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Toelichting 

Centrum           

Friese Varkenmarkt en 

Hooimarkt openbare 

ruimte 

2016  €         300.000   €         75.000    Friese Varkenmarkt en Hooimarkt zijn hoofdsfietroute. Participatie en inspraak zijn 

in 2007 doorlopen, er was BDU bijdrage toegekend. In 2008 bevroren wegens 

gebrek aan budget. Beleidsuitgangspunten na ontdooien niet in project budget 

opgenomen. Beleidsuitgangspunten zijn vrijliggende/aanliggende fietspaden en 

doortrekken wandelboulevard cf de Visie op de Spaarne oever.  

(voorbereiding start in 2015) 

Kenaupark en 

Kinderhuisvest, riolering 

en openbare ruimte 

2016  €         600.000  € 75.000   Kenaupark en Kinderhuisvest zijn hoofdfietsroute en busroute. De aanvankelijke 

werkgrens lag van Raaks tot Zijhuizen. In 2013 is het project bevroren. Bij 

ontdooien is de werkgrens teruggebracht van Zijlstraat tot Kenaupark, waardoor een 

lappendeken ontstaat. Voor de oorspronkelijke werkgrens is € 500.000 (tussen 

Zijlstraat en Raaks) en € 100.000 (kruising Kenaupark/Zijhuizen) extra budget 

nodig. 

Noord           

Velserstraat 2016  €         250.000  € 125.000   Velserstraat is hoofdfietsroute en busroute.  Deze beleidsuitgangspunten zijn niet in 

het project opgenomen. De extra middelen zijn gebaseerd op ontwerp met 

fietsstroken en vernieuwen bomen. De participatie is nooit afgerond. 

Zuid-west           

Kolkstraat vervangen 

riolering 

2016  €            50.000   €                    -    Trottoirs kunnen niet worden meegenomen, is klein straatje, verwachting is dat 

aanhelen niet de gewenste kwaliteit opneeemt. 

Ruychaverstraat riolering 

en openbare ruimte 

2015  €            50.000   €                    -    Beleidsuitgangspunten niet in project opgenomen. Bewoners willen groen in de 

straat, dat kan nu niet worden meegenomen. 



Rozenprieelstraat e.o. 

riolering 

2016  €         150.000   €                    -    Het hele trace is niet meer op orde, rechtleggen van gevel tot gevel is wenselijk in 

het Rozenprieel.  

Houtplein / Schelpenpad 

riolering en openbare 

ruimte 

2015  €            50.000   €                    -  Ja De raad heeft een variant voorgesteld buiten de plangrenzen om, dit mocht voor 

deze variant gekozen worden dan zijn extra middelen nodig.  

 totaal    €      1.450.000  € 275.000     

           

Extra middelen 

noodzakelijk tbv 

realisering 

beleidsuitgangspunten na 

honorering subsidie 

 €    

1.175.000  

      

 

 


