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Doel 

Ook voor 2015 is een Jaarprogramma Openbare Ruimte opgesteld net als voor de voorgaande jaren. De afdeling 

Stadsontwikkeling in oprichting (SO i.o.) is hiervoor verantwoordelijk.  

In het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2015 (JOR 2015) zijn de locaties benoemd waar het komende jaar 

onderhoud- en/of renovatiewerkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd zullen worden. Ook de ruimtelijke 

ontwikkelingen die invloed hebben op de openbare ruimte zijn opgenomen. . 

Het Jaarprogramma is enerzijds een communicatie-instrument, waarmee binnen en buiten de gemeentelijke 

organisatie inzichtelijk wordt gemaakt welke maatregelen in de openbare ruimte zijn te verwachten, en anderzijds 

een planningsinstrument, waarbij beschikbare middelen en capaciteit worden afgestemd. Daarom zijn ook 

projecten die in 2015 moeten worden voorbereid om in 2016 of 2017 tot uitvoering te komen, opgenomen in het 

JOR. 

 

Inhoud 

Er zijn meerdere bouwontwikkelingen opgenomen waarvan nu de verwachting is dat deze in 2015 ofwel voorbereid 

ofwel uitgevoerd gaan worden. De planning van een belangrijk deel van deze bouwprojecten ligt niet primair in 

handen van de gemeente. Het tempo van de ontwikkeling wordt voornamelijk bepaald door de ontwikkelaar. 

De ontwikkeling van Santrijn en de Contreie zijn integrale gemeentelijke projecten waarbij de bouwkundige 

elementen, naast de inrichting van de openbare ruimte, een belangrijke rol spelen. 

 

Het merendeel van de gemeentelijke projecten in het JOR 2015 heeft primair betrekking op het cyclisch (technisch) 

onderhoud van de voorzieningen in de openbare ruimte. Op basis van inventarisaties en inspecties is bepaald 

welke werkzaamheden de hoogste prioriteit hebben. De prioriteit wordt bepaald door zowel de ernst van gebreken 

als de kans dat die gebreken leiden tot calamiteiten. Vervolgens is tussen de verschillende beheerdisciplines 

wegen, groen, riolering en openbare verlichting de samenhang of wederzijdse afhankelijkheid bepaald.  

Als daarvan sprake is, zijn grotere en integrale projecten gevormd In alle andere gevallen zijn kleinere projecten 

benoemd. Deze kleinere werken zijn veelal gericht op de aanpak van één of twee beheeraspecten. 

Uitgangspunt voor het bepalen van de aard en omvang van de onderhoudsmaatregelen is de “plichtvariant” 

(geldende beheerstrategie). Deze strategie bepaalt dat beheer zich zoveel mogelijk moet beperken tot onderhoud 

van bestaande voorzieningen. Ruimte voor verbeteringsmaatregelen ontbreekt vrijwel geheel. 

De nadruk van de projecten ligt op handhaven van de kwaliteit door repareren of vervangen in plaats van 

verbeteren door herinrichten. De achterstalligheid in onderhoud neemt hierdoor niet toe maar ook niet af. 

Functionele en meer strategische aanpassingen hebben in combinatie met een onderhoudsbehoefte geleid tot 

enkele reconstructies.  

De projecten zijn verspreid over de gemeente waarbij de nodige werkzaamheden verricht worden in de 

woonbuurten. Hierdoor zal de betreffende woonomgeving verbeteren waarmee tegemoet wordt gekomen aan de 

politieke wens om zoveel mogelijk inzet te plegen in de directe woonomgeving van burgers. Daarnaast zijn ook 

werken op de hoofdwegenstructuur voorzien. 

 

Indeling van het boek JOR 2015 

Nieuw in de opzet van het JOR is het onderscheid dat wordt gemaakt in de aard van de werkzaamheden. 

Projecten die alleen moeten worden voorbereid kennen een andere dynamiek dan projecten die ook in het 

betreffende jaar nog moeten worden gerealiseerd. Ook heeft dat onderscheid invloed op de aard van de 

werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en het type functionaris dat daarvoor nodig is. De status van de 

projecten is benoemd op de projectbladen onder de kop “omschrijving”. 

Ook nieuw is de aandacht die aan milieuaspecten of kenmerken van de ondergrond wordt gegeven. Deze kunnen 

verstrekkende gevolgen hebben voor de planning. Ook de financiële gevolgen kunnen zeer groot zijn.  

 

In het JOR 2015 zijn de onderhoudsprojecten en de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen van de afdeling 

SO i.o. De onderhoudsprojecten vinden voor een belangrijk deel plaats in de directe woonomgeving.  

Voorbeelden van onderhoudswerken zijn 

 Onderhouds- en verbeteringsmaatregelen Weststad I en II 

 Programma openbare verlichting Dorst 

 Bredaseweg programma VRI 

 Programma reconstructies groen 
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Voorbeelden van integrale grotere werken zijn: 

 Reconstructie Hildebrandlaan 

 Reconstructie Oostpolderweg westelijk deel 

 Aanleg waterader tunnelbak Hoofseweg 

Enkele grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten die invloed hebben op de openbare ruimte vallen direct onder de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. In andere projecten speelt de gemeente vooral een faciliterende rol. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn  

 De Contreie 

 Bredaseweg MPO-terrein 

 Santrijngebied 

 Vijf Eikenweg sportpark Heihoef 

 

Planning JOR 2015 

Een goede planning is essentieel voor het behalen van het fysieke resultaat en voor een onderlinge afstemming 

van werken. 

De tijd die nodig is voor de voorbereiding van een project ligt tussen de drie en negen maanden.  

Projecten waarvan de start van de realisatie is gepland in de eerste maanden van 2015 worden al in 2014 

voorbereid.  

Voordat het bestuur definitief besluit tot de realisatie van een project, is al een belangrijk deel van het 

voorbereidingswerk uitgevoerd (voorlopig ontwerp). De uitkomsten daarvan hebben gevolgen voor de benodigde 

financiën en de planning en ze vormen de basis van het besluit dat het bestuur moet nemen In voorbereiding op 

het definitief ontwerp is dan nog voldoende ruimte om opmerkingen vanuit het bestuur in te passen. 

Dit jaar is de keuze gemaakt de beoogde uitvoeringsperiode niet op te nemen in het boek. Ervaring heeft geleerd 

dat tijdens de planvoorbereiding tal van zaken spelen die invloed hebben op de voorbereidingstijd. Zaken die 

vooraf meestal onvoldoende inzichtelijk zijn.  

Bij de uitvoering van projecten vindt wel afstemming tussen de diverse projecten plaats. De noodzakelijke 

bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt hier nadrukkelijk in betrokken. 

Het Jaarprogramma 2015 is zeer ambitieus. De realisatie van het totale programma is alleen mogelijk als er 

voldoende personele capaciteit beschikbaar is.  

