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Project

Start
Uitvoering

Extra middelen
voor beleidsuitgangs-punten

Prognose
subsidie voor
beleidsuitgangspunten

Lopend
project

Toelichting

2015

€

170.000

€

85.000

Ja

PC Boutenstraat is hoofdfietsroute en busroute. Voorstel betreft een integrale
herinrichting van de weg als onderdeel van de aanpak in Delftwijk. Participatie is
afgerond en project is gereed voor uitvoering

Amerikaweg

2015

€

330.000

€

250.000

Ja

Amerikaweg is hoofdfietsroute. Beleidsuitgangspunten in project opgenomen. Het
project behelst groot onderhoud aan de fietspaden langs de Amerikaweg en een stuk
rijbaan tussen de Schipholweg en Boerhaavelaan. Van de gelegenheid wordt
gebruik gemaakt om ook het fietspad tussen Boerhaavelaan en Azieweg aan beide
zijden twee richtingen te maken. Dit is een aanvullende ambitie boven op het
vervangen van het asfalt.

Bernadottelaan

2015

€

135.000

€

Ja

Forelstraat e.o.

2015

€

200.000

Beleidsuitgangspunten in project opgenomen De rijbaan van de Bernadottelaan
(tussen Azieweg en Jane Adamstraat) en delen van het troittoir langs de rijbaan zijn
in slechte staat. De weg staat in het HVVP aangemerkt als 30 km gebied. De
ambitie is dit in te voeren gelijktijdig met het uitvoeren van groot Onderhoud. Het
zuidelijk deel van de Bernadottelaan is reeds op die wijze uitgevoerd. De ambitie is
om deze aanpak nu ook voort te zetten. Participatie heeft uitgewezen dat dit ook de
wens van FB, wijkraad en bewoners is. De aan de weg gelegen woningen van Pre
Wonen worden gerenoveerd. De aanpak van de weg is opgenomen in het
wijkcontract. Het bestuur heeft de wijkraad onlangs laten weten dat uitvoering in
2015 zal doorgaan.Participatie afgerond. In technische voorbereiding Aansluiting
op eerder uitgevoerd deel Bernadottelaan
Beleidsuitgangspunten in project opgenomen. Het betreft hier een riool en
herinrichtingsproject in Meerwijk.De participatieronde is afgerond, op dit moment
vindt de inspraak plaats. Het is één van de te “ontdooien” projecten.

Noord
P.C. Boutenstraat Noord

Schalkwijk

-

Ja

Frankrijklaan

2015

€

125.000

€

Jan Gijzenkade riolering
en openbare ruimte

2016

€

50.000

€

50.000

€

1.010.000

€

385.000

€

625.000

totaal

opgenomen middelen in POW tbv realisering
beleidsuitgangspunten na honorering subsidie

-

Ja

Beleidsuitgangspunten in project opgenomen Het project behelst de herinrichting
van de Frankrijklaan. Het is het beleid om hier een 30 km-gebied te introduceren en
het HIOR Schalkwijk toe te passen (Klinkers in plaats van asfalt) Het project is in
de participatie ronde besproken met wijkraad, FB en verkeerspolitie. Participatie
afgerond

Ja

Jan Gijzenkade is hoofdfietroute. In participatie is een ontwerp besproken met
fietsstroken binnen het huidige verharde profiel. Er is echter geen overeenstemming
over het VO. Voorstel is om met deze variant de inspraak in te gaan. In het
beschikbare POW budget is rekening gehouden met deze variant

