruimte.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Openbare ruimte moet definitief ingericht en overgedragen worden na gereedkomen van de woningen.

Samenhang met:
Participatie en communicatie:
Financiën:
Kostenindicatie:

Ambtelijke uren

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, herstructurering Binnenvergt
Project: Zaltbommel, herstructurering Binnenvergt
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Woonlinie herstructureert een deel van de wijk De Vergt. Hierbij worden
oude panden vervangen en wordt de infrastructuur verlegd en vernieuwd.
Opknappen van het projectgebied en het toepassen van meervoudig
ruimtegebruik door parkeren, waterretentie en functioneel gebruik zoals
parkeren en wonen te combineren.
200 Verouderde portiekwoningen zijn vervangen door ca. 300 nieuwbouwwoningen. Een nieuw gescheiden rioolstelsel en een duurzaam veilig ingericht wegenstelsel.
2.38
382745
Stefan van der Pas
De Binnenvergt
2005
2006-2022

Uitgangspunten:
Verbeteren en vervangen woningen, riolering en wegenstelsel.
Bij het woonrijp maken van de Aakstraat wordt een bijdrage van € 25.000,- voor het toepassen van
gebakken stenen i.p.v. oude betonstenen gedaan.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Nieuwe woonwijk met nieuwe bewoners.

Samenhang met:
Locatie Marten van Rossemsingel

Participatie en communicatie:
Woonlinie heeft de regie. Bewoners en/of belanghebbenden informeren tijdens de planvorming en uitvoering.

Financiën:
Kostenindicatie:

2019 – 2022 -> € 85.000,-

Naam dekkingspost
Planmatig wegonderhoud
Algemene middelen

Bedrag
€ 25.000,€ 60.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, onderhoud wegen binnenstad fase 2a en 2b
Project: Zaltbommel, onderhoud wegen binnenstad fase 2a en 2b
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:

Projectnummer JOR:
Projectnummer Verseon:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Aanleiding is dat de elementverhardingen hersteld moeten worden in de
Karstraat en Kommerstraat.
Doel is om de elementverhardingen te herstellen. Daarnaast verminderen
wateroverlast op de hoek Karstraat/Nonnenstraat. Verder eventueel verbeteren toegankelijkheid voor tweerichtingsverkeer Karstraat.
Resultaat is dat de elementverhardingen hersteld zijn en dat er extra kolken
en een extra verkeersplateau in de Karstraat geplaatst zijn tegen de huidige wateroverlast.
2.39
407067
Marcella den Otter
Karstraat en Kommerstraat
Karstraat 2018/2019 en Kommerstraat 2021
Karstraat 2020 en Kommerstraat 2021

Uitgangspunten:
Uitgangspunten Karstraat:
- Groen: maken van groenvakken met zo mogelijk bomen
- Riolering/water: plaatsen van extra kolken en een verkeersplateau tegen de huidige wateroverlast
- Verkeer: aantal parkeervakken gelijk houden t.o.v. huidige situatie

Gevolgen voor openbare ruimte:
Gevolgen openbare ruimte Karstraat:
De kwaliteit van de elementverhardingen voldoet weer aan de huidige normen. De wateroverlast is minder als gevolg van de genomen maatregelen. De leefbaarheid neemt toe en de hittestress af met toevoeging van groenvakken met zo mogelijk bomen.

Samenhang met:
Fase 2a en 2b hangen samen. De Kommerstraat (fase 2b) wordt in 2021 uitgevoerd. De Karstraat en
Kommerstraat worden wel als twee aparte projecten gezien.

Participatie en communicatie:
Bewonersavonden waarin het voorlopig ontwerp gepresenteerd wordt en informatie over de voortgang
van het project via de gemeentelijke sociale media.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 155.000,- voor de Karstraat. € 98.000,- voor de Kommerstraat.

Naam dekkingspost
Onderhoud Wegen

Bedrag
€ 150.000,- en
€ 98.000,€ 5.000,-

WRP

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, onderhoud wegen binnenstad fase 3
Project: Zaltbommel, onderhoud wegen binnenstad fase 3
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale weginspectie 2017-2018
Herstellen elementverhardingen
De elementverhardingen voldoen weer aan de kwaliteit basis
2.40
Stefan van der Pas
Koningsstraat, Ruiterstraat. Korte Strikstraat, Lange Steigerstraat, Lange
Strikstraat, Vismarkt en Oude Vismarkt en Oenselsestraat
2019-2021
2022

Uitgangspunten:
Opknappen van de bestrating waarbij de toegankelijkheid verbeterd wordt. Indien nodig worden er
verkeersmaatregelen toegepast.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De elementverharding voldoet aan de kwaliteit basis.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Bewoners en/of belanghebbenden informeren over de uitvoering. Verzoeken tijdens de uitvoering worden indien terecht meegenomen.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
621005 Planmatig wegonderhoud
Algemene middelen

€ 195.000,-

Bedrag
€ 178.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€ 17.000,-
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Zaltbommel, openbare toiletvoorziening binnenstad
Project: Openbare toiletvoorziening binnenstad Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:
Projectnummer JOR:
Projectnummer Verseon:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Eind 2018 is een motie aangenomen door de raad waarin staat dat er een
openbare toiletvoorziening moet komen in de binnenstad van Zaltbommel
Het doel is om minimaal één extra openbare toiletvoorziening in de binnenstad van Zaltbommel te realiseren, zonder beperking op openingstijden en
met toegankelijkheid voor mindervaliden. Deze voorziening moet in 2019
gerealiseerd worden.
Een openbare toiletvoorziening met toegankelijkheid voor mindervaliden.
2.41
444914
Marcella den Otter
Binnenstad Zaltbommel (winkelgebied en directe omgeving)
2019
2020

Uitgangspunten:
-

Het openbaar toilet moet in het winkelgebied of in de directe omgeving gerealiseerd worden.
Het openbaar toilet moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De binnenstad van Zaltbommel heeft straks een openbare toiletvoorziening die ook buiten winkeltijden
en op zondag toegankelijk is.

Samenhang met:
Mogelijk samenhang met andere plannen voor het peilschaalhuisje, mocht het openbaar toilet daar in
komen.

Participatie en communicatie:
Als de raad in heeft gestemd met de realisatie van de openbare toiletvoorziening op een bepaalde
locatie, dan wordt dat ook gecommuniceerd naar buiten.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost

87

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

88

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, Peilschaalhuisje
Project: Peilschaalhuisje Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:
Projectnummer JOR:
Projectnummer Verseon:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Eind 2018 is een motie aangenomen door de raad voor het realiseren van
een openbare toiletvoorziening in de binnenstad van Zaltbommel. Peilschaalhuisje en omgeving aan de Veerweg is slecht onderhouden.
Een openbare toiletvoorziening met toegankelijkheid voor mindervaliden in
combinatie met een goed onderhouden peilschaalhuisje. Mogelijk kan dit
nog worden gecombineerd met een informatiepunt voor Riveer en een
fietsservicepunt.
Openbare toiletvoorziening en goed onderhouden peilschaalhuisje.
2.42
444914
n.t.b.
Peilschaalhuisje aan de Veerweg en directe omgeving.
2019-2020
2020-2021

Uitgangspunten:
-

Opgeknapt peilschaalhuisje
Opgeknapte veerstoep (directe omgeving peilschaalhuisje)
Openbaar toilet (ook toegankelijk voor invaliden)
Informatiepunt / kaartverkoop Riveer (in de zomermaanden pont Zaltbommel – Brakel – Loevestein)
Fietsservicepunt

Gevolgen voor openbare ruimte:
Openbare ruimte rondom het peilschaalhuisje wordt opgeknapt

Samenhang met:
Veerverbinding Zaltbommel – Loevestein en met het openbare toilet.

Participatie en communicatie:
Omwonenden, Rijkswaterstaat.

Financiën:
Kostenindicatie:
Dekking:
Naam dekkingspost
Opknappen
peilschaalhuisje
Realiseren openbaar toilet

Bedrag
70.000,-

perspectiefnota

pm
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Zaltbommel, verhuizing Pétanque vereniging Jeu de Bommel
Project: Verhuizing Pétanque vereniging Jeu de Bommel
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer JOR:
Projecnummer Verseon:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De vereniging is nu gevestigd naast het zwembad Akwamarijn aan de
Thorbeckestraat in Zaltbommel. Deze locatie wordt echter herontwikkeld
en de wens van de gemeente is om de vereniging niet op dezelfde plek te
laten terugkeren.
Het verhuizen van de Petanque vereniging.
Er komt een nieuwe sportvoorziening. De oude locatie komt vrij voor herontwikkeling.
2.43
420432
Marcella den Otter
Sportpark de Watertoren
2018/2019
2019 - 2021

Uitgangspunten:



De leden van de Jeu de Bommel vereniging moeten stemmen over de verhuizing van de vereniging naar de nieuwe plek.
In de regel is het zo dat wij verantwoordelijk zijn voor bouwrijp maken en de vereniging voor de
opstallen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De vereniging heeft in hun PvE aangeven de wens te hebben om een verenigingsgebouw neer te zetten
van 775 m2, inclusief 9 binnenbanen, en om 24 buitenbanen te realiseren.

Samenhang met:
Jeu de Boule met multikoort.

Participatie en communicatie:
De inwoners van Zaltbommel worden ingelicht over de verhuizing van de Pétanque vereniging en de
voortgang daarvan.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Eigen middelen Pétanque
vereniging

Bedrag
N.t.b,

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, verkeersvoorziening parkeren Beersteeg-West
Project: Zaltbommel, verkeersvoorziening parkeren Beersteeg-West
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Vooral tijdens piekmomenten (bv tijdens evenementen) is behoefte aan
extra parkeervoorzieningen nabij de binnenstad.
Gedurende piekmomenten en bij verhoogde waterstanden afdoende alternatieve parkeercapaciteit bieden voor bezoekers aan de binnenstad.
Verharden van de westzijde van de Beersteeg nabij het rioolgemaal ten
behoeve van het parkeren van ongeveer 80 voertuigen.
Deze verharding volwaardig inpassen in de directe omgeving en daarbij
een toegangsbeperking inpassen.
2.44
Nanda Jooren
De westelijke zijde van de Beersteeg, nabij het rioolgemaal. De exacte locatie van een overloopparkeerterrein is nog niet bekend
2019-2020
2020-2021

Uitgangspunten:
Een afsluitbaar parkeerterrein voorzien van een halfverharding, bijvoorbeeld zoals in de huidige Kindertuin. Het terrein voorzien we van een toegangsbeperking met bv een slagboom. Het wordt opengesteld bij evenementen (zoals Koningsdag, avond4daagse en intocht Sinterklaas) en met hoog water.
Er komt geen verlichting. De parkeerplaats krijgt een groene uitstraling. De extra parkeerplaatsen zijn
zo dicht mogelijk bij het huidige parkeerterrein gewenst.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Extra verhard oppervlak nabij het rioolgemaal.