 

Financiën JOR 2015 

Het JOR is binnen de bestaande beleid- en begrotingskaders opgesteld. 

De projecten zoals opgenomen in het JOR 2015 worden voor ca. € 1,7 miljoen gefinancierd vanuit de 

exploitatiebegroting en voor € 5,7 miljoen uit de investeringsprogramma’s 2014. Vanuit de reserves is op dit 

moment ca € 7,8 mln. geoormerkt  

Aan externe bijdragen is een bedrag van € 1,5 mln opgenomen. Daarmee komt het totaal van het Jaarprogramma 

dat ten laste komt van het boekjaar 2015 uit op ruim € 16 mln. 

 

 

Dekkingsbron  Bedrag  

Exploitatiebegroting 2015 €  1.705.055  

Investeringsbegroting 2015 €  5.639.485  

Grondexploitatie & reserves €  7.789.432  

Subsidies en bijdragen van derden €  1.589.431  

Totaal JOR 2015 (exclusief pm) €           16.723.403  
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PROJECTEN IN DE OPENBARE RUIMTE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda overzichtskaarten: 

 

DISCIPLINE KLEUR 

Wegen  

Verkeer  

Rioleringen  

Openbare verlichting  

Groen  

Kunstwerken  

Stedelijke ontwikkeling  

Derden  
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Project: Programma asfaltreparaties     
Projectnummer:   oth00012 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode na opname vorstschade  
Projectbeschrijving uitvoeren van reparaties aan asfaltverhardingen na winterperiode. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen:  Uitvoeren van reparaties aan asfaltverhardingen o.a. als gevolg van vorstschades. Locaties worden bepaald door 

inspectie direct na de winter. 

Urgentie: 
Wegen: Schades die onveiligheid veroorzaken of de levensduur van de weg verkorten, moeten zo snel mogelijk worden 

hersteld. Gezien de huidige kwaliteit van de hoofdwegenstructuur is de kans op noodreparaties duidelijk 
aanwezig. 

Effect op stadsontsluiting: 
Kortdurende werken, hoofdzakelijk op de ontsluitingswegen. Uitgangspunt voor de uitvoeringsplanning moet zijn “beperking 
van de overlast” en is daarom weekend- en avondwerk. Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen is vereist. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: n.v.t. 
Archeologie: n.v.t. 
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Project: Santrijngebied    
Projectnummer:   oth00017 
 

Omschrijving  

Projectgebied Basiliekstraat, Torenstraat, Valkenstraat, Basiliekplein, Torenplein  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering, voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode woonrijp maken direct voor ingebruikname bouw Bussel 
Projectbeschrijving herontwikkeling Santrijngebied inclusief herinrichting.   

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Bouw Bussel  
Woonrijp maken na bouw Bussel, incl. afmaken bouwrijp maken (riolering). Uitvoeren BUS-sanering. 
Bouw parkeergarage Valkenstraat en woningen 

Urgentie: 
Ingebruikname de nieuwe Bussel  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Wel afstemming met Leijsenhoek in verband met bereikbaarheid Waterloostraat 
en omgeving.  Let op: carnavalsroute 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: interventiewaarde (sanering T3) 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Schrijversbuurt west onderhoudsmaatregelen PRIO    
Projectnummer:   oth00042 
 

Omschrijving  

Projectgebied Jacob Catslaan  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen riool en herinrichting 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Verlichting: vervangen 7 lichtmasten en schilderen 15 lichtmasten. 
Riool:  het riool vervangen en bovengronds afvoeren van regenwater door aanleg wadi’s. 
Wegen: de straat moet worden heringericht conform het straatprofiel van de Melis Stokelaan; hergebruik bestaande 

materialen 

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht.  
Riool: het riool heeft scheurvorming, lekkage waarbij zand in loopt en ernstige wortelingroei die de afstroming belemmeren. 
 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect  op de stadsafsluiting. Dit werk wel afstemmen op de (geplande) werkzaamheden aan de Hildebrandlaan. Dit in 
verband met de bereikbaarheid/ontsluiting van de Schrijversbuurt. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 
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Project: Programma markeringen    
Projectnummer:   oth00053 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving renovatie van belijningen en markeringen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: renovatie van belijningen en markeringen in samenhang met groot onderhoudswerken wegen. 

Urgentie: 
Slechte en versleten en ontbrekende markering  

Effect op stadsontsluiting: 
Kortdurende werken, hoofdzakelijk op de ontsluitingswegen. Uitgangspunt voor de uitvoeringsplannen moet zijn beperking 
van overlast” (avond- en weekendwerk) en moet worden afgestemd met  de afsluitingen en omleidingen van de overige 
projecten.  

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: n.v.t. 
Buisleidingtracé: n.v.t. 
Explosievenonderzoek:  n.v.t. 
Archeologie: n.v.t.  
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Project: Dongendijkseweg asfaltrenovatie    
Projectnummer:   oth00056 
 

Omschrijving  

Projectgebied Dongendijkseweg   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen deklaag 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen deklaag.  
Geen herinrichting of het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen voorzien. 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: rafeling en scheurvorming van ernstige aard 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: n.v.t. 
Buisleidingtracé: n.v.t. 
Explosievenonderzoek:  n.v.t. 
Archeologie: n.v.t.  
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Project: Groenewegplantsoen renovatie wegen      
Projectnummer:   oth00068 
 

Omschrijving  

Projectgebied Groenewegplantsoen   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herstraten alle verhardingen en afkoppelen op waterpartij. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: bovengronds afvoeren van regenwater naar waterpartij. 
Wegen en verkeer: herstraten alle verhardingen en afkoppelen op waterpartij, conform Professor Rommehoek. 

Urgentie: 
Riool: ontlasten van bestaande rioolstelsel. 
Wegen en verkeer: matige dwarsonvlakheid en ernstige  oneffenheden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwalitiet: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: n.v.t. 
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Project: Heistraat onderzoek nieuw tracé N629    
Projectnummer:   oth00073 
 

Omschrijving  

Projectgebied Heistraat   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering  

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving reconstructie aansluiting N629-A27 en MER N629 (nieuwe Heistraat) 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: ontwerp en planvorming t.a.v. aansluiting A27 en N620 (fase 1) 

ontwerp en planvorming t.a.v. downgraden huidige rijbaan en fietspaden en aanpassingen van de aansluitende 
straten na realisatie nieuwe verbinding Heistraat 

deelname aan MER van provincie (fase 2) 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: functiewijziging na aanleg nieuwe provinciale weg Heistraat. Inzicht in inhoud en kosten van downgraden  

en noodzakelijke aanpassingen moet gelijktijdig oplopen met MER. 
Ontwikkeling Everdenberg-Oost  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: ja 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: n.v.t. 
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Project: Leijsenhoek nieuw busstation    
Projectnummer:   oth00108 
 

Omschrijving  

Projectgebied Leijsenhoek  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie (meerjarig project) 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving nieuwbouw busstation en herinrichting Leijsenhoek. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: aanpassing profiel Leijsenhoek. 

