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1. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO) vast van de
Bastiaanstraat en de Dunklerstraat, tussen J. Röntgenstraat en W. Pijperstraat.

2. De kosten van dit besluit bedragen € 250.000,-. Deze kosten worden gedekt uit Onderhoud
Wegen, Straten en pleinen-1662.

3. De investeringskosten van het besluit bedragen € 10.000,-. Deze kosten worden gedekt uit
investeringspost IP 63.19. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de
begrotingsvaststelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
5. De buurtbewoners en de wijkraad ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
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DOEL: Besluiten

- Het college is bevoegd een definitief ontwerp vast te stellen en in te stemmen met de in deze
nota benoemde investeringen, voor het uitvoeringsjaar 2011. Dit geldt voor zover het hiervoor
benodigde raadskrediet door de raad aan het college is gemandateerd bij de begrotings-
vaststelling.

- Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad op de hoogte
te brengen hoe de investering wordt uitgevoerd (protocol actieve informatieplicht, artikel 4 lid
1).
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Onderwerp: Vaststellen definitief ontwerp Bastiaanstraat en Dunklerstraat
Reg. Nummer: 2011/23416

1. Inleiding
De zuidelijke delen van de Bastiaanstraat en de Dunklerstraat, in de wijk Oost
tussen de J. Röntgenstraat en de W. Pijperstraat, hebben een versleten openbare
ruimte. De bestrating en de bomen moeten nodig onderhouden worden. De W.
Pijperstraat is de zuidgrens van dit project. Het ontwikkelingsgebied
Slachthuisbuurt (sloop- en nieuwbouw) valt hier dus buiten.
In overleg met de wijkraad Slachthuisbuurt is een voorlopig ontwerp (VO)
opgesteld. Vervolgens heeft het VO zes weken ter inzage gelegen. In deze periode
zijn twee inspraakreacties binnen gekomen; het project is goed ontvangen in de
buurt. Zie bijlage B. Het VO en de inspraakreacties heeft geleid tot een definitief
ontwerp DO (zie bijlage A), welke met deze collegenota kan worden vastgesteld.

2. Besluitpunten college

1. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp (DO)
vast van de Bastiaanstraat en de Dunklerstraat, tussen J. Röntgenstraat en W.
Pijperstraat.

2. De kosten van dit besluit bedragen € 250.000,-. Deze kosten worden gedekt uit
Onderhoud wegen, straten en pleinen-1662.

3. De investeringskosten van het besluit bedragen € 10.000,-. Deze kosten worden
gedekt uit investeringspost IP 63.19. Het hiervoor benodigde raadskrediet is
gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Beheer.

5. De buurtbewoners en de wijkraad ontvangen na besluitvorming informatie over
dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Dit project past in het streven om in te lopen op achterstallig onderhoud: De rijbaan
wordt herstraat en de versleten tegels in het trottoir worden vernieuwd.
Bijzondere doelstellingen of prestaties ten aanzien van het onderwerp
duurzaamheid, liggen niet ten grondslag aan dit project.

4. Argumenten
1.1 de openbare ruimte moet nodig onderhouden worden
De verharding van de rijbaan wordt opnieuw bestraat met de bestaande materialen.
De trottoirs worden bestraat met nieuw materiaal. De drainage wordt uitgebreid. Tot
slot wordt de bomenstructuur aangevuld met 4 bomen. Zie bijlage A voor het DO.

De openbare verlichting, riolering en huisaansluitingen zijn nog relatief nieuw en
hoeven dus niet onderhouden te worden.

1.2 het parkeren op het trottoir wordt opgelost
Het profiel wordt gewijzigd: De rijbaan wordt verbreed en het trottoir wordt
smaller. Daardoor kunnen auto’s in een parkeerstrook parkeren in plaats van deels
op het trottoir, zoals nu gebruikelijk is. Zie bijlage A voor het DO.
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2.1 financiële paragraaf
De totale projectkosten worden geraamd op € 260.000,- Deze kosten zijn
meegenomen in het nog vast te stellen MJP 2011-2014 volgens onderstaande tabel:

DEKKING JAAR BEDRAG
Groot onderhoud open verharding 2011 € 250.000,00
IP 63.19: Drainage 2011 € 10.000,00

Totaal € 260.000,00

De jaarlijkse beheerskosten zullen na de werkzaamheden gelijk blijven aan de
huidige beheerskosten.

5.1 de wijkraad en bewoners hebben geparticipeerd en ingesproken
In samenspraak met de wijkraad Slachthuisbuurt is het voorlopig ontwerp (VO)
opgesteld. Daaropvolgend heeft het VO zes weken ter inzage gelegen. De
ingekomen inspraakreacties (2 stuks) hebben geleid tot bijgaande inspraaknotitie en
het definitieve ontwerp (DO). Zie bijlage A en B.

5.2 betrokken partijen moet actief geïnformeerd worden over besluitvorming
Het vastgestelde DO en de inspraaknotitie worden met begeleidende brief verstuurd
naar de insprekers, alle bewoners van de betrokken straten en naar de wijkraad
Slachthuisbuurt.

5. Kanttekeningen
Op basis van de voorliggende besluitpunten, zijn er geen kanttekeningen te maken.

6. Uitvoering en planning
Het DO voor de Bastiaanstraat en Dunklerstraat wordt vastgesteld om daarmee de
ontwerpfase af te ronden. Op basis van dit ontwerp kan het werk worden aanbesteed
en vervolgens worden uitgevoerd. De aanbesteding zal medio juni 2011 geschieden.
Volgens planning start het werk medio augustus 2011 (na de bouwvak) en wordt het
werk medio november 2011 opgeleverd. De periode tussen het vaststellen van het
DO en de start van de uitvoering is nodig om het project technisch uit te werken,
een aannemer het werk te gunnen, materialen te bestellen en de voor de uitvoering
benodigde vergunningen te verkrijgen.

7. Bijlagen
Meesturen met het collegebesluit:
A – Tekening definitief ontwerp Bastiaan- en Dunklerstraat, d.d. 30-12-2010
B – Inspraaknotitie Bastiaan- en Dunklerstraat

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester





Inspraaknotitie Bastiaansstraat en Dunklerstraat
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Vraag Antwoord gemeente Inspreker

Inrichting/straatmeubilair
Worden de lichtmasten van hetzelfde type als in het
noordelijke deel van de Bastiaansstraat?

De licht masten worden nog niet vervangen. Ze worden wel verplaatst om een
evenwichtiger beeld in de straat te creëren en ruimte te maken voor het parkeren.

1

Wordt er bij de inrichting van de Bastiaansstraat al
rekening gehouden met het plaatsen van de
ondergrondse afvalcontainers t.o. nr 104?

De gemeente heeft geen concrete plannen om in deze straten ondergrondse
afvalcontainers te plaatsen. Indien de gemeente in de toekomst alsnog overgaat tot
het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, dan is er voldoende ruimte en zijn er
geen grootschalige aanpassingen nodig.

1

Diversen
Ben het helemaal eens met het project. 2
Duidelijk ontwerp, geen op- of aanmerkingen.