Samenhang met:
Ontwikkeling Beersteeg-West

Participatie en communicatie:
Het parkeerterrein is onderdeel van de ontwikkeling van Beersteeg-West. Bij dit project hebben ca 70
betrokkenen zich aangemeld om op de hoogte te blijven. Het ontwerp en de aanleg van het parkeerterrein communiceren we met deze betrokkenen van Beersteeg-West en de direct omwonenden.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020

€ 135.000,-

Bedrag
135.000 (2019)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Het projectgebied van Beersteeg West, waarin de parkeerplaatsen een locatie krijgen, zo dichtbij
mogelijk bij het bestaande parkeerterrein van de Beersteeg.
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Zaltbommel, inrichting Bastions Waluwe II Zaltbommel
Project: Inrichting Bastions Waluwe II Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De opgave vanuit het stedenbouwkundige plan om de bastions in te richten
en meer ruimte te realiseren voor een honden uitlaatgebied.
Een groene en recreatieve inrichting van de bastions.
De aanleg in 2019 van een groene en recreatieve inrichting van de 3 bastions in Waluwe II en een uitbreiding van het hondenveld op het Parkeiland.
2.45
442260
Nanda Jooren
De projectlocatie bestaat uit de 3 opgerichte bastions in Waluwe II en het
noordelijk deel van het Parkeiland.
Mei-oktober 2019
Oktober-december 2019

Uitgangspunten:
We maken een groene inrichting van de bastions, met waarbij recreatie mogelijk is. Nodig is om 1 bastion in te richten als skatepark, omdat het huidige skatepark komt te vervallen. De inrichting moet goed
te onderhouden zijn en aansluiten op huidige structuren. De uitbreiding voor honden uitlaatgebied zoeken we aansluitend op het huidige gebied op het Parkeiland.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De bastions worden ingericht met paden en zitgelegenheid zodat zij geschikt zijn voor een ommetje
vanuit de wijk en de bedrijven. Het honden uitlaatgebied op het Parkeiland breiden we uit om ruimte te
geven aan honden en hun eigenaren.

Samenhang met:
De bastions komen voort uit het stedenbouwkundige plan. We ontwerpen de inrichting in samenhang
met de groene rand om de Waluwe.

Participatie en communicatie:
We overleggen intern en leggen een inrichtingsvoorstel voor aan de wijkraad. Ook stemmen we het
ontwerp af met betrokkenen bij het skatepark.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 140.000,-

Naam dekkingspost
Grondexploitatie Waluwe
II

Bedrag
€ 140.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, BRM/WRM van Dam
Project: BRM/WRM van Dam
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Door de aankoop van het American Roadhouse ontstaat er ruimte om de
Waluwe verder te ontwikkelen
Doel is om een kwaliteitsslag in het plangebied te maken, als onderdeel
van de kwaliteitsslag in de Waluwe III. Het verouderde pand van American
Roadhouse wordt gesloopt. In de plaats daarvan komen woningen voor
diverse doelgroepen en vestigingen van JBZ en het gezondheidscentrum.
Er wordt daarbij een overgang gecreëerd van een meer stedelijk gebied
naar een woonomgeving met meer grondgebonden woningen.
Om de woningen en de vestiging van het JBZ te kunnen realiseren en in
gebruik te nemen dient er bouwrijp en woonrijp te worden gemaakt. Het
plangebied moet gesaneerd worden voor de bouw. Ook de ondergrondse
infra moet reeds aanwezig zijn voor de bouw. Na de bouw dient het terrein
te worden ingericht voor het beoogd gebruik.
2.46
431304
Franca Diels
Op onderstaand kaartje is het plangebied te zien. De grond in het roodomrande deel is nu nog in gebruik door van de heer Van Dam, maar is in
eigendom van de gemeente. Van de grond in het geelomrande deel is de
gemeente ook eigenaar.
2021
2021-2023

Uitgangspunten:
Het terrein dient aan te sluiten op de rest van de Waluwe. In de voorbereiding dient men rekening te
houden met de diverse benodigde onderzoeken.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De gehele openbare ruimte is geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik. Parkeren, spelen, verblijven
en groen.

Samenhang met:
De kosten en opbrengsten van dit project vallen binnen de exploitatie van de Waluwe III. Ook is dit
project onderdeel van de kwaliteitsslag die in de Waluwe wordt gemaakt. Voor dit gebied is daarom
gewerkt aan een samenhangende integrale stedenbouwkundige visie waar ook de ontwikkelingen op
de plek van American Roadhouse in passen. In het voorjaar van 2019 wordt het Fiep Westendorpplein
ingericht, waarbij een doorgaande weg om het plein wordt aangelegd om de verkeerssituatie veiliger te
maken. Deze doorgaande weg loopt door het plangebied en wordt in het voorjaar van 2019 aangelegd.

Participatie en communicatie:
Samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Bouwlinie en de heer Van Dam zijn we begin 2018 naar
buiten getreden met het nieuws dat American Roadhouse op termijn gaat verdwijnen. Op 10 april vindt
een informatieavond plaats waarbij het stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd wordt. Omwonenden
en andere belanghebbenden hebben daarbij de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp en
met suggesties komen voor de verdere uitwerking ervan. Daarnaast hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij het bestemmingsplantraject te reageren op het bestemmingsplan. Via kanalen als de
gemeentelijke website, twitter en facebook wordt de verdere stand van zaken gedeeld.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Grond exploitatie Waluwe

Bedrag
€1.055.000,-

Totaal € 1.055.000,BRM €530.000,WRM €525.000,Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, nieuwbouw praktijkschool De Brug
Project: Nieuwbouw praktijkschool De Brug
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad ter vervanging van het huidige
gebouw een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw
gebouw voor Praktijkschool De Brug
Het passend huisvesten van praktijkschool De Brug
Een toekomstbesteding gebouw voor Praktijkschool De Brug
2.47
Ben de Vor (RS&O)
Waluwe Zaltbommel locatie voormalige sportvelden
2019 - 2020
Bouwrijp maken begin 2020

Uitgangspunten:
Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de beschikbare kavel. De School
zal optreden als bouwheer voor de realisatie van het gebouw. In de uitvoering beperken de werkzaamheden van de gemeente zich dan ook tot het bouwrijp maken van het terrein.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Bij de inrichting van de maatschappelijke zone moet rekening worden gehouden met toegankelijkheid
en bereikbaar van De Brug.

Samenhang met:
Scholengemeenschap Gomarus en realisatie zwembad/sporthal en ontwikkeling Waluwe III

Participatie en communicatie:
Naast Praktijkschool De Brug zelf worden de naast gelegen scholen Cambium en Gomarus geïnformeerd over de voortgang. Wat betref het bouwrijp maken van het kavel is de communicatie onderdeel
van de gehele ontwikkeling van de maatschappelijke zone.

Financiën:
Kostenindicatie:
De totale investering voor de realisatie van praktijkschool De Brug is geraamd op € 3.863.000. onderdeel van deze raming zijn de kosten voor het kavel á € 564.000,-. De kosten van het bouwrijp maken
vallen hiermee binnen de grondexploitatie van Waluwe III.
Dekking:
Naam dekkingspost
Bedrag
Naam dekkingspost
Bedrag
Grondexploitaties
Krediet raad
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Zaltbommel, afronding sportpark De Watertoren en N322
Project: Zaltbommel, afronding sportpark De Watertoren N322
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De aanleg van een nieuw sportpark in Zaltbommel
Het buitenterrein afronden
Het woonrijp maken van het gebied
2.48
Diverse nummers
Gert-Jan van der Maas
Het parkeerterrein bij het sportpark
2017
2019

Uitgangspunten:
Met betrekking tot de ontwikkeling van het sportpark dienen nog een klein aantal afrekeningen plaats
te vinden. In dit kader wordt dit budget opengehouden vanwege het hier nog in aanwezige positieve
saldo.

Gevolgen voor openbare ruimte:
In feite is de investering en de aanleg al gerealiseerd.

Samenhang met:
De Tijningenplas.

Participatie en communicatie:
In deze niet van toepassing.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Budget sportpark middelwijde parkeerplaatsen

€ 25.000,-

Bedrag
€ 25.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

101

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

102

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, BRM-WRM Sporthal/zwembad
Project: BRM en WRM buitenruimte sporthal/zwembad Waluwe
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Voor de start van de bouw wordt het huidig parkeerterrein gesaneerd en
de rioolaansluitingen aangelegd. Nadat de sporthal is opgeleverd, wordt
het gebied rondom WRM.
Het terrein moet aansluiten op de uitstraling van het sportcomplex.
Daarnaast wordt het geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik, parkeren, verblijven en groen.
2.49
452412
Ellen van Assouw
Aan de Oude Bosscheweg op het terrein van de voormalig voetbalclub
Nivo Sparta wordt volgend jaar een sporthal en zwembad gerealiseerd.
Januari 2020-juni 2020
BRM december 2019-WRM medio 2021

Uitgangspunten:
Zowel het exterieur van de sporthal/zwembad als de buitenruimte moet een geheel vormen. Hiervoor
hebben we een landschapsarchitect in de arm genomen, die het voorontwerp maakt. In het ontwerp
dient met al deze gebruikers rekening te houden. In eerste plaats met het parkeren en daarnaast met
de bereikbaarheid. Intern wordt het ontwerp uitgewerkt tot een besteksontwerp.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Voor een juiste invulling van het plangebied (zie kaartuitsnede) is het gebied bepaald. Binnen dit gebied is een aantal aspecten van invloed op het ontwerp. In het gebied zijn in eerste instantie gelegen:
Inrit scholengemeenschap Gomarus, Inrit braakliggend perceel, het waterplein, kantoren overzijde
Oude Bosscheweg en de sporthal/zwembad. De sporthal/zwembad vormt een centraal punt in de
maatschappelijke zone waaraan diverse disciplines gelegen zijn. Dit mag het terrein ook uitstralen.
Naast de functionele eisen moet het terrein ook aansluiten bij de omgeving en voorzien zijn van een
diversiteit aan groen om het parkeren in te passen.

Samenhang met:
In de toekomst is er aansluiting met de nieuwbouwwijk Waluwe III. Daar dient het ontwerp nu al rekening mee te houden. De snelfietsroute tussen Zaltbommel en Den Bosch vraagt tevens ruimte die gereserveerd moet worden.

Participatie en communicatie:
In het kader van het ontwerp van de sporthal/zwembad wordt de buitenruimte getoond tijdens presentaties aan de burgers. Verdere communicatie vindt alleen plaats met direct omwonenden middels een
brief en indien er behoefte is aan een persoonlijke toelichting.

Financiën:
Kostenindicatie:

€520.000,-

Naam dekkingspost
GREX Waluwe III

Bedrag
€520.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

103

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

104

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, nieuwbouw sporthal en zwembad Zaltbommel
Project: Zaltbommel, nieuwbouw sporthal en zwembad Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De bestaande voorzieningen zijn afgeschreven
Het realiseren van een eigentijdse zwem- en sportvoorziening
Een nieuwe eigentijdse gebruiksvriendelijke accommodatie
2.50
426277
Gert-Jan van der Maas
De maatschappelijke zone Waluwe III
2018-2019
2020-2021

Uitgangspunten:
Conform het met de gebruikers en exploitant vastgestelde programma van Eisen. Dit betekent dat zowel de scholen als de verenigingen en de exploitant beschikken over een functionele accommodatie.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Onderhoudsverplichting voor het parkeerterrein.

Samenhang met:
De Waluwe III

Participatie en communicatie:
Met de raad middels een informatienota. Gebruikers door middel van informatieavonden en persberichten. Omwonenden zijn niet van toepassing.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 15.900.000,-

Naam dekkingspost
Nieuwbouw sporthal en
zwembad

Bedrag
€ 15.900.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

105

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

106

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, BRM/WRM Waluwe II
Project: BRM/WRM Waluwe II
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De woningbouw loopt voorspoedig om tijd en geld te besparen hebben we
gekozen voor een raamcontract voor het WRM van de Waluwe
De Waluwe gereed voor bewoning
40 werkbare dagen na oplevering van de woning een opgeleverde woonrijp
situatie. Per ontwikkeling/straat worden deelopdrachten uitgegeven die onder het raamcontract uitgevoerd worden.
2.51
2019-14
Ellen van Assouw
Het betreft de onderstaande straten:
- Fiep Westendorplaan
- Dick van Tussenbroekhof
- Annie M.G. Schmidthof
- Thijs de Torenwachterstraat
- Burgemeester Wilminkhof
- Nol van Hattumhof
- Harry Parrenhof
- Jip en Jannekelaan
- Hogeweg
2019-2022
2019-2022

Uitgangspunten:

Gevolgen voor openbare ruimte:
De gehele openbare ruimte is geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik. Parkeren, spelen, verblijven
en groen.

Samenhang met:
Ontwikkeling woonzorgcentrum op de locatie van het American Roadhouse, het bouw- en woonrijp maken van de woningbouw in Waluwe III

Participatie en communicatie:
Huidige en toekomstige bewoner worden middels een stand van zaken mail elk kwartaal op de hoogte
gesteld. In de hoven staan ook nog “kleine” speeltuintjes gepland waar mogelijk. In overleg met de
bewoners wordt er bepaald of en waar behoefte aan is.

Financiën:
Kostenindicatie:
€ 1.600.000,-

Naam dekkingspost
Grond exploitatie Waluwe

Bedrag
€1.600.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, stadswallen
Project: Stadswallen Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:
Projectnummer JOR:
Projectnummer Verseon
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Slecht onderhouden en vervallen landschapspark gelegen op de historische vestingwerken Zaltbommel (rijksmonument)
Landschapspark, aangelegd door F.W. de Virieu in 1834, te herstellen zodat deze groene verbindingszone tussen de binnenstad en latere uitbreidingswijken behouden blijft.
Goed onderhouden park
2.52
288709
Mieke Sanders
Vanaf de stadsmuur tot één meter in de buitengracht (zie afb. 2)
2016-2017
2018-2025

Uitgangspunten:
Bij de restauratie dient samenhang te komen in verschillende fysieke onderdelen die van belang zijn
voor de kwaliteit en beleving van het park als totaalbeeld. Deze structuren zijn onderverdeeld in 7 hoofdthema’s: groen, water, wegen en paden, meubilair, civieltechnische werken, reiniging en gebruik.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Groot groen onderhoud, achterstallig snoeiwerk, aanplant werkzaamheden, vervangen meubilair, uitbaggeren binnengracht en waterpartijen op de bolwerken, gracht voor de Zandstraat terugbrengen,
plein voor de begraafplaats opnieuw inrichten en dagelijks onderhoud. Gedurende de restauratiewerkzaamheden blijft het park openbaar toegankelijk wel zullen tijdelijk delen van het park worden afgezet
in verband met de werkzaamheden (zie vastgesteld projectplan verseonkenmerk 352643).

Samenhang met:
Stadsmuur, activiteiten in de Kindertuin (Beerebolwerk), Begraafplaats Bossche Poort, beeld Sint Maarten op plein voor de begraafplaats Bossche Poort, project Bossche Poort / herinrichting Omhoeken en
de Torentuin.

Participatie en communicatie:
Bewonersavonden voor specifieke ingrepen, Instagram, Nieuwsbrieven (maandelijks), website gemeente.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 2.768.000,00

Naam dekkingspost
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Totaal

Bedrag
800.000,00
745.000,00
998.000,00
225.000,00
2.768.000,00

Dekking:
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Zaltbommel, bouw windmolenpark
Project: Bouw windmolenpark Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Windunie gaat een windmolenpark bouwen op particuliere gronden ten
oosten van de A2 bij Zaltbommel. Er worden 3 windmolens gerealiseerd.
Energie produceren
Er worden 3 windmolens gerealiseerd.
2.53
John Nefkens
Inktfordseweg/Vlierdseweg Bruchem
2018-2019
2020

Uitgangspunten:
Bouw is voor rekening en risico van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar moet alle schade vergoeden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Er worden twee tijdelijke afritten vanaf de A2 aangelegd om de grote onderdelen aan te voeren.
Er moeten 19 bomen wijken en er komen er mogelijk 42 voor terug.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Exploitatie derden

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, herstraten Spellewaard
Project: Zaltbommel, herstraten Spellewaard
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale inspectie 2017-2018
Herstellen elementverhardingen in de wijk de Spellewaard
De elementverhardingen voldoen aan de kwaliteit basis
2.54
445394
Stefan van der Pas
De woonwijk de Spellewaard
2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Opknappen van de bestrating zonder structuurveranderingen en/of herinrichtingen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Geen

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Bewoners en/of belanghebbenden informeren tijdens de uitvoering. Verzoeken tijdens de uitvoering
worden indien terecht meegenomen.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 292.000,-

Naam dekkingspost
Planmatig wegonderhoud
2019
Planmatig wegonderhoud
2020

Bedrag
€ 130.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€ 162.000,-
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Zaltbommel, Stationsweg/Koxkampseweg
Project: Zaltbommel, Stationsweg/Koxkampseweg
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale inspectie 2017-2018
Vervangen asfaltdeklaag
Een nieuwe rijbaan van asfalt.
2.55
448107
Stefan van der Pas
Stationsweg en Koxkampseweg te Zaltbommel
2019
2019

Uitgangspunten:
Vervangen asfaltdeklaag en verbeteren onderliggende tussenlaag. De molgoot van BSS wordt vervangen door een betongoot.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Verkeershinder. Door werkzaamheden waarbij de weg moet worden afgesloten buiten kantoortijden uit
te voeren, wordt de overlast beperkt.

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Met aanliggende bedrijven en bewoners. Eerst via een bedrijfsbezoek. Daarna d.m.v. informatiebrieven.

Financiën:
Kostenindicatie:

220.000,-

Naam dekkingspost
6212005 Planmatig wegonderhoud

Bedrag
190.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
WRP
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Zaltbommel, stadsmuren
Project: Zaltbommel, stadsmuren
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Delen van de stadsmuur zijn geconserveerd maar er is sinds 2015 geen
onderhoud meer gepleegd waardoor de onderhoudsconditie is gedaald.
Het in stand houden van de geconserveerde stadsmuren.
Beheersbare beplanting, plaggen en voegwerk.
2.56
Harrie van der Sterre
Het betreft de stadsmuren verdeeld in 5 zones rondom de oude stad.
2018-2022

Uitgangspunten:
Bij aangetroffen bijzonderheden wordt afhankelijk van wat het betreft, advies gevraagd aan de architect Rothuizen of nader onderzoek ingesteld. Dit is gebeurd bij de stadsmuur ter hoogte van de oude
Rabobank.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Elk jaar wordt een deel geconserveerd door het beheren van beplanting, controle van de plaggen op
de muur en herstel van voegen. De beplanting van alle 5 delen wordt elk jaar gecontroleerd en bijgehouden.

Samenhang met:
Doordat de stadsmuren op diverse plaatsen de stadswallen begrenzen heeft dit relatie met de restauratie van de stadswallen wat betreft beplanting.

Participatie en communicatie:
Het werk aan de beplanting wordt vooraf afgestemd met collega groen die het project de stadswallen
begeleid.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 190.000

Naam dekkingspost
In stand houden stadsmuren

Bedrag
€ 190.000

Dekking:
Naam dekkingspost

117

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

118

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, De Wildeman I
Project: Zaltbommel, De Wildeman I
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Creëren van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven nabij de A2
Ontwikkeling van een duurzaam, veilig en centraal gelegen industrieterrein
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen industrieterrein
2.57
361628
Bert van Kilsdonk
Terrein tussen Veilingweg, N322, De Wildemanweg en van Heemstraweg
Oost
2006 e.v.
2019 e.v.

Uitgangspunten:
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein in een groene omgeving welke uitstekend
bereikbaar is.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Areaal uitbreiding voor het onderhoud. Dit onderhoud zal door Parkmanagement verzorgt worden.

Samenhang met:
De Wildeman II en III

Participatie en communicatie:
Omwonende, Parkmanagement, belanghebbende.

Financiën:
Kostenindicatie:

Conform exploitatie

Naam dekkingspost
Exploitatie De Wildeman I

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, De Wildeman II
Project: Zaltbommel, De Wildeman II
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Uitbreiding van bestaande industrieterrein De Wildeman I
Creëren van uitbreidingsmogelijkheden van het bestaande industrieterrein
De Wildeman I waar zowel regionale als landelijk opererende bedrijven
zich kunnen vestigen.
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen industrieterrein
2.58
361628
Bert van Kilsdonk
Gedeelte van terrein tussen N322, De Wildemanweg en van Heemstraweg
Oost
2015 e.v. (alle kavels reeds verkocht)
2019 e.v.

Uitgangspunten:
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein in een groene omgeving welke uitstekend
bereikbaar is.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Areaal uitbreiding voor het onderhoud. Dit onderhoud zal door Parkmanagement verzorgt worden.

Samenhang met:
De Wildeman I en III

Participatie en communicatie:
Omwonende, Parkmanagement, belanghebbende.

Financiën:
Kostenindicatie:

Conform exploitatie

Naam dekkingspost
Exploitatie De Wildeman
II

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, de Wildenman III
Project: Zaltbommel, De Wildeman III
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Uitbreiding van bestaande industrieterrein De Wildeman II
Creëren van uitbreidingsmogelijkheden van het bestaande industrieterrein
De Wildeman II waar zowel regionale als landelijk opererende bedrijven
zich kunnen vestigen.
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen industrieterrein
2.59
361628
Bert van Kilsdonk
Gedeelte van terrein tussen N322, De Wildemanweg en van Heemstraweg
Oost
2019 e.v.
2020 e.v.

Uitgangspunten:
Een duurzaam, veilig en centraal gelegen bedrijventerrein in een groene omgeving welke uitstekend
bereikbaar is. Uitgaande hierbij van kleinschalige verkaveling.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Areaal uitbreiding voor het onderhoud. Dit onderhoud zal door Parkmanagement verzorgt worden.

Samenhang met:
De Wildeman I en II

Participatie en communicatie:
Omwonende, Parkmanagement, belanghebbende.

Financiën:
Kostenindicatie:

Conform exploitatie

Naam dekkingspost
Exploitatie De Wildeman
III

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, Watertorenlocatie
Project:

Watertorenlocatie Zaltbommel

Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Door de gemeente Zaltbommel wordt een plan ontwikkeld voor bebouwen
van deze locatie bij de witte watertoren aan de zuidrand van Zaltbommel..
De ontwikkeling van een van de laatste “open” ruimten aan de zuidrand
van Zaltbommel.
Een nieuwe ontwikkeling bij het sportpark de Watertoren.
2.60
426451
John Hendriks
De watertorenlocatie is gelegen aan de zuidrand van de stad Zaltbommel
langs de Steenweg.
2018-2020

Uitgangspunten:
De watertorenlocatie is een locatie bij de witte watertoren die door de omlegging van de N322 als autonome locatie is ontstaan. De locatie kan gezien worden als entree van Zaltbommel is gelegen naast de
sportterreinen van de hockey- en voetbalvereniging. De invulling van de locatie is momenteel onderwerp
van onderzoek. De huidige bestemming is een combinatie van “Bedrijven” en “Agrarisch”. De watertoren
is een rijksmonument. De eventuele bebouwing van deze locatie moet een blijvend zicht op de watertoren garanderen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Bij de ontwikkeling van de watertorenlocatie ontstaat een relatief beperkte openbare ruimte die met
name zal zijn gericht op de toekomstige functionele invulling van de locatie.