aanpassen VRI-regeling. 
Groen: verbeteren van de groeiomstandigheden van de bomen door de realisatie van de ondergrondse 

groeiomstandigheden  
Verlichting: vervangen openbare verlichting 18 stuks   
Overig:  nieuwbouw busstation 

vervangen gas-/waterleiding (alleen in combinatie met gemeente) 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: 

Verouderd busstation dat niet voldoet  aan de toegankelijkheidseisen en de hedendaagse functionele eisen. 
Slechte kwaliteit wegdek, veel overlast van  trillingen bij de woningen in deze straat en naaste omgeving.  
De realisatie van het woningbouwplan “Meester van ’t Hof” maakt het noodzakelijk dat i.v.m. de Wet Geluidhinder 
de klinkerverharding wordt vervangen door asfaltverharding. 
De verkeersafwikkeling op  het kruispunt Leijsenhoek/Abdis van Thornstraat/Veerseweg levert vertraging op wat 
vooral voor het busverkeer hinderlijk is . Aanpassing van de verkeersregelinstallatie en wijziging van de 
lussenconfiguratie is gericht op verbetering van de verkeersafwikkeling. 

Groen:  De bomen vormen onderdeel van de hoofdgroenstructuur. Behoud en verbetering is belangrijk, zeker in het 
centrum waar behoud van groen speerpunt van bomenbeleid is. Een deel van de bomen is monumentaal. 

Effect op stadsontsluiting: 
Werkzaamheden op het kruispunt Leijsenhoek/Abdis van Thornstraat/Veerseweg heeft effect op de stadsafsluiting. Het 
kruispunt mag pas worden aangepakt als de route Mathildastraat/Leijsenhoek weer toegankelijk is voor verkeer. 
Aandacht voor de bereikbaarheid van het centrumgebied (winkels Leijsenhoek) en richting Waterloostraat. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: interventiewaarde (sanering T3) 
Verwachte grondwaterkwaliteit: interventiewaarde 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie    
Projectnummer:   oth00119 
 

Omschrijving  

Projectgebied Ockenburg, deel Weerdestein  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herinrichten van rijbaan inclusief voetpaden en zijstraten tussen huisnummers 3 en 33. 

aanleg regenwaterriool in deel Weerdestein 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool:  door herinrichten minder verhard oppervlak. Resterend verhard opppervlak in Weerdestein afvoeren naar  aan te 

leggen regenwaterriool. 
Wegen en verkeer: herinrichten rijbaan inclusief voetpaden en de drie zijstraten tussen de huisnummers 3 en 33. Hergebruik 

bestaande materialen. 
Ter hoogte van de inritten dunne tegels vervangen door dikke  tegels.  
Inrichten van de straat als 30-km/uur-straat, o.a. door het versmallen van de rijbaan. 
Plein Ockenburg tussen huisnummers 37 en 53 niet herinrichten alleen de boomspiegels vergroten door 
verwijderen verharding. 

Groen: aanleg van een groenstrook (gazon) op te vervallen verhard opppervlak. Aanplant van bomen in die nieuwe 
groenstrook.  

Urgentie: 
Riool:  ontlasten van bestaande rioolstelsel. 
Wegen en verkeer: oneffenheden van matige tot ernstige aard.  
Groen: toevoeging van groen betekent, naast afkoppeling, een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de straat, 

bestaande bomen hebben onvoldoende groeimogelijkheden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Zuiderbeemd rioolvervanging    
Projectnummer:   oth00121 
 

Omschrijving  

Projectgebied Zuiderbeemd   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen en relinen van het riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vervangen/vergroten van een deel van het riool en een ander deel relinen. 

Urgentie: 
Riool: het riool heeft scheurvorming en ernstige lekkages waarbij zand inloopt. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: stadsverwarming 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 
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Project: Trekbeemd rioolvervanging    
Projectnummer:   oth00173 
 

Omschrijving  

Projectgebied Trekbeemd   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vervangen en direct vergroten van het riool. 

Urgentie: 
Riool: het riool heeft scheurvorming en ernstige lekkages. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Wel afstemmen op de werkzaamheden Oostpolderweg i.v.m. de bereikbaarheid 

woningen Trekbeemd en Gamma. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: stadsverwarming 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Weststadweg rotonde Bromtol    
Projectnummer:   oth00196 
 

Omschrijving  

Projectgebied Weststadweg   
Aard werkzaamheden voorbereiding  meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving onderzoek aanpassing rotonde ter verbetering doorstroming verkeer 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Verkeer: onderzoek naar aanpassing van de rotonde. 

Urgentie: 
Verkeer: stagnatie van de verkeersafwikkeling in de spitsperiode, beperking van de bereikbaarheid van het industrieterrein 

Weststad. 

Effect op stadsontsluiting: 
 Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industrie waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 

Advies 
Verhardingsonderzoek: asfaltonderzoek PMV-vergunning: nee 
Bodemonderzoeken: ja  
Bemalingsadvies:  ja  
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Project: Hildebrandlaan reconstructie    
Projectnummer:   oth00213 
 

Omschrijving  

Projectgebied Hildebrandlaan  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herinrichting van de weg tot 30-km-zone in combinatie met waterberging.  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: riool in parallelweg vervangen en direct vergroten. Daarnaast bovengronds afvoeren van regenwater door aanleg 

wadi’s en vermindering van het verhard oppervlak.  
Wegen en verkeer: herinrichting van de weg tot 30-km-zone in combinatie met waterberging (wens opheffen omvang 

wegverharding i.v.m. opvang van regen). Opheffen van de asfaltrijbaan. Om sluipverkeer via parallelweg te 
voorkomen wordt de parallelweg onderbroken. Aanleg buurtbushaltes op tangentwegen. 

Groen: aanleg van een sobere centrale groenzone met gazons en kruidenrijkgras, bomen en hier en daar een heestergroep. 
Verlichting: vervangen 10  lichtmasten . 

Urgentie: 
Riool: het riool ligt ongelijk waardoor er al verstoppingen zijn ontstaan. Tevens heeft het riool scheurvorming en lekkages. 

Het oppervlaktewater in Oosterheide (van Oerslaan) voldoet na overstorting uit de riolering niet aan de vereiste 
kwaliteit. Vermindering van overstorthoeveelheden is duurzaam en klimaatbestendig  te realiseren door 
vermindering van verhard oppervlak. 

Wegen en verkeer: Hildebrandlaan in Mobiliteitsplan aangewezen als 30-km-straat, opheffen barrière tussen woongebieden 
Schrijversbuurt en Natuurkundigenbuurt i.v.m. schoolroute. 

Groen: inrichting van wadi’s met grasvegetaties om infiltratie te bevorderen. Aanleg als groene centrale zone betekent een 
impuls aan de ruimtelijke kwaliteit 

Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma spelen    
Projectnummer:   oth00215 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen speelvoorzieningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Spelen: vervangen speelvoorzieningen. 

Urgentie: 
Spelen: vervangen van versleten speelvoorzieningen en ondergronden 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:onbekend 
Archeologie: onbekend 
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Project: Programma kleine civieltechnische kunstwerken    
Projectnummer:   oth00220 
 

Omschrijving  

Projectgebied diverse locaties  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving uitvoeren grootonderhoudsmaatregelen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: uitvoeren grootonderhoudsmaatregelen aan de kleine civieltechnische kunstwerken, houten 

voetgangersbruggen ed .  

Urgentie: 
Wegen en verkeer:  op basis van inspectie . 

Effect op stadsontsluiting: 
Invloed op de stadsontsluiting; geen  

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: nvt, let op conserveermiddelen hout 
Verwachte grondwaterkwaliteit: nvt 
Verwachte civieltechnische kwalteit:nvt 
Buisleidingtracé: 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 
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Project: Programma rioolrenovaties    
Projectnummer:   oth00224 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving rioolrenovaties 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: uitvoeren van rioolreparaties om de riolering op een afdoende kwaliteitsniveau te houden.  

Urgentie: 
Riool: De riolering is lokaal vaak gescheurd of heeft wortelingroei. Door plaatselijke renovaties uit te voeren worden 

rioolvervangingen uitgesteld. 

Effect op stadsontsluiting: 
De uitvoeringsplanning en werkwijze moeten worden afgestemd op de afsluitingen en omleidingen van de overige projecten. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 

Advies 
Verhardingsonderzoek: nee PMV-vergunning: nee 
Bodemonderzoeken: nee  
Bemalingsadvies:  nee  
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Project: Keiweg Ridderstraat herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00229 
 

Omschrijving  

Projectgebied Keiweg, Ridderstraat  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving woningbouw ontwikkeling 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: planvorming t.b.v. ontwikkeling voormalige locatie Dreamland c.a. voor maximaal 65 woningen en 1000 m

2
 BVO 

voor detailhandel en/of maatschappelijke voorzieningen 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 
Let op: vervanging gietijzeren leidingen 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industrie waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Oosterhout Oost Ter Horst    
Projectnummer:   oth00230 
 

Omschrijving  

Projectgebied Ter Horst   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie van een brandstofservicepunt c.a. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: realisatie van een brandstofservicepunt voor verschillende brandstofsoorten voor wegverkeer c.a. Bouwrijp maken 

Urgentie: 
Overig:  wens grondverkoop i.v.m. renteafschrijving in begroting. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie:  onbekend 
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Project: Zwaaikom    
Projectnummer:   oth00236 
 

Omschrijving  

Projectgebied Korenbocht, Wilhelminakanaal Oost  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving planvorming Zwaaikom 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: planvorming voor  Zwaaikom, maken aansluiting op Wilhelminalaan voorafgaand aan bouwrijp maken 

Urgentie: 
Overig: afspraken met projectontwikkelaar. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: interventiewaarde (PDM) let op saneringsplan noodzakelijk bij werkzaamheden grondwater 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: ja 
Archeologie: aanwezig 
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Project: Fagelstraat openbare verlichting    
Projectnummer:   oth00282 
 

Omschrijving  

Projectgebied Fagelstraat   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten met armatuur 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Verlichting: 4 lichtmasten met armatuur met TL lampen vervangen naar LED-verlichting. 

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 
Let op: vervangen gietijzeren leidingen 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosieven onderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Molenstraat rioolvergroting    
Projectnummer:   oth00342 
 

Omschrijving  

Projectgebied Molenstraat   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen riool inclusief vergroten diameter.  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vervangen riool inclusief vergroten diameter.  

rekening houden met grondwater- en/of bodemverontreining in relatie tot bemaling 

Urgentie: 
Riool: het riool heeft  lekkages waarbij zand in loopt. In verband met het verbeteren van de afvoercapaciteit moet het riool 

ook vergroot worden 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Uitvoering mag niet gelijktijdig plaatsvinden met het project vervanging VRI 
kruispunt Bredaseweg/Van Liedekerkestraat/Wilhelminalaan en vervangen gietijzeren leidingen. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industriewaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: interventiewaarde 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Paterserf reconstructie    
Projectnummer:   oth00351 
 

Omschrijving  

Projectgebied Paterserf   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving inrichting 30-km-zone gekoppeld aan bouw Warandepoort. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: inrichting 30-km-zone gekoppeld aan bouw Warandepoort, incl verwijderen riool kruising Europaweg 
Riool: het verwijderen van een riool op de kruising met de Europaweg 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: afhankelijk van de bouw van de woning 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Dorst-Oosterhout Fietsroute   
Projectnummer:    oth00420 
 

Omschrijving  

Projectgebied Hoevestraat, Wethouder Van Dijklaan  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving realisatie van een fietsroute tussen Dorst en Oosterhout  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden:  
 Tracéstudie naar een verkeersveilige en sociaal veilige fietsverbinding tussen Oosterhout en Dorst, waarschijnlijk  via 

Hoevestraat en Wethouder van Dijklaan. Overleg met grondeigenaren en belanghebbenden zoals  Brabant Water en 
Staatsbosbeheer. 

Urgentie: 
Opgenomen in coalitieakkoord 2014-2018 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee  
Explosievenonderzoek: ja  
Archeologie: nee  
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Project: Programma openbare verlichting Dorst    
Projectnummer:   oth00433 
 

Omschrijving  

Projectgebied Leverstraat, Molenschotseweg, Setersedwarsweg  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangingen verlichting buitengebied Dorst.  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Leverstraat: vervanging lichtmasten met armatuur (van TL naar LED) 6 stuks 
Molenschotseweg: vervanging lichtmasten met armatuur (van TL naar LED) 6 stuks.   
Setersedwarsweg: vervanging lichtmasten met armatuur (van TL naar LED) 5 stuks.  

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Oostpolderweg reconstructie westelijk deel    
Projectnummer:   oth00451 
 

Omschrijving  

Projectgebied Oostpolderweg tussen Hoofseweg en Statendamweg  
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herinrichting wegprofiel en aanleg bushaltes. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen asfaltdeklaag rijbaan, aanleg vrijliggende/aanliggende fietspaden. 

Aanleg twee bushaltes i.v.m. aanpassing dienstregeling lijn 10 m.i.v. dienstregeling 2016. 
Aanpassing waterpartijen en aanleg geluidsscherm. 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: rafeling en slijtage fietspaden. Noodzaak realisatie twee bushaltes i.v.m. nieuwe busroutes. 

Effect op stadsontsluiting: 
Het werk heeft  invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: n.v.t., achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:   
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Project: Programma reconstructies groen    
Projectnummer:   oth00492 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving uitvoeren reconstructies groen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: uitvoeren van reconstructies van versleten groenvakken 

Urgentie: 
Groen: betreft locaties met versleten groen waarvan een aanvaardbaar onderhoudsniveau niet is te waarborgen. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek:  onbekend 
Archeologie:   
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Project: Thorbeckestraat herontwikkeling Van der Made-terrein    
Projectnummer:   oth00502 
 

Omschrijving  

Projectgebied Thorbeckestraat, Wilhelminakanaal noord, nieuwbouw ontwikkeling Loevepark  
Aard werkzaamheden realisatie, voorbereiding en realisatie, voorbereiding  meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herontwikkeling voormalig Van der Made-terrein 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Stedelijk: herontwikkeling voormalig Van der Made-terrein, bouw woningen 

woonrijp maken deel van het nieuwbouwplan 
aanleg Kanaalzone (NB afstemming planning oostelijke persleiding) 
aanleg asfaltfietspad 

Verlichting: vervangen 10 lichtmasten Thorbeckestraat, aanpassen locatie van lichtmasten i.v.m. herinrichting 

Urgentie: 
Overig: tempo van de ontwikkelaar 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: wonent 
Verwachte grondwaterkwaliteit: licht verontreinigd 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Landschapspark “De Open Linie”    
Projectnummer:   oth00503 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering  meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving inrichting cultuurlandschap (groen) tussen Breda en Oosterhout  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: inrichting cultuurlandschap (groen) tussen Breda en Oosterhout. Stroomlijnen van diverse externe initatieven. 

Naam vastgesteld op “De Open Linie”, voorheen Landschapspark Breda – Oosterhout. 

Urgentie: 
Overig: bewaking kwaliteit buitengebied. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: nee  
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Project: Weststad I en II onderhouds- & verbeteringsmaatregelen    
Projectnummer:   oth00514 
 

Omschrijving  

Projectgebied Industrieweg, Koopmansweg, Koopvaardijweg tussen Touwslagerijweg en Industrieweg  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving gefaseerde onderhouds- en verbeteringsmaatregelen openbare ruimte Weststad II  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Industrieweg (exclusief rangeerterrein Prorail):  
 Wegen en verkeer: vervangen asfaltverharding teerhoudend 
Koopvaardijweg: 
 Groen: rooien populieren, inzaaien berm, eventueel enkele boom herplanten 
 Wegen en verkeer: instellen parkeerverbod van spoorovergang tot Koperslagerijweg, plaatsen informatiebord bij entree. 
 Riolering: daar waar mogelijk het verbeteren van de afwatering door aanleg van wadi’s 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: scheuren, gaten en craquelé. Ernstige oneffenheden en dwarsonvlakheid 
Groen: aanleg wadi’s vereist bomenverlaging waardoor bomen niet te handhaven zijn, overlast en schade van wortelopgroei 
Riolering: er is structurele wateroverlast waarvoor de afwatering verbeterd moet worden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde, 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Brabantlaan herontwikkeling Hertog Janschool    
Projectnummer:   oth00524 
 

Omschrijving  

Projectgebied Brabantlaan   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving woonrijp maken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: woonrijp maken na bouw door ontwikkelaar; toezicht op werkzaamheden openbare ruimte 

aanleg speelvoorziening  

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Bredaseweg herontwikkeling MPO-terrein    
Projectnummer:   oth00525 
 

Omschrijving  

Projectgebied Bredaseweg, Molenstraat  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering  meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herontwikkeling MPO-terrein incl. Baileyterrein 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: herontwikkeling MPO-terrein incl. Baileyterrein. 

planontwikkeling incl. toekomstige openbare ruimte  
verkeersontsluiting Bredaseweg 
waterberging 
inpassing en bescherming bestaande groenstructuren. 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: interventiewaarde (PDM) 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: verdacht, aanvullend onderzoek noodzakelijk 
Archeologie: onderzoek uitgevoerd, geen belemmering  
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Project: Vijf Eikenweg herontwikkeling sportpark Heihoef     
Projectnummer:   oth00529 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vijf Eikenweg  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie, voorbereiding   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herontwikkeling Heihoef tot bedrijventerrein 

 
 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: planontwikkeling bedrijventerrein Heihoef. 

Uitvoeren van de herprofilering hoofdontsluitingsweg bedrijventerrein. Bouwrijp maken van bedrijfsterrein incl. 
nutsvoorzieningen. 

Riool: koppeling ontwerpen van bestaande sloot naar riool op parkeerterrein golfclub 

Urgentie: 
Overig: Realiseren van voldoende aanbod van bedrijfskavels 

Aanpassen toegangsweg voor ingebruikname crematorium 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: NB  ca. 160m in noordelijke richting 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Vrachelsestraat-Molenakker herontwikkeling    
Projectnummer:   oth00531 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vrachelsestraat   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving ontwikkeling nieuwe woningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: ontwikkeling nieuwe woningen en bouwrijp maken 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Harmoniestraat woonrijp maken    
Projectnummer:   oth00569 
 

Omschrijving  

Projectgebied Harmoniestraat  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw woningen en woonrijp maken Rijn & Vecht 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouw woningen aan noordzijde op oude locatie garageboxen. 

 woonrijp maken, herstraten deel van de Harmoniestraat en aanpassing noordelijk trottoir Rijn/Vecht  
Verlichting: vervangen openbare verlichting. 4 lichtmasten 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn slecht, gaat mee in tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  

 
 
 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 72 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 73 
 

Project: Programma bewegwijzering    
Projectnummer:   oth00572 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen ANWB-masten/-wijzers 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen ANWB-masten/ -wijzers  

Urgentie: 
Wegen en verkeer: versleten of niet actuele bewegwijzering 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Bebording staat op de hoofdwegen maar er is sprake van kortdurende 
werkzaamheden per locatie. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: onbekend  
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Project: Programma pompen en gemalen    
Projectnummer:   oth00574 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen van pompen en gemalen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vervangen van pompen en gemalen of andere elektrotechnische of mechanische voorzieningen 

Urgentie: 
Riool: stelselmatig vervangen van versleten pompen garandeert het functioneren van het rioolstelsel daarnaast moeten 

voorzieningen voor monitoring ook stelselmatig vervangen of aangepast worden. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Meerstoel uitbreiding winkelplein    
Projectnummer:   oth00602 
 

Omschrijving  

Projectgebied Meerstoel Europaweg  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanpassen aansluiting Meerstoel op Europaweg. 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: planvorming voor het aanpassen van de bocht en de aansluiting van de Meerstoel op de Europaweg t.b.v. 

uitbreiding meubelboulevard en herontwikkeling busremise. 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma gietijzeren leidingen Centrum    
Projectnummer:   oth00606 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen gietijzeren leidingen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: herstraten verhardingen aansluitend op leidingwerken. Werkzaamheden worden per locatie bepaald. 
Overig: vervangen  gietijzeren leidingen. Vervangen gas en water alleen in combi met gemeente. 

Let op: milieutechnische randvoorwaarden bodemkwaliteit centrumgebied. 
Aandacht voor Keiweg, Heuvel en Markt. 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: in aanlsuiting op vervangings- en herstelwerk gasleidingen 
Overig: tempo netwerkbeheerder 

Effect op stadsontsluiting: 
Nog niet bekend 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industriewaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging  
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Programma openbare verlichting Leijsenakkers    
Projectnummer:   oth00613 
 

Omschrijving  

Projectgebied Kapeldreef, Vierlingstraat, Vroenhoutstraat   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Kapeldreef: vervangen lichtmast en armatuur, 3 stuks 
Vierlingstraat: vervangen lichtmast en armatuur TLE, 4 stuks.  
Vroenhoutstraat: vervangen lichtmast en armatuur TLE, 5 stuks. 

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer slecht 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Programma gietijzeren leidingen Slotjes    
Projectnummer:   oth00615 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen gietijzeren leidingen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: herstraten verhardingen aansluitend op leidingwerken. Werkzaamheden worden per locatie bepaald. 
Overig: vervangen  gietijzerenleidingen. Vervangen gas en water alleen in combi met gemeente. 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: in aansluiting op vervangings- en herstelwerk gasleidingen 
Overig: tempo netwerkbeheerder 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Hoofseweg aanleg waterader tunnelbak    
Projectnummer:   oth00625 
 

Omschrijving  

Projectgebied Hoofseweg  
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving realisatie waterader in combinatie met reconstructie wegprofiel tunnelbak   

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: overlagen asfalt rijbaan. Aanpassen van het wegprofiel, verwijderen overbodige asfaltverharding. 

Aanpassen fietsoversteek Sterkenburg - Patrijslaan. 
Riool: in het kader van de waterhuishouding verbeteren waterberging en -afvoer van Strijen en het Centrum.  

Maken waterader in tunnelbak van de nieuwe waterpartij in Hoofseweg-zuid naar het Slotbossetorenpark. 
Groen: inrichten van vrijkomende ruimte met grasvegetaties. Versterken groene beeld Hoofseweg en overgang naar 

Slotbossetorenpark. Rooien beplanting op wegtaluds. Bij planten van enkele bomen.  
Overig: opstellen projectplan (watervergunning) door waterschap i.v.m. financiële bijdrage waterschap 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: rafeling, einde levensduur nabij. beperken onderhoudsinzet door vermindering oppervlakte verharding. 

reconstructie alleen mogelijk in combinatie met onderhoud.. 
Riool: i.v.m. frequente wateroverlast in de Vogelbuurt is een visie gemaakt om deze wateroverlast te beperken. Dit project is 

de laatste fase van de gehele visie. Vermindering verhard oppervlak geeft ontlasting van rioolsysteem. 
Groen: overtollige verharding omvormen naar groen versterkt ruimtelijke kwaliteit en beperkt afvoer van hemelwater. 
Overig: afspraak met waterschap om capaciteitsprobleem sloot Oudenhove op te lossen, verantwoordelijkheid waterschap. 

Effect op stadsontsluiting: 
Invloed op de stadsontsluiting, afstemmen met Oostpolderweg. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:   
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Project: Oostelijke persleiding zuidelijk tracé    
Projectnummer:   oth00627 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden realisatie meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanleg zuidelijk tracé oostelijke persleiding 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: aanleg persleiding incl aansluiting bestaande deelgebieden riolering 

Urgentie: 
Riool: om afvoer van de toekomstige nieuwbouwlocaties mogelijk te maken moet het bestaande stelsel anders ingericht 

worden. In combinatie met het terugdringen van  vuilemissie en voorkomen van wateroverlast is de oostelijke persleiding 
noodzakelijk 

Effect op stadsontsluiting: 
Waarschijnlijk geen directe invloed op de stadsontsluiting, let op afstemming bereikbaarheid Loevepark. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: onbekend, zou kunnen 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: onbekend  
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Project: Rijksweg aanpassing naar aanleiding van MER N282    
Projectnummer:   oth00628 
 

Omschrijving  

Projectgebied Broekstraat, Rijksweg  
Aard werkzaamheden voorbereiding meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanpassing Rijksweg en aansluitingen i.v.m. leefbaarheid; provinciaal project   

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: voorbereiden nieuwe aansluiting Broekstraat op Rijksweg in kader van MER en ontwikkeling Tuindorp Baarschot 

voorbereiden verbetering aansluiting Rijksweg (N282) en Spoorstraat 
voorbereiden verbeteren Rijksweg (N282) tussen gemeentegrens Breda en oostelijke komgrens Dorst 

Riool: overstortleiding Broekstraat-Akkerstraat vergroten  

Urgentie: 
Overig: provincie heeft de leiding en bepaalt tempo, aansluiting Broekstraat alleen mogelijk i.c.m. aanpassing Rijksweg 
Riool: capaciteit overstortleiding te klein; planning afgestemd op werkzaamheden provincie (kostenbesparend) 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting, alleen voorbereiding 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: nee 

 
 
 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 90 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 91 
 

Project: Sint Antoniusstraat herontwikkeling Heidehof     
Projectnummer:   oth00630 
 

Omschrijving  

Projectgebied Sint Antoniusstraat  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herontwikkeling locatie Heidehof - De Wieken 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig:.ontwikkeling van doelgroepen woningen op voormalig buurthuis 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: schoon 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Omvorming heesters naar gazons    
Projectnummer:   oth00635 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving rooien heesterbeplanting en omvormen naar gazons 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: rooien heesterbeplanting en omvormen naar gazons om zodoende een besparing te bereiken op de 

onderhoudskosten 

Urgentie: 
Overig: taakstellende bezuinigingsopdracht van € 100.000 op onderhoudskosten  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: nee 
 

 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 94 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 95 
 

Project: Hoevestraat ecologische passages A27-RWS    
Projectnummer:   oth00636 
 

Omschrijving  

Projectgebied Hoevestraat   
Aard werkzaamheden realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanleg ecologische passage 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: advisering op aanleg ecologische passage en aanpassing terreinen en wegen, voor en na oversteek Hoevestraat -

A27 en de kruising spoor A27 bij Dorst door Rijkswaterstaat 

Urgentie: 
Overig: is een project van Rijkswaterstaat  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: nee 
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Project: Bredaseweg programma VRI    
Projectnummer:   oth00640 
 

Omschrijving  

Projectgebied Bredaseweg   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vernieuwen VRI Bredaseweg 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Verkeer: vervangen VRI-lantaarns en drukknopmasten met wachttijdvoorspellers. Vervangen regeling hard- en software. 

Bestaande masten schilderen 
Groen: aanleg groenvoorzieningen hoek Wilhelminalaan 
Wegen: deklaag vervangen van opstelvak Wilhelminalaan 
Let op: afstemming met onderhoudswerken verlichting 

Urgentie: 
Verkeer: einde levensduur verkeersregelinstallatie koppeling met VRI Ridderstraat herstellen 
Groen: verbeteren ruimtelijke kwalitieit door verminderen verharding en aanleg groen 

Effect op stadsontsluiting: 
Directe invloed op de stadsontsluiting, niet gelijktijdig met Molenstraat 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Sint Janstraat bomencompensatie    
Projectnummer:   oth00656 
 

Omschrijving  

Projectgebied Sint Janstraat   
Aard werkzaamheden realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bomencompensatie 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: planvorming en aanleg van twee bomen op het parkeerplein achter de St Janstraat ter vervanging van een grote 

boom die in 2014 is geveld. 

Urgentie: 
Groen: compensatie is voorwaarde van de vergunning (centrum) 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen effect op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industriewaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Vrachelsedijk ontwikkeling De Wit    
Projectnummer:   oth00658 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vrachelsedijk   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw 3 woningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouw 3 woningen 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: derden 
Archeologie: nee 
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Project: Heuvel gefaseerde verbetering bomen    
Projectnummer:   oth00660 
 

Omschrijving  

Projectgebied Heuvel   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving groeiplaatsverbetering van te sparen bomen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: groeiplaatsverbetering (ondergronds) van noordelijke rij oude lindes op de Heuvel, met het oog op het redden van de 

bestaande bomen. Opschuiven van de bandenlijn voor iets meer groeiplaats. Zodanige ondergrondse verbetering 
dat ook rendement wordt gehaald bij een toekomstige vervanging van de bomen 
Aanbrengen gietijzeren boomroosters. 

Urgentie: 
Groen: de bomen zijn kwetsbaar en de vitaliteit loopt jaarlijks duidelijk terug. De omvang en leeftijd van de bomen vormen 

een elementaire waarde van de Heuvel. Meest noordelijk rij meest urgent i.v.m. vitaliteit. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industrie waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 
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Project: Piet Mondriaanstraat bestrijding wortelopdruk    
Projectnummer:   oth00661 
 

Omschrijving  

Projectgebied Piet Mondriaanstraat  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bestrijden wortelopdruk in rijbaan 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: zo mogelijk handhaven en inpassen populieren, afhankelijk van technische mogelijkheden deels of geheel 

vervangen. Let op waardevolle bermvegetatie (fungi) 
Wegen en verkeer: vervangen bestratingen en oplossen oneffenheden en wortelopdruk 

indien mogelijk wegprofiel afwateren op berm en sloot (vb Jan Steenlaan) 

Urgentie: 
Groen: grote vitale bomen die echter bij voortduring wortelopdruk veroorzaken en daarom waarschijnlijk niet te handhaven 

zijn 
Wegen en verkeer: Oneffenheden en wortelopdruk van matige tot ernstige aard. Hoge urgentie door veelvuldig herstel in 

afgelopen jaren, waardoor ook veel verschil in verhardingsmaterialen. Veel klachten!!  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industrie waarde, achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee   
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Project: Wilhelminakanaal oost vervangen dukdalven    
Projectnummer:   oth00662 
 

Omschrijving  

Projectgebied Wilhelminakanaal oost   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen dukdalven in de Zwaaikom 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen ca. 5 stuks dukdalven  

Urgentie: 
Wegen en verkeer: dukdalven op de waterlijn grotendeels vergaan,  niet uit te stellen totdat Zwaaikom niet meer toegankelijk 

is voor beroepsvaart ivm dreigende onveiligheid 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: waterbodem kwaliteit onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: invloed PDM 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: ja 
Archeologie: nee 
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Project: Programma klein onderhoud wegen    
Projectnummer:   oth00663 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving klein onderhoudsmaatregelen op verharding  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: klein onderhoudsmaatregelen op verharding volgens bundeling werkomschrijving of bestek  

Urgentie: 
Wegen en verkeer: noodzakelijk klein onderhoud 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek: onbekend 
Archeologie: nee  
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Project: Domeinweg asfaltonderhoud    
Projectnummer:   oth00664 
 

Omschrijving  

Projectgebied Domeinweg   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herstellen randschade en vervangen asfaltdeklaag 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: herstellen randschade en vervangen asfaltdeklaag op een deel van de Domeinweg 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: veel randschade en rafeling; einde levensduur en onveilig 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: ja, buisleidingen kruisen domeinweg 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: onbekend 
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Project: De Vijzel renovatie Stadstuin    
Projectnummer:   oth00667 
 

Omschrijving  

Projectgebied De Vijzel   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving renovatie bomenbestand  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: vervangen van enkele monumentale bomen en renoveren van het westelijk deel van de tuin om daarin een 

bomenbestand op te bouwen dat op lange termijn de monumentale uitstraling herstelt 

Urgentie: 
Groen: enkele monumentale bomen zijn gevaarlijk 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industriewaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Sint Jorisveld ontwikkeling woningbouw     
Projectnummer:   oth00668 
 

Omschrijving  

Projectgebied Sint Jorisveld   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouwrijp maken uitbreiding Sint Jorisveld 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: advisering bij ontwerp uitbreiding Sint Jorisveld 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: ja 
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Project: Programma rioolvervangingen Zuid    
Projectnummer:   oth00669 
 

Omschrijving  

Projectgebied Akeleistraat, Tulpenlaan, Van Leeuwenhoeklaan, Wattstraat  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen riolering 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Akeleistraat: vervangen riool tussen Dahliastraat en Papaverstraat 
Tulpenlaan: vervangen riool van hsnr 49 tot Tulpenlaan 
Van Leeuwenhoeklaan: vervangen riool van huisnummer 34 tot rijbaan en van huisnummer 50 tot rijbaan. Hier bovengronds 

afvoeren van regenwater naar wadi’s aan de Materlaan 
Wattstraat: vervangen riool van huisnummer 5 tot Ohmstraat 

Urgentie: 
Riool: de riolen hebben scheurvorming waarbij delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn, lekkages, wortelingroei  en een 

zonk waardoor er een risico voor vervuiling bestaat. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee 
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Project: Programma rioolvervangingen Sterrenbuurt     
Projectnummer:   oth00670 
 

Omschrijving  

Projectgebied Avondster, Zevengesternte  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen riolering 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Avondster: vervangen riool van huisnummer 54 tot Zuiderkruis 
Zevengesternte: vervangen riool van huisnummer 10 tot Kometenlaan 

Urgentie: 
Riool: het riool heeft scheurvorming, wortelingroei en lekkages waarbij zand in loopt  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging, klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma rioolvervangingen Johannes Vermeerstraat     
Projectnummer:   oth00671 
 

Omschrijving  

Projectgebied Johannes Vermeerstraat  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving relining riolering 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: verbeteren riolering  vanaf Frans Halslaan tot huisnummer 2 i.v.m. bovengrondse impact ingezet op relining 

Urgentie: 
Riool: het riool heeft scheurvorming, lekkages en wortelingroei 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie:nee   
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Project: Vuurdoornlaan rioolvergroting    
Projectnummer:   oth00673 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vuurdoornlaan   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vergroten riool 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vergroten riool i.v.m. problemen afvoercapaciteit regenwater. bovenliggende verharding herstellen. 
Wegen: rabatstroken verbeteren 

Urgentie: 
Riool: terugkerende wateroverlast en schade bij !GO 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma openbare verlichting Molenbuurt    
Projectnummer:   oth00674 
 

Omschrijving  

Projectgebied Gaanderij, Hangenier, Kardoes, Maalsteen, Molengang, Muldersteeg, Wiekslag  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Gaanderij: vervangen 6  lichtmasten   
Hangenier: vervangen 9 lichtmasten.  
Kardoes: vervangen 8  lichtmasten   
Maalsteen: vervangen 9 lichtmasten.  
Molengang: vervangen 7  lichtmasten   
Muldersteeg: vervangen 12 lichtmasten (lichtmast 12 t/m 23).  
Wiekslag: vervangen 32  lichtmasten  

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma openbare verlichting Slotjes Midden    
Projectnummer:   oth00675 
 

Omschrijving  

Projectgebied De Besterd, Dr. Janssenslaan, Heinsiusstraat, Johan de Wittstraat, Pieter Vreedestraat, 
Van Hogendorpstraat  

Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
De Besterd: vervangen 7  lichtmasten   
Dr. Jansenslaan: vervangen 17  lichtmasten   
Heinsiusstraat: vervangen 10  lichtmasten   
Johan de Wittstraat: vervangen 6  lichtmasten   
Pieter Vreedestraat: vervangen 8  lichtmasten   
Van Hogendorpstraat: vervangen 7  lichtmasten  

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé:  nee 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie: nee  
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Project: Programma openbare verlichting Den Hout, Dorst en 
Oosteind    

Projectnummer:   oth00676 
 

Omschrijving  

Projectgebied Baarschotsestraat, Bergsebaan, Boslaan, Bremstraat, Groenendijk, Klein Oosterhout, 
Looierijstraat, Molenakker, Provincialeweg, Schoolpad, Vrachelsestraat, Terheijdenspoor    

Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Dorst: 
Baarschotsestraat  vervangen 2 lichtmasten  
Bergsebaan, vervangen 5 lichtmasten 
Boslaan: vervangen 3 lichtmasten 
Bremstraat: vervangen 4 lichtmasten 
Groenendijk: vervangen 20 lichtmasten 
Klein Oosterhout:,vervangen 8 lichtmasten 
Oosteind: 
Looijerijstraat: vervangen 2  lichtmasten 
Provincialeweg: vervangen 2 aluminium masten met TLE op ventweg 
Schoolpad: vervangen 4 lichtmasten 
Den Hout: 
Molenakker: vervangen 4 lichtmasten 
Vrachelsestraat: vervangen ca 10 lichtmasten 
Terheijdenspoor: vervangen 6 lichtmasten 

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: ja, kruising bremstraat / heikantsestraat 
Explosievenonderzoek: nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Programma openbare verlichting Midden en Noord    
Projectnummer:   oth00677 
 

Omschrijving  

Projectgebied Admiraalsdam, Beatrixstraat, Denenburg, Hertogenlaan, Kromsteven, Pasteurlaan, 
Prinsendam, Stadhouderslaan, Van Borsselestraat , Van Duivenvoordestraat. 

Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen lichtmasten 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Admiraalsdam: vervangen 12 lichtmasten 
Beatrixstraat: vervangen 3 lichtmasten 
Denenburg: vervangen 4 lichtmasten 
Hertogenlaan: vervangen 18 lichtmasten 
Kromsteven: vervangen 14 lichtmasten 
Pasteurlaan: vervangen 4  lichtmasten 
Prinsendam: mast en armatuur vervangen TLE / TLD36W, 30 stuks 
Stadhouderslaan: vervangen armatuur en schilderen mast 
Van Borsselestraat: vervangen 5 lichtmasten 
Van Duivenvoordestraat: vervangen 16 lichtmasten 

Urgentie: 
Verlichting: einde levensduur  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: NB interventiewaarde PDM 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee 
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Project: Nutsvoorzieningen verbetering communicatiemiddelen    
Projectnummer:   oth00678 
 

Omschrijving  

Projectgebied -diverse locaties-   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving verbetering breedbandinternet 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: advisering en begeleiding verbetering van breedbandinternet 
Wegen: aansluitend aan de werkzaamheden van de leidingbeheerder zullen klein onderhouds werkzaamheden in de directe 

nabijheid worden uitgevoerd. op voorhand is locatie en omvang niet bepaald 

Urgentie: 
Overig: tempo leverancier/netbeheerder 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: onbekend 
Explosievenonderzoek:  onbekend 
Archeologie: onbekend 
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Project: Bouwlingstraat opschonen waterpartij     
Projectnummer:   oth00679 
 

Omschrijving  

Projectgebied Bouwlingstraat   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving opschonen vijver 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Water: opschonen vijver en aansluiten op de voedingsleiding voor het Lukwelpark en het aanplanten van waterplanten in de 

vijvers (regulier onderhoud exploitatie) 

Urgentie: 
Overig: de waterpeilen zijn gewijzigd;, waarop de vijver moet worden aangepast om te voorkomen dat deze droogvalt. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: waterbodem onbekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: onbekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: onbekend 
Buisleidingtracé: nee 

Pas op hogedrukgasleiding 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Herendam aanpassing visstoep en beschoeiing    
Projectnummer:   oth00680 
 

Omschrijving  

Projectgebied Herendam   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving opruimen en herinrichten visstoep 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: In samenwerking met Waterschap verwijderen van de beschoeiing en aanpassen van talud, cf vb Hobbemaplantsoen 
Groen: opruimen visstoep en herinrichten taluds 
Wegen en verkeer: vervangen asfaltpaden uit te voeren in combinaite met waterschap  
NB winterwerk i.v.m. materieel waterschap 

Urgentie: 
Wegen:Bestrating erg slecht. 
Water: verwijderen beschoeiing i.v.m. terugdringen onderhoudskosten waterschap 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Sint Antoniusstraat asfaltonderhoud    
Projectnummer:   oth00681 
 

Omschrijving  

Projectgebied Sint Antoniusstraat   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen asfaltdeklaag 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen asfaltdeklaag 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: einde levensduur; rafeling van matige tot ernstige aard 

Effect op stadsontsluiting: 
Invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Van Liedekerkestraat bomencompensatie    
Projectnummer:   oth00682 
 

Omschrijving  

Projectgebied Van Liedekerkestraat,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving compensatie bomen  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Groen: opheffen van parkeerplaatsen, inrichten groenvakken en het planten van bomen als compensatie voor de velling van 

eiken voor het appartementencomplex 

Urgentie: 
Groen: velling in de hoofdgroenstrructuur vereist compensatie direct gekoppeld aan de velling/velvