
 

 

Raadsinformatie 
Onderwerp 

Groot onderhoud wandelpromenade Molenwijk  

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2015/429223) 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

- B&W stuurt het voorstel naar de commissie Beheer  

Ter advisering besluitvorming.  

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

- De raad besluit Variant 1 (herstel bestaande situatie)  te kiezen voor 

uitvoering van het groot onderhoud aan de wandelpromenade 

Molenwijk; 

- Een budget van € 3.300.000,- beschikbaar te stellen voor de 

voorbereiding in 2016 en uitvoering in 2017 en 2018; 

- De kosten te dekken uit Investering Post WZ.06 Renovatie 

wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg. 
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Bestuurlijke context  

De wandel promenade Molenwijk is een groot viaduct gelegen tussen 

Engelenburg, Prattenburg en Sandenburg. Tien jaar geleden is er voor het 

laatst groot onderhoud aan verricht en de tijd breekt aan voor een volgende 

ronde. Met name de waterdichte afdichting  van het kunstwerk heeft 

dringend aandacht nodig. De afgelopen jaren zijn er lekkages ontstaan 

waardoor het onderliggende beton is beschadigd. In 2014 zijn diverse 

noodherstelmaatregelen uitgevoerd om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Er is voor het groot onderhoud geld geprogrammeerd voor uitvoering in de 

jaren 2017 en 2018. De uitvoering dient te worden voorbereid en zal in 

2016 plaatsvinden. 

 

Na het besluit kan worden gestart met de voorbereiding van het Groot 

Onderhoud. Na deze onderhoudsbeurt is de promenade, inclusief de 

ontsluitingen naar de woningen en naar de openbare ruimte,  hersteld, veilig 

en leefbaar.  
 

  

 

Portefeuillehouder:  

Sikkema, C.Y. 

 

Collegebesluit 

Het college verzoekt de raad te besluiten: 

1. Te kiezen voor Variant 1  (herstel bestaande situatie) voor 

uitvoering van het groot onderhoud aan de wandelpromenade 

Molenwijk; Een budget van €  3.300.000,- beschikbaar te stellen 

voor de voorbereiding in 2016 en de uitvoering in 2017 en 2018; 

2. De kosten te dekken uit Investering Post WZ.06 Renovatie 

wandelpromenade Sanden/Pratten/Engelenburg. 

3. Het college zendt dit besluit aan de gemeenteraad, nadat de 

commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.  

 
 

Vergadering 

Vergadering BenW d.d. 

8-12-2015 

 

 