Samenhang met:
De ontwikkeling van de Watertorenlocatie gaat samen met de laatste inspanningen betreffende de omlegging van de N322 en de realisatie van sportpark de Watertoren.

Participatie en communicatie:
Er wordt te zijner tijd bij de ontwikkeling gecommuniceerd met de burgers (trede 2 op de participatieladder) door middel van informatie aan de omwonenden en de burgers van Zaltbommel.

Financiën:
Kostenindicatie:

Ambtelijke uren

Naam dekkingspost
Grondexploitatie

Bedrag
Niet gedefinieerd.

Dekking:
Naam dekkingspost
-
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Zaltbommel, Buitenstad
Project:

Buitenstad Zaltbommel

Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Door ontwikkelaar Waalbommel BV is op eigen grond een plan ontwikkeld
voor buitendijks bouwen. Er komen woningen/appartementen en horeca.
Een bijzondere woonwijk met ca. 300 woningen aan de Waal.
Een nieuwe woonwijk met recreatieve elementen c.q. een wandelgebied
aan de Waal.
2.61
445813
John Hendriks
Buitenstad is gelegen ten zuiden van de Waal aan de westzijde van de
binnenstad van Zaltbommel
2013-2021
2021-2029

Uitgangspunten:
De Buitenstad betreft een buitendijkse woningbouwlocatie met een EMAB status (bijzonder en aangepast bouwen). Het betreft een revitalisering van een oud bedrijventerrein, een historische oude scheepswerf. De Buitenstad wordt gebouwd rondom een boodschappencluster met parkeerterreinen van de AH
en de Lidl. De Buitenstad kent een autoluw karakter met boulevards aan de oost- en westzijde. Voor
overige details zie het Programma van Eisen 2013 en het Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan
2019.

Gevolgen voor openbare ruimte:
In de Buitenstad ontstaat een bijzondere openbare ruimte, gerelateerd aan de oude historische werf
met kenmerken van Waaloevers.

Samenhang met:
De ontwikkeling van de Buitenstad gaat samen met de ontwikkeling van de Havendijk. Dit betreft een
scharnierpunt tussen Binnen- en Buitenstad/stadswallen.

Participatie en communicatie:
Er wordt uitgebreid gecommuniceerd met de burgers (trede 3 op de participatieladder) door middel van
een permanente Klankbordgroep Buitenstad, die is samengesteld uit een twintigtal personen uit Zaltbommel.

Financiën:
Kostenindicatie:

Ca. 450.000 euro ambtelijke kosten

Naam dekkingspost
Anterieure overeenkomst

Bedrag
Ca. 850.000

Dekking:
Naam dekkingspost
FBW
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Zaltbommel, fietsvoorziening Gamerschedijk
Project: Zaltbommel, Fietsvoorziening Gamerschedijk
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Door toenemend fietsverkeer op de Gamerschedijk door nieuwbouw Buitenstad, is het voor het tracé ter plaatse van het Buko-terrein wenselijk
een veilige fietsvoorziening aan te leggen.
Veiligheid voor fietsverkeer Gamerschedijk.
Realisatie van volwaardige fietsinfrastructuur, aansluitend op ontsluitingsstructuur Buitenstad.
2.62
Joost Stoker
Gamerschedijk Zaltbommel
2020/2021
2021

Uitgangspunten:
Door toenemend fietsverkeer op de Gamerschedijk door nieuwbouw Buitenstad, is het voor het tracé
ter plaatse van het Buko-terrein wenselijk een veilige fietsvoorziening aan te leggen. Deze fietsvoorziening zal volgens bestaande (veiligheids)normen worden aangelegd (suggestiestroken/gekleurde
fietsstroken, verlichting, etc.).

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het fietsverkeer op de Gamerschedijk zal een aparte status krijgen. Het wegtracé zal hierop worden
aangepast.

Samenhang met:
Ontwikkeling Buitenstad/ontwikkeling Havendijk.
Kruising Beersteeg-Steenweg.

Participatie en communicatie:
De fietsvoorzieningen zullen meegenomen worden in de uiteindelijk te presenteren plannen.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 195.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota

Bedrag
195.000 (2021)

Dekking:
Naam dekkingspost

129

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

130

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, Havendijk
Project:

Havendijk Zaltbommel

Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De ontwikkeling van de “Buitenstad” is in volle gang. De Havendijk zal
een belangrijk scharnierpunt worden tussen de Buitenstad en de Binnenstad.
Een bijzondere boulevard aan de Waal.
Een boulevard als onderdeel van een wandelgebied tussen de Buitenstad
en de binnenstad aan de Waal.
2.63
nnb
John Hendriks
De Havendijk is gelegen ten zuiden van de Waal aan de westzijde van de
binnenstad van Zaltbommel
2019-2021
2021-2022

Uitgangspunten:
De nieuwe wijk de “Buitenstad” betreft een buitendijkse woningbouwlocatie direct ten westen van de
binnenstad van Zaltbommel. De Buitenstad heeft een EMAB status (bijzonder en aangepast bouwen).
Het betreft in deze een revitalisering van een oud bedrijventerrein, een historische oude scheepswerf.
De Havendijk wordt het scharnierpunt tussen de Buitenstad en de binnenstad.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Op de Havendijk ontstaat een bijzondere openbare ruimte (boulevard), gerelateerd aan de oude historische werf met kenmerken van Waaloevers en als scharnierpunt tussen de Buitenstad en de binnenstad.

Samenhang met:
De ontwikkeling van de Havendijk gaat samen met de ontwikkeling van de Buitenstad.

Participatie en communicatie:
Er wordt gecommuniceerd met de burgers (trede 3 op de participatieladder) door middel van een
Klankbordgroep (conform de klankbordgroep Buitenstad) die wordt samengesteld uit ca. een twintigtal
personen uit Zaltbommel.

Financiën:
Kostenindicatie:

Nnb
Dekking:
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Zaltbommel, Virieupark
Project: Zaltbommel De Virieupark
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Verplaatsing Van Voorden.
Verplaatsen van Voorden en woningbouw op vrijkomende locatie
Afgeronde woonomgeving
2.64
Franca Diels
Bouwlocatie De Virieupark
2018-2019
Eind 2019, begin 2020

Uitgangspunten:
Project is in uitvoering door derden en de gemeente houdt toezicht in verband met het overnemen van
het openbaar gebied.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Op nemen in onderhoudsplan/beheer

Samenhang met:
Niet van toepassing

Participatie en communicatie:
De omwonenden worden geïnformeerd bij realisatie.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Ten laste van de grondexploitaties

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, Gebiedsontwikkeling Bossche Poort
Project: Zaltbommel, Gebiedsontwikkeling Bossche Poort
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Uit het uitvoeringsprogramma Binnenstad zijn diverse projecten en acties
naar voren gekomen. Een is een gebiedsvisie voor de Bossche Poort e.o.
vanwege de matige ruimtelijke kwaliteit en de parkeerdruk op de Omhoeken
Een integrale gebiedsontwikkeling van de Bossche Poort waarin ontwikkelingen in samenhang plaatsvinden en de ruimtelijke kwaliteit verbetert.
1. Een gedragen praktische gebiedsvisie
2. De daadwerkelijke realisatie van de visie
2.65
424104
Paul Gerards
De locatie is gelegen aan zuidkant van de binnenstad, aan de Omhoeken
2019-2020
2021-2023

Uitgangspunten:
Vastgesteld programma van eisen, met daarin omschreven welke onderdelen ontwikkeld moeten worden (Rabobanklocatie, parkeren, poortfunctie, groen, ruimtelijke kwaliteit Poorterij).

Gevolgen voor openbare ruimte:
Herinrichting Omhoeken, Bosschstraat, Realisatie groen, parkeren.

Samenhang met:
Visie binnenstad, parkeervisie, ontwikkeling locatie Binnenhuis, ontwikkelingen rond Schootsveld.

Participatie en communicatie:
Inwoners, ondernemers, belangenverenigingen worden actief betrokken, zijn al naar info-avond geweest en hebben invloed op de ontwerpen die nu gemaakt zijn.

Financiën:
Kostenindicatie:

Afhankelijk van de keuze voor de visie, de afspraken met Woonlinie en
verdere uitwerking van de plannen. Wanneer dit bekend is, kan ook dekking worden gezocht.

Naam dekkingspost
Perspectiefnota

Bedrag
500.000

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, kruising Hogeweg/ Thijs de Torenwachterstraat
Project: Zaltbommel, kruising Hogeweg/ Thijs de Torenwachterstraat
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De asfaltdeklaag wordt vervangen op de Oude Bosscheweg / Hogeweg te
Zaltbommel. Snelheidsmetingen hebben uitgewezen dat de snelheid van
50km/h behoorlijk overschreden wordt.
Vanuit verkeer is geadviseerd om, aanvullend op de 2 huidige drempels bij
Van der Valk, nog eens 3 verkeersremmende maatrgelen aan te leggen op
de Hogeweg. Ook de kruising Thijs de Torenwachterstraat / Hogeweg
wordt opnieuw ingericht.
Verlaging van de snelheid
Nieuwe asfaltdeklaag Oude Bosscheweg / Hogeweg.
Aangepaste kruising Thijs de Torenwachterstraat / Hogeweg.
Aanleg van 3 verkeersremmende maatregelen.
2.66
Barto van Soelen
Oude Bosscheweg (vanaf KW-weg) tot de Hogeweg
4e kwartaal 2019
2e kwartaal 2020

Uitgangspunten:
Rekening houden met vrachtverkeer over de Hogeweg en Thijs de Torenwachterstraat.
Meer veiligheid creëren voor voetgangers vanaf parkeerplaats.
Bereikbaarheid van hert gemeentekantoor waarborgen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Langs de Hogeweg zitten veel kantoorcomplexen, vanwege de asfalteringswerkzaamheden zullen er
momenten zijn dat een inrit minder bereikbaar is.

Samenhang met:
Snelfietsroute, ontwikkeling Waluwe II en III, zwembad/sporthal, school de Brug

Participatie en communicatie:
Bedrijven langs de Hogeweg zullen overlast ervaren van de werkzaamheden. Hierover moet tijdig gecommuniceerd worden.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 233.000,-

Naam dekkingspost
Wegbeheer
Voorjaarsnota

Bedrag
€ 198.000,€ 25.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, Spoorveste
Project: Zaltbommel, Spoorveste
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Het gebied tussen spoorlijn, A2 en KW-weg wordt herontwikkeld. Er is in
januari 2018 door Focus Retail een principeverzoek ingediend voor het totale gebied voor een leisure ontwikkeling. De locatie is
ideaal door de ligging naast het station en vlakbij de kern Zaltbommel. De
locatie Van Den Bosch wordt aangekocht door de ontwikkelaar. Er vindt
ook een upgrade (extra ruimte) van het stationsplein plaats.
2.67
Barto van Soelen
Het gebied tussen spoorlijn, A2 en KW-weg
In 2019 wordt het bestemmingsplan geschreven, naar verwachting is dit
eind 2020 vastgesteld.
2021-2022

Uitgangspunten:
Bestemmingsplan moet nog opgesteld worden. Verder is er bijzonderer aandacht voor Externe Veiligheid, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Tbv het nog nader op te stellen bestemmingsplan dient
er ook een ladder onderzoek duurzame verstedelijking uitgevoerd te worden.
Extra verhard oppervlak moet in het gebied gecompenseerd worden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Voor de ontwikkeling moet riolering aangelegd worden.
Aanleg ontsluitingsweg, wegen binnen het plan, noodontsluiting en parkeervoorzieningen.
Afhankelijk van de ontwikkeling kan dit gaan om grote aantallen voertuigen, dit heeft invloed op de
omliggende wegen.
Nieuwe groenaanleg is afhankelijk van het uiteindelijke inrichtingsplan.
Extra verhard oppervlak moet in het gebied gecompenseerd worden.

Samenhang met:
Samenhang met P+R terrein / MIRT A2 / HUB Zaltbommel

Participatie en communicatie:
Initiatiefnemer leidt het communicatietraject. Omwonenden dienen tijdig geïnformeerd te worden over
de procedures en termijnen.

Financiën:
Kostenindicatie:

n.n.b.

Naam dekkingspost
Grondexploitatie Spoorveste

Bedrag
n.n.b.

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, Beersteeg Westpunt
Project: Ontwikkeling Beersteeg West Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Vanuit inwoners van de gemeente zijn aanvragen gekomen voor diverse
initiatieven. Dit betreft een hospice, (experimentele) woningen met een atelier of tiny houses en een pluktuin. De gemeente heeft zelf nog de wens
voor de aanleg van overloopparkeerplaatsen in dit gebied.
Het ontwikkelen van het gebied Beersteeg-West om de totale herinrichting
van het gebied Beersteeg te realiseren.
De ontwikkeling van Beersteeg-West, waarmee de totale herinrichting van
locatie Beersteeg wordt afgerond met, bij voldoende draagvlak, kavels voor
bijzondere woonvormen, hospice, pluktuin, overloop parkeren en een
groene inrichting.
2.68
332038
Nanda Jooren
De westelijke zijde van de Beersteeg; dit omvat de huidige ponyweide in
driehoekvorm en het perceel bij het rioolgemaal ten zuiden van de Gamerschedijk.
2018-2019
2020-2021

Uitgangspunten:
We bekijken opnieuw de gewenste elementen in de totale visie. Uitgangspunten voor parkeren, voor
groeninrichting zijn intern besproken en afgestemd. De vorm van woningbouw is nog niet besloten,
mogelijk gaan we verder met de ontwikkeling van tiny houses. We gaan kijken in hoeverre de kunstenaars hierin mee kunnen. Het gebied is aan de dijk gelegen en heeft een beschermingszone van het
waterschap. Ook liggen er kabels en leidingen naar het rioolgemaal. De flora en fauna quick scan geeft
aan dat we nader onderzoek moeten doen naar beschermde diersoorten.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het realiseren van een herinrichting van Beersteeg-West bestaande uit initiatieven van inwoners, met
voldoende ruimte voor een overloop parkeerterrein.

Samenhang met:
Woningbouw Beersteeg.

Participatie en communicatie:
Voor de ontwikkeling is draagvlak vanuit de burgers vereist. Participatie vindt met name plaats in de
voorbereidingsfase en de ontwerpfase. De geplande activiteiten hebben elementen uit zowel trede 2 als
3 van de participatieladder: de dialoog en co-productie. Hiervoor is vanuit de gemeente een meedenkavond georganiseerd in november 2017. In mei 2018 is het concept van de ruimtelijke visie gepresenteerd. Omdat er niet voldoende draagvlak was voor de woningen met ateliers bekijken we hoe we
verder gaan met de uitgangspunten. Betrokkenen, ca 70 mailadressen, ontvangen regelmatig een update met de stand van zaken.

Financiën:
Kostenindicatie:

Afhankelijk van de gekozen initiatieven, gedekt door de grondexploitatie

Naam dekkingspost
Grondexploitatie

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, Beersteeg ontsluiting
Project:

Beersteeg ontsluiting Zaltbommel

Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Creëren van een verkeersveilige situatie aan de Beersteeg Zaltbommel en
de kruising met de Steenweg.
Verbeteren verkeersveiligheid Beersteeg.
Een verkeersveilige route voor met name voetgangers en fietsers op de
kruising Beersteeg/Steenweg in relatie met de verkeersgeneratie van de
Buitenstad.
2.69
435100
John Hendriks
De Beersteeg is gelegen aan de westzijde van de stad Zaltbommel bij de
Steenweg.
2018-2019
2019-2021

Uitgangspunten:
Creëren van een verkeersveilige situatie aan de Beersteeg Zaltbommel en de kruising met de Steenweg. Een verkeersveilige route voor met name voetgangers en fietsers op de kruising Beersteeg/Steenweg in relatie met de verkeersgeneratie van de Buitenstad.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Geen gevolgen voor de openbare ruimte dan een eventuele gewijzigde inrichting.

Samenhang met:
De Ontsluiting van de Beersteeg heeft een relatie met de ontwikkeling van de Buitenstad.

Participatie en communicatie:
Er wordt gecommuniceerd met de burgers (trede 2 op de participatieladder) door middel van informatie
aan de omwonenden en de burgers van Zaltbommel.

Financiën:
Kostenindicatie:

Ca. 10.000 euro ambtelijke kosten

Naam dekkingspost
Mobiliteitsbudget

Bedrag
Niet gedefinieerd

Dekking:
Naam dekkingspost
-
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Zaltbommel, kademuur Veerweg
Project: Zaltbommel Kademuur Veerweg
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De veiligheid van de kademuur kan niet gegarandeerd worden, vervanging
of stabilisering is dringend noodzakelijk.
Herstel van de kademuur in de haven van Zaltbommel
Een nieuwe kademuur voor de oude kademuur te plaatsen
2.70
Stan de Laat
Gelegen aan de Veerweg in de haven van Zaltbommel
2019
Q3/Q4-2019 en Q1-2020

Uitgangspunten:
Herstel van de kademuur in de haven van Zaltbommel. De kademuur staat op een betonnen damwand,
die fundering is slecht. De constructeurs kunnen de stabiliteit van de muur niet garanderen op basis van
berekeningen. Doel is te zorgen dat er een veilige kademuur staat. Plan is om een nieuwe kademuur
voor de oude kademuur te plaatsen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Het merendeel van het project wordt vanaf het water gerealiseerd. De ON heeft de beschikking van de
parkeerplaatsen aan de Veerweg als werkgebied. Parkeerplaatsen aan de kade komen tijdens de uitvoeringsperiode te vervallen.

Samenhang met:
Walstroomvoorziening

Participatie en communicatie:
RWS/WSRL/Aanwonenden

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 1.040.000,00

Naam dekkingspost
Budget kademuur

Bedrag
€ 1.040.000,00

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, zonnepark Ketelsteeg
Project: Zaltbommel, zonnepark de Ketelsteeg
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Duurzaamheidsambitie
Duurzame opwek en ambitie tonen
De aanwezigheid van een zonnepark
2.71
247188
Gert-Jan van der Maas
Het middenterrein van de vuilnisbelt de Ketelsteeg
2017-2019
Najaar 2019

Uitgangspunten:
De exploitant heeft een concessie gewonnen, daarbij zijn verplichtingen opgenomen omtrent het vermogen van de installatie en de landschappelijke inpassing. Voor het overige wordt exploitant vrijgelaten in zijn beslissingen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
-

Samenhang met:
Recreatieterrein de Ketelsteeg.

Participatie en communicatie:
De exploitant is gehouden te communiceren met de omwonenden door middel van persberichten en
of brieven. Wij ondersteunen daar waar mogelijk is.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost

Wij faciliteren uitsluitend.

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, afkoppelen Gisbert Schairtweg en PM Winkstraat in combinatie met herinrichting schootsveld
Project: Afkoppelen Gisbert Schairtweg en PM Winkstraat in combinatie met herinrichting schootsveld
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De sloot langs de Gisbert Schairtweg is met de rest van het watersysteem
verbonden met een vrij kleine duiker. Bij hevige regenval kan hierdoor overlast ontstaan. Om dit tegen te gaan moet er meer waterberging aangelegd
worden in het schootsveld
Watersysteem in wijk de Vergt verbeteren in combinatie met herinrichting
van het schootsveld
Verhard oppervlak van Gisbert Schairtweg en zuidelijke deel PM Winkstraat afkoppelen van het riool. Voldoende waterberging om water van alle
afwaterende gebieden te bergen conform de eisen van het waterschap.
2.72
Mieke Sanders
Gebied tussen de Gisbert Schairtweg en de Marten van Rossumsingel (zie
kaart plangebied)
2019-2020
PM

Uitgangspunten:
De Gisbert Schairtweg en (het zuidelijke deel van) de PM Winkstraat worden zo ingericht dat regenwater
niet meer naar het riool afgevoerd wordt. Aan de noordzijde van de Gisbert Schairtweg moet een waterberging worden aangelegd omdat het lokale watersysteem zware regenbuien onvoldoende aankan.
Daarnaast bestaat de wens om het schootsveld opnieuw in te richten. De basis hiervoor is gelegd in de
Visie van Waal tot Waal.

Gevolgen voor openbare ruimte:
-

Samenhang met:
Project Stadswallen, klimaatadaptatie, Water- en rioleringsplan.

Participatie en communicatie:
Bewonersavonden en website.

Financiën:
Kostenindicatie
uitvoering:

PM

Naam dekkingspost
Voorbereiding
schootsveld
WRP waterberging en
herinrichting

Bedrag
70.000,00

Dekking:

250.000,00
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Zaltbommel, vervangen AC persleiding Steenweg
Project: AC Leiding vervangen Steenweg Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De transportleiding (asbestcement) voor rioolwater in de Steenweg in Zaltbommel is dermate verouderd dat vervanging binnen afzienbare tijd noodzakelijk is.
Een betrouwbaar riool dat er weer voor 50 jaar tegen aan kan. Werk met
werk combineren (t.p.v. de te graven tracés)
Nieuw riool dat weer voor tenminste 50 jaar kan functioneren.
2.73
36155
Bert van Kilsdonk
Steenweg Zaltbommel (Vanaf Ford garage tot aan gemaal aan de Beersteeg)
Maart 2019 - febr 2020
Maart 2020 - juni 2020

Uitgangspunten:
De leiding in Zaltbommel volgt een ander tracé dan de oude leiding, dit om ligging bij de teen van de
dijk in de Beersteeg te vermijden. Een deel van de elementenverhardingen langs de Steenweg is aan
groot onderhoud toe. Om overlast te voorkomen en zo efficiënt mogelijk te werken maakt het herstraten
van die verhardingen onderdeel van dit project uit.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Door de combinatie van aanleg persleiding en vervanging elementverharding geeft dit weer een verfraaiing aan de ventwegen langs de Steenweg.

Samenhang met:
Asfalteren fietspaden Steenweg

Participatie en communicatie:
Communicatie met de omwonenden.

Financiën:
Kostenindicatie:

€430.000,-

Naam dekkingspost
WRP
Wegen

Bedrag
€ 300.000,€ 130.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, fietspaden Steenweg
Project: Fietspaden Steenweg Zaltbommel
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Door werkzaamheden a.g.v. vervangen riool i.c.m. noodzakelijk wegonderhoud kan er nu d.m.v. werk met werk te combineren direct een verbetering
van de fietsstructuur in de Steenweg gerealiseerd worden.
Kwalitatief goede, duidelijke, comfortabele en veilige fietspaden langs de
Steenweg te Zaltbommel
Nieuwe fietspaden die tenminste 25 jaar kunnen functioneren.
2.74
36155
Bert van Kilsdonk
Steenweg vanaf de Beersteeg tot aan Wichard van Pontlaan
Maart 2019 - febr 2020
Maart 2020 - juni 2020

Uitgangspunten:
Een deel van de fietspaden langs de Steenweg is aan onderhoud toe. In de Perspectiefnota 2020 wordt
een budget voorgesteld voor het asfalteren van de fietspaden om de fietspaden comfortabeler te maken.
Belangrijk is om het te onderzoeken of het ook optimaler ingericht kan worden voor de fietsers, mits dit
binnen het bestaande budget past. Dit betreft dan het traject vanaf de Nieuwe Tijningen tot aan de
Beersteeg. De kosten van het herstraten maken onderdeel uit van het project “vervangen AC persleiding”

Gevolgen voor openbare ruimte:
Mogelijk een beperkte wijziging van de verkeersstructuur tpv de ventwegen. Door de combinatie van
vervanging van elementverharding en nieuwe fietspaden geeft dit weer een verfraaiing aan de Steenweg. Echter i.v.m. het budget zijn niet alle wensen mogelijk om te realiseren in het kader van een optimale en ideaal gewenste inrichting.

Samenhang met:
Het project zal gecombineerd met het vervangen van de AC persleiding in de Steenweg te Zaltbommel
en vervangen van de AC leiding aan de Ridderstraat in Gameren.

Participatie en communicatie:
Communicatie met de omwonende.

Financiën:
Kostenindicatie:

€133.000,-

Naam dekkingspost
Voorjaarsnota

Bedrag
€ 133.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

153

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied

154

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, herontwikkeling oude locatie Akwamarijn/ De Ring
Project: Zaltbommel, herontwikkeling oude locatie Akwamarijn/De Ring
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Na in gebruik name van het nieuwe sportcomplex blijven deze locaties
ongebruikt achter.
Herinrichting van deze locatie
Een herinrichting die kan rekenen op draagvlak in de naaste omgeving
2.75
Gert-Jan van der Maas
Ondergrond Akwamarijn/De Ring
2019-2021
2022-2024

Uitgangspunten:
Het terrein dat achter blijft kan op verschillende manieren herontwikkeld worden. Denk hierbij aan
groen, detailhandel, sport en wonen of een combinatie daarvan. Voor dit project gaan we in samenwerking met de buurt uitgebreid onderzoeken welk scenario op draagvlak kan rekenen. Uitgangspunt
hierbij is dat het gebied zichzelf kan bedruipen. Om deze reden zal een bepaalde mate van woningbouw noodzakelijk zijn. De mate van ‘verstening’ is dus een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Vermeerdering van waarschijnlijk groen en bestrating. Hoewel dit afhankelijk is van de keuze van de
herontwikkeling. Daarentegen vervalt de onderhoudsinspanning voor de bestaande accommodatie
wel weg.

Samenhang met:
Nieuwbouw sporthal en zwembad en verplaatsing van de Jeu de Boules.
Samenhang met de leefbaarheidsagenda.

Participatie en communicatie:
Dit wordt in het te schrijven projectplan behandeld. Gelet op de wensen, zal een intensieve mate van
burgerparticipatie plaatsvinden met omwonenden.

Financiën:
Kostenindicatie:

Nader te bepalen

Naam dekkingspost
Grondexploitatie Thorbeckstraat

Bedrag
Nader te bepalen

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, onderhoud Esplanadepark
Project: Zaltbommel onderhoud Esplanadepark
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Het esplanadepark heeft onderhoud nodig aan enkele onderdelen. Door
dit gecombineerd aan te pakken kan de gebruikskwaliteit misschien verbeteren.
Een prettige leefomgeving
Het park voldoet aan onze eisen
2.76
Erik Gossink
Esplanadepark te Zaltbommel
2020
2021

Uitgangspunten:
Bekijken welk groen onderhoud nodig heeft.
Bestrating afkoppelen van riolering waar mogelijk (brede toegangslaan groener maken). Water afvoeren naar groenstroken of wadi.
Muren opnieuw voegen, hoekstenen vastzetten, ontbrekende hoekstenen vervangen. Trappen bestaande uit pallisadebanden herstellen. Speeltuin boomschors vervangen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Financiën:
Kostenindicatie:

Nnb

Naam dekkingspost
WRP
Wegbeheer
Groenbeheer

Bedrag
Nnb
Nnb
Nnb

Dekking:
Naam dekkingspost

157

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

158

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Zaltbommel, uitbreiding fietsenstalling station
Project: Uitbreiding huidige fietsenstalling station
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De hooggelegen rekken zijn moeilijk te gebruiken voor kinderen en ouderen waardoor op veel dagen fietsen her en der in de stalling staan.
Daarnaast kunnen fietsen met een mand aan de voorkant moeilijk in de
huidige rekken geplaatst worden.
We willen bereiken dat iedereen zijn fiets op een makkelijke manier in de
rekken kan plaatsen en dat er voldoende stallingsplaatsen zijn voor fietsen die niet geschikt zijn voor de huidige stallingsplaatsen.
- 200 extra fietsparkeerplaatsen
- Een aantal bredere fietsparkeerplaatsen voor bredere fietsen
2.77
Nader te bepalen
Giedie Heijmans
Nabij de huidige fietsenstalling station
Tweede helft 2019
2020

Uitgangspunten:
Uitgangspunt is dat de extra plaatsen direct nabij de huidige stalling geplaatst worden. Dit kan naar
verwachting alleen als dit ten koste gaat van een aantal autoparkeerplaatsen. Dit moet integraal bekeken worden met de onder “samenhang” benoemde projecten.
Uitgangspunt is afstemming en samenwerking met NS en Prorail.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Geen fietsen die her en der in de fietsenstalling geparkeerd worden waardoor de bereikbaarheid van
gestalde fietsen bemoeilijkt wordt.

Samenhang met:
-

MIRT-A2 aanpak OV-knooppunt station
Extra P+R-capaciteit station

Participatie en communicatie:
Via Facebook en de gemeentelijke website wordt de omgeving en de inwoners op de hoogte gebracht
en gehouden.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 90.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020

Bedrag
90.000 (2019)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg
Project: Verkenning spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Het spoorviaduct is te smal, hierdoor kan langzaam verkeer niet veilig gebruik maken van deze doorgang. We zijn met verschillende overheden in
gesprek over een volwaardige aanpak.
Het uiteindelijke doel is een voor alle verkeersdeelnemers veilige toekomstvaste spooronderdoorgang. Het doel van dit aanjaagbudget is het
kunnen vervullen van een katalysatorrol om de verkenning samen met de
verschillende overheden te intensiveren en daarmee inzicht te krijgen in
fysieke mogelijkheden, ieders verantwoordelijkheden en financieringsvormen.
Het uiteindelijke resultaat is een volwaardige en betaalbare reconstructie
van het viaduct. Het resultaat van dit aanjaagbudget is concreet inzicht in
fysieke mogelijkheden en financieringsvormen, inclusief een ontwerpvoorstel waarin rijbaan, fietsinfrastructuur en trottoir volwaardig zijn ingepast.
2.78
N.t.b.
Joost Stoker
Spoorviaduct Koningin Wilhelminaweg. Het onderzoeksgebied kan groter
zijn, indien alternatieven onderzocht worden (samenhang met andere
overgangen over/onder het spoor).
Nvt (verkenning)
Nvt (verkenning)

Uitgangspunten:
Uitgangspunt is dat in de verkenning alle relevante partijen, zowel intern als extern, meewerken en input leveren. De verkenning moet hiermee een compleet en realistisch beeld geven van de fysieke mogelijkheden en financieringsvormen. Uitgangspunt is tevens dat de restricties of wensen van andere
disciplines worden vastgesteld, zoals archeologie, bestemmingsplannen, duurzaamheid, groen, openbare verlichting, verkeer en vervoer.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Bij deze verkenning worden de (on)mogelijkheden in beeld gebracht. Het streven is dat het bestaande
spoorviaduct verbreed wordt. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte direct
rondom het viaduct, bijvoorbeeld het stationsgebouw, de spoortaluds, de infrastructuur watergangen/watercompensatie, het stationsplein en het P+R-terrein.

Samenhang met:
-

MIRT-A2 aanpak OV-knooppunt station (versterken hub-functie)
Extra P+R-capaciteit station
PHS (primair de ambitie om het aantal gelijkvloerse overwegen te reduceren, waardoor de optimalisatie van ongelijkvloerse overwegen urgenter wordt)

Participatie en communicatie:
-

Intern met relevante disciplines zoals infra en RO
Extern met NS, Prorail, provincie Gelderland, de MIRT-A2-partijen.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 50.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020

Bedrag
50.000,- (2020)

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zuilichem, versterken groen in diverse kernen
Project: Versterken groen in diverse kernen
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Voor de komende 4 jaar geld vanuit de gemeenteraad ontvangen
Een groenere plattelandsgemeente met oog voor biodiversiteit
Meer groen in de kernen
2.79
Moniek Widdershoven
In 2019 wordt er gestart met Aalst, Kerkwijk, Nederhemert en Zuilichem.
De overige kernen worden over de komende 3 jaar (2020-2022) verdeeld.
2019
2019-2020

Uitgangspunten:
Samen met de inwoners kijken naar mogelijkheden om meer groen in de dorpen te brengen of het
groen/hoofdgroenstructuur te versterken en aan te vullen. Als vakken toe zijn aan vervanging worden
deze waar mogelijk ook meegenomen. Wanneer nodig wordt er afstemming gezocht met overige projectleiders en disciplines.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Groen wordt opgeknapt en ligt er verzorgd bij.

Samenhang met:
In Zuilichem:
- Harenhof
Samenhang met budget voor versterken hoofdgroenstructuur.

Participatie en communicatie:
Samen met gebiedscoördinatoren de dorpen bepaald, dorpsraden gehoord en inwoners betrokken
door middel van een rondwandeling en het leveren van input. Wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd en plannen komen op de gemeentewebsite te staan.

Financiën:
Kostenindicatie:

€80.000 per jaar (totaal voor 4 dorpen) en inzet uren.

Naam dekkingspost
657062 Gebruiksgroen
versterken
657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren

Bedrag
€50.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

€30.000,-
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Zuilichem, Rondedans
Project: Zuilichem, Rondedans
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

We willen het regenwater van verharding en eventueel van de huizen
apart afvoeren om wateroverlast te voorkomen.
Voorkomen van regenwateroverlast, herstel van de verhardingen.
Regenwater wordt afgevoerd naar de sloot, de verhardingen voldoen
weer aan de norm.
2.80
Giedie Heijmans
Rondedans Zuilichem
2020
2021

Uitgangspunten:
Afkoppelen van regenwater, herstraten van de verhardingen. Lozing van hemelwater op de sloot langs
de Kweldijk.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Afkoppelen van regenwater, herstraten van de verhardingen

Samenhang met:
Divers klein herstraatwerk in de kern Zuilichem (regulier onderhoud)
Wens van dorpsraad om een “ommetje” aan te leggen langs de Kweldijk naar de Maas-Waalweg

Participatie en communicatie:
Communicatie met omwonenden en dorpsraad

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 100.000,-

Naam dekkingspost
WRP (2021)
Wegenbeheerplan (2021)

Bedrag
€ 75.000
€ 25.000

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zuilichem, Dijkzicht-Zuid fase 1
Project: Zuilichem Dijkzicht-Zuid fase 1
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In het Coalitieakkoord 2006-2010 “Kiezen en Delen” spreekt het college
uit de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen in de kleine kernen te
willen bevorderen, met name voor senioren en starters. De Visie Wonen
en Werken 2002-2010 benoemt Dijkzicht als een zoekgebied voor uitbreiding. In het Kwalitatief woningbouwprogramma 2005-2014 is voor Dijkzicht-Zuid (toen: Uilkerweg) een opgave van 70 woningen opgenomen.
Naast de woningbouw dient het gebied geschikt gemaakt te worden voor
bebouwing en bewoning.
Het voldoen aan een in het KWP 2005-2014 geconstateerde woningbouwbehoefte in de kern Zuilichem door de realisatie van de woningbouwopgave van ca. 70 woningen op de locatie Dijkzicht-Zuid in Zuilichem – in een gefaseerde ontwikkeling. Daarnaast dient de omgeving geschikt gemaakt te worden voor de bewoning.
Het eindresultaat van het project is de concrete oplevering van de woningen in Dijkzicht-Zuid. En het geschikt maken van de omgeving door het
aanleggen van groen, parkeren en trottoirs.
2.81
390449
Ellen van Assouw
Het gebied betreft de ruimte tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat in Zuilichem. Deze is in twee fases ingedeeld. Op de onderstaande afbeelding
zijn de beide fases afgebeeld. In deze betreft het fase 1.
2018-2019
2018-2020

Uitgangspunten:
40 werkbare dagen na oplevering van een dient de buitenruimte geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. De rijbaan, parkeerplaatsen en het groen (indien het seizoen dit toelaat) dienen gereed te zijn.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De gehele openbare ruimte is geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik. Parkeren, spelen, verblijven
en groen.

Samenhang met:
De kosten en opbrengsten van dit project vallen binnen de exploitatie van de Dijkzicht Zuid. Samen
met Dijkzicht Zuid fase 2 is het hele gebied in ontwikkeling.

Participatie en communicatie:
De huidige en toekomstige bewoners worden per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
In overleg met de bewoners worden de inritten (indien van toepassing) afgestemd.

Financiën:
WRM €180.000,-

Kostenindicatie:

Naam dekkingspost
Grond exploitatie Zuilichem

Bedrag
€180.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zuilichem, Dijkzicht-Zuid Fase 2
Project: Zuilichem Dijkzicht-Zuid fase 2
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In het Coalitieakkoord 2006-2010 “Kiezen en Delen” spreekt het college
uit de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen in de kleine kernen te
willen bevorderen, met name voor senioren en starters. De Visie Wonen
en Werken 2002-2010 benoemt Dijkzicht als een zoekgebied voor uitbreiding. In het Kwalitatief woningbouwprogramma 2005-2014 is voor Dijkzicht-Zuid (toen: Uilkerweg) een opgave van 70 woningen opgenomen.
Naast de woningbouw dient het gebied geschikt gemaakt te worden voor
bebouwing en bewoning.
Het voldoen aan een in het KWP 2005-2014 geconstateerde woningbouwbehoefte in de kern Zuilichem door de realisatie van de woningbouwopgave van ca. 70 woningen op de locatie Dijkzicht-Zuid in Zuilichem – in een gefaseerde ontwikkeling. Daarnaast dient de omgeving geschikt gemaakt te worden voor de bewoning.
Het eindresultaat van het project is de concrete oplevering van de woningen in Dijkzicht-Zuid. En het geschikt maken van de omgeving door het
aanleggen van groen, parkeren en trottoirs.
2.82
390449
Ellen van Assouw
Het gebied betreft de ruimte tussen de Uilkerweg en Nieuwstraat in Zuilichem. Deze is in twee fases ingedeeld. Op de onderstaande afbeelding
zijn de beide fases afgebeeld. In deze betreft het fase 2.
2018-2019
2019-2022

Uitgangspunten:
40 werkbare dagen na oplevering van een dient de buitenruimte geschikt te zijn voor het beoogd gebruik. De rijbaan, parkeerplaatsen en het groen (indien het seizoen dit toelaat) dienen gereed te zijn.

Gevolgen voor openbare ruimte:
De gehele openbare ruimte is geschikt gemaakt voor het beoogd gebruik. Parkeren, spelen, verblijven
en groen.

Samenhang met:
De kosten en opbrengsten van dit project vallen binnen de exploitatie van de Dijkzicht Zuid. Samen
met Dijkzicht Zuid fase 1 is het hele gebied in ontwikkeling.

Participatie en communicatie:
De huidige en toekomstige bewoners worden per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.
In overleg met de bewoners worden de inritten (indien van toepassing) afgestemd.

Financiën:
Kostenindicatie:

WRM €175.400,-

Naam dekkingspost
Grond exploitatie Zuilichem

Bedrag
€175.400,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Aanleg glasvezelnetwerk (breedband) buitengebied
Project: Aanleg glasvezelnetwerk
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De wens om over breedband te beschikken in het buitengebied
Snelle internet verbinding voor iedereen
Een goede digitale bereikbaarheid
2.83
175849
Gert-Jan van der Maas
Het complete buitengebied van de gemeente
2014-2019
2020-2021

Uitgangspunten:
De Regio Rivierenland is leidend in dit project. In het buitengebied en langs de kernranden wordt glasvezel aangelegd. De EU heeft hiervoor goedkeuring verleend in 2018. Tijdens de aanleg ligt o.a. de
toezichttaak bij de gemeente. De aanleg is voorzien vanaf de tweede helft van 2019, waarbij wordt opgemerkt dat de aannemer de vrijheid heeft om zijn eigen planning binnen de gehele regio te bepalen.
Op moment van schrijven, dienen nog wel enkele financiële- en juridische aspecten opgelost te worden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Er worden veel sleuven opengemaakt in het kerngebied en de buitenranden. Hier rust een toezichtstaak voor ons.

Samenhang met:
Kabels, leidingen en riolering.

Participatie en communicatie:
Communicatie neemt regio Rivierenland voor zijn rekening.

Financiën:
Kostenindicatie:

Naam dekkingspost

De uren komen uit de algemene dienst. De investering is 0. Wel staan wij
financieel garant voor de aanleg investering gedurende 40 jaar.

Bedrag

Dekking:
Naam dekkingspost
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Fietspad Zaltbommel-Hedel
Project: Snelle fietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

In samenwerking met provincies Gelderland en Noord-Brabant en gemeenten Maasdriel en ’s-Hertogenbosch werken we aan verbetering fietsinfrastructuur, mede in het kader van MIRT-A2 (middels spitsmijding verbeteren doorstroming A2).
Verbeteren verkeersveiligheid en stimuleren fietsgebruik, o.a. als alternatief voor de A2.
- Een nieuw vrijliggend fietspad tussen de gemeentegrens met
Maasdriel (Parallelweg) en de Hogeweg.
- Realisatie tunnel onder N322. Mocht dit niet haalbaar blijken dan
loopt de route via de verkeerslichten nabij de Esso.
- Opwaardering (o.a. verbreding) bestaande fietspaden langs Hogeweg en Koningin Wilhelminaweg tot station.
2.84
Verseon 277335 en 380313
Barto van Soelen. Provincie Gelderland (Wietse Bruggink) is overall projectleider.
Van station Zaltbommel tot station ’s-Hertogenbosch. Op ons grond-gebied is dit de route via Koningin Wilhelminaweg, Oude Bosscheweg, Hogeweg, Steenweg en Parallelweg (raadsbesluit 14-6-2018).
2019-2020
2020-2022

Uitgangspunten:
De gehele route moet in principe voldoen aan de criteria van een snelfietsroute zoals de provincies
Gelderland en Noord-Brabant deze vastgesteld hebben. Denk hierbij onder andere aan voldoende
breedte (uitgangspunt is 4,0m), type verharding (in principe rood asfalt) en aanwezigheid van verlichting. Waar een nieuw vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd, bekijken we wat een optimaal profiel is,
rekening houdend met o.a. watergangen, bomen en particuliere eigendommen. Een bestemmingsplanprocedure en grondverwerving zijn van toepassing.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Opwaardering van de bestaande fietsvoorzieningen is relatief eenvoudig in te passen in de openbare
ruimte. Het nieuwe vrijliggende fietspad heeft impact op het gehele wegprofiel.

Samenhang met:
Aanpassing kruispunt Steenweg – Krangstraat.

Participatie en communicatie:
Er komt een algemeen communicatieplan voor de hele snelfietsroute. Dit wordt opgesteld door communicatiemedewerkers van Den Bosch, Maasdriel en Zaltbommel. Projectcommunicatie over aanleg
van het deel van de snelfietsroute in onze gemeente wordt opgenomen in het projectplan.
Er komt eind 2019 een samenwerkingsovereenkomst voor het project voor de 3 gemeenten en 2 provincies die in het project participeren.

Financiën:
Kostenindicatie:

Totaal ca. 17,5 mln waarvan 1,2 mln voor Zaltbommel. De raad heeft ook
een voorbereidingskrediet voor eigen projectbegeleiding van € 100.000,beschikbaar gesteld.

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020

Bedrag
1.300.000

Dekking:
Naam dekkingspost
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Slijtlagen diverse wegen 2020
Project: Slijtlagen diverse wegen 2020
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:

Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Globale weginspectie 2017-2018
Herstellen asfaltverharding diverse wegen
De asfaltverhardingen voldoen weer aan de kwaliteit basis
2.85
Stefan van de Pas
Maas-Waalweg – Aalst, Nederhemert Noord. (wegvak Esso - Delwijnen)
Waaldijk – Zuilichem (buiten bebouwde kom)
Schouwendijk – Brakel(fietspad Loevestein)
Zietfordseweg – Nederhemert Noord
’t Gement – Delwijnen (buiten bebouwde kom)
Eendenkade – Aalst en Nederhemert Noord
Riemerstraat – Nederhemert Noord
Doensestraat – Nederhemert Noord
Zeedijk – Nieuwaal
Brakelsestraat – Kerkwijk
Parkeerplaats Bunkerschip - Zaltbommel
2019-2020
2020

Uitgangspunten:
Opknappen van de bestrating zonder structuurveranderingen en/of herinrichtingen

Gevolgen voor openbare ruimte:
Geen

Samenhang met:
-

Participatie en communicatie:
Bewoners en/of belanghebbenden informeren tijdens de uitvoering.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 230.000,-

Naam dekkingspost
621005 Planmatig wegonderhoud

Bedrag
€ 230.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Zaltbommel, diverse verkeersmaatregelen t.b.v. snelheidsreductie
Project: diverse verkeersmaatregelen tbv snelheidsreductie
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Gedurende het jaar komen diverse kleine verkeersverzoeken binnen, zoals verkeerstellingen, fysieke aanpassingen, vervanging van zaken en algemene verkeersonderzoeken. Vaak blijkt er geen financiële dekking te
zijn voor de uitvoering van snelheidsreducerende maatregelen
Dekking creëren voor kleine diverse verkeersmaatregelen
- Gedeeltelijk aanpassen parallelweg Maas-Waalweg Aalst van 80
naar 60 km/u
- Aanpassen huidige 60 km/u-zone Delwijnsestraat Delwijnen
- Aanpassen Leutsestraat Gameren van 80 naar 60 km/u
- Invoeren 30 km/u-zone Virieusingel Zaltbommel
- Snelheidsremmende maatregelen Hogeweg Zaltbommel
2.86
Esther Jansen
Bovengenoemde tracés
2019-2020
2020

Uitgangspunten:
Dit project omvat 5 verschillende tracés. Voor al de tracés geldt het uitgangspunt dat de vormgeving
van de weg dusdanig gaat worden aangepast dat het gewenste gebruik beter wordt afgedwongen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Deze aanpassingen kennen in beginsel geen nieuwe ruimteclaim; de aanpassingen worden zo veel
als mogelijk binnen het huidige wegprofiel ingepast. Gedacht moet worden aan het toevoegen van bebording, het versterken van de poortfunctie, het inpassen van fysieke snelheidsremmende maatregelen, het aanpassen van markering, de wijziging van voorrangsregimes en eventueel het versmallen
van wegprofielen.

Samenhang met:
Per locatie wordt afgestemd met Infra of werk met werk te maken is.

Participatie en communicatie:
In samenspraak met omwonenden en politie

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 150.000,-

Naam dekkingspost
Perspectiefnota 2020
Perspectiefnota 2020

Bedrag
75.000 (2019)
75.000 (2020)

Dekking:
Naam dekkingspost

177

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Projectgebied
Virieusingel Zaltbommel

Hogeweg Zaltbommel

178

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

Renovatie buitenterrein gemeentekantoor en gemeentewerf
Project: Renovatie buitenterrein van gemeentekantoor en gemeentewerf
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:

Resultaat:

Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De bomen aan de noordzijde van het gemeentekantoor groeien tegen de
gevel aan. Het terrein ziet er niet meer representatief uit.
Het doel is dat het terrein er weer netjes bijstaat, het onderhoud aan bomen wordt beperkt en dat het terrein voor de toekomst klimaatbestendig
is.
Het resultaat is dat voor de komende 15 jaren de beplanting beter kan
groeien, er representatiever uitziet en het onderhoud aan bomen is beperkt. Het terrein is hittebestendig en voorziet in voldoende waterbuffering en de beplanting voldoet aan eisen van biodiversiteit.
2.87
Harrie van de Sterre
Betreft 2 terreinen aan respectievelijk Hogeweg 11 en Rondgang 25.
Najaar 2019
2020

Uitgangspunten:
Op basis van de bestaande al gerenoveerde bestrating zal de bodem van de plantenvakken worden
verbeterd waardoor de gerenoveerde groene beplanting beter kan groeien en de vakken er voller en
beter uit komen te zien. De beplanting langs het voetpad komt er representatiever uit te zien door beplanting met een melange van veldbloemen en winterharde beplanting.
T.b.v. hittebestendigheid en waterbufferbuffering wordt de bestrating plaatselijk en een aantal parkeerplaatsen aangepast voor deels half verharding en beplanting.
Voor het aspect klimaatbestendigheid van het terrein in de toekomst zal waar mogelijk externe kennis
en subsidie binnen gehaald worden. Voor dit aspect zijn geen middelen beschikbaar gesteld.

Gevolgen voor openbare ruimte:
N.v.t.

Samenhang met:
Het terrein van de gemeente wordt een voorbeeld om te laten zien wat de ontwikkelingen op klimaatgebied voor aanpassingen van het terrein vergen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Participatie en communicatie:
De initiatiefnemers realiseren zich met dit project voorop te lopen t.o.v. bestaande ideeën en werkwijzen en zullen daarom aandacht besteden aan vergroten van het draagvlak en hiervoor ook tijd inruimen. In de communicatie zal aandacht aan de vraag besteed worden wat het plan oplevert. Het personeel van gemeentekantoor en gemeentewerf worden hiertoe geïnformeerd. Het plan wordt ter instemming voorgelegd aan het MT.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 50.000,-

Naam dekkingspost
Via de perspectiefnota in
het jaar 2020.

Bedrag
€ 50.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
subsidie
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Nog nader te bepalen
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Riolering glastuinbouw
Project: Riolering glastuinbouw
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

De waterkwaliteit in de Bommelerwaard wordt sterk beinvloed door lozingen vanuit de glastuinbouw. Om de waterkwaliteit te verbeteren hebben
de ondernemers de verplichting om het afvalwater te zuiveren. In een traject met alle stakeholders is vastgesteld dat een centrale zuivering de
beste oplossing.
Afvalwater van de glastuinbouw afvoeren naar de waterzuivering in Zaltbommel
Geen lozingen van afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen en/of
nutriënten vanuit de glastuinbouw
2.88
Giedie Heijmans
Projectgebied omslaat de gehele grondgebied van de gemeente.
Voorbereiding duurt tot einde 2019
2020-2021

Uitgangspunten:
Het project omvat een rioolstelsel van ca 30 km. Het water wordt bij de tuinders ingezameld en via
een centrale afvoerleiding naar de afvalwaterzuivering in Zaltbommel gepompt. Om de afvoercapaciteit te optimaliseren wordt en een signaleringssysteem gebouwd wat de afvalwaterstromen kan sturen.
Voor het project wordt een archeologisch onderzoek en een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Gedurende ca 6-12 maanden zullen een aantal ploegen rioolleidingen gaan leggen die overlast voor
het verkeer en de omwonenden zullen veroorzaken. De ondergrond zal meer leidingen gaan bevatten.

Samenhang met:
Diverse leiding trajecten kunnen gelijktijdig gaan lopen hierbij valt te denken aan CO2 leidingen, glasvezelleidingen en elektriciteitskabels. Een gedeelte van het project, de kruising met de A2 en het
spoor zal in combinatie met een persleiding van het Waterschap gelegd worden.
Een gedeelte van het traject zal in het zandcunet van een aantal toekomstige fietspaden (Uilkerweg
en Ouwelsestraat) gelegd worden.

Participatie en communicatie:
Het rioolstelsel wordt gebouwd voor de glastuinders. Zij zullen uiteindelijk de kosten die voor de bouw
van het stelsel gemaakt worden gaan betalen.
Dit laatste zal in een kostenverhaalbesluit geregeld worden.
Communicatie gebeurt in overleg met Waterschap en LTO naar de omgeving en naar de burgers van
Zaltbommel in het algemeen.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 5.200.000,-

Naam dekkingspost
Subsidie
Krediet

Bedrag
1.326.000
3.124.000

Dekking:
Naam dekkingspost
Aansluitbijdrage
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3. Reguliere werkzaamheden/ groot onderhoud
Baggeren watergangen 2019-2020
Project: Baggeren watergangen 2019-2020
Omschrijving:
Aanleiding:

Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der
tijd een organische laag: bagger. Bagger vormt zich onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze laag wordt steeds dikker met
als gevolg dat de watergang ondieper wordt.
Ook het watermilieu in de sloot heeft baat bij baggeren. In een ondiepe
sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.
Het bevorderen van de doorstroming van water;
Het bevorderen van het watermilieu.
Baggerlaag verwijderen tot de vaste bodem
3.1
Barto van Soelen / Leo Verhoeven
Diverse locaties binnen de gemeente
2019
4e kwartaal 2019 – 1e kwartaal 2020

Uitgangspunten:
A-watergangen zijn in beheer van Waterschap Rivierenland. De gemeente heeft bij de A-watergangen
als aanliggende eigenaar een wettelijke ontvangstplicht van het slib. Het slib kan op veel plaatsen niet
blijven liggen vanuit esthetisch oogpunt of ontbreken van fysieke ruimte.
Schouw van de B-watergangen vindt jaarlijks plaats door Waterschap Rivierenland. De eigenaren van
B-watergangen zijn wettelijk verplicht deze zelf op diepte te houden.

Gevolgen voor openbare ruimte:
-

Samenhang met:
Vanuit ecologisch oogpunt afstemmen met groen.
De Wet natuurbeheer is een belangrijk kader.

Participatie en communicatie:
Agrariërs voor de mogelijke ontvangst van baggerspecie.

Financiën:
Kostenindicatie:

€ 100.000,- per jaar

Naam dekkingspost
WRP

Bedrag
€ 100.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost
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Vervanging Populieren
Project: Vervangen van populieren
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Huidige populieren zijn aan het einde van hun levensduur
Vernieuwen en verjongen van het bomenbestand
Nieuwe aanplant van jonge bomen
3.2
Henry Jansen
Gehele gemeente.
Jaarlijks in het najaar

Uitgangspunten:
Ca 30 jaar geleden zijn er in korte tijd veel populieren geplant in de gemeente Zaltbommel. Deze populieren behalen in korte tijd het einde van hun levensduur. Om deze populieren te vervangen gaan
we de komende jaren hier een inhaalslag in maken. Tot 2022 gaan we jaarlijks 40.000 euro besteden
aan de vervanging van deze populieren.
2020: gedeelte Eendenkade en Doensestraat te Delwijnen;
2021: Kooiweg en Molenkampsweg te Brakel;
2022: De Hoef Gameren en Kooiweg of Molenkampsweg.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Gezondere populatie van het bomen areaal.

Samenhang met:
Versterken van groenstructuren in het buitengebied.

Participatie en communicatie:
Via website en facebook worden werkzaamheden gecommuniceerd.

Financiën:
Kostenindicatie:

Totaal te verwachten kosten inclusief uren.

Naam dekkingspost
Budget buitendienst.

Bedrag
40.000 per jaar

Dekking:
Naam dekkingspost
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Versterken structuur hoofdgroen
Project: Versterken hoofdgroenstructuur
Omschrijving:
Aanleiding:
Doel:
Resultaat:
Projectnummer:
Zaaknummer:
Projectleider:
Projectgebied:
Voorbereidingsperiode:
Uitvoeringsperiode:

Achterstand inhalen
O.a. gaten in laanstructuren aanvullen
Complete structuren
3.3
Moniek Widdershoven
Gehele gemeente
2019-2022
2019-2022

Uitgangspunten:
De komende jaren hoofdgroenstructuur aanvullen en versterken. O.a. meer aanplant van nieuwe bomen.

Gevolgen voor openbare ruimte:
Compleet en volledig beeld.

Samenhang met:
Het project ‘Versterken groen’ en het lopende boombestek.

Participatie en communicatie:
-

Financiën:
Kostenindicatie:

€30.000,- per jaar en uren inzet.

Naam dekkingspost
657063 Hoofdgroenstructuur verbeteren

Bedrag
€30.000,-

Dekking:
Naam dekkingspost

185

Bedrag

Jaarplan openbare ruimte 2019-2022 versie 2

4. Overzicht beheerplannen
Plan

Vastgesteld

Volgende vaststelling

Water- en rioleringsplan 2017-2021

2017

2021

Wegenbeheerplan 2019-2023

2018

2021

Beheerplan Speelplaatsen 2015-2020

2015

2020

Beheerplan Openbare Verlichting 2015-2020

2015

2020

Plan van aanpak Provinciaal Inpassings Plan Glastuinbouw (PIP)

2017

Nvt

Beheerplan ecologische bermen;

Nvt

2019

Beheerplan groen vervangen;

Nvt

2020

Beheerplan bomen;

Nvt

2021

Beheerplan begraafplaatsen.

Nvt

2022

Ruimtelijke adaptie: stresstest en dialoog

Nvt

2020

Nota grondbeleid
Nota fonds Bovenwijks
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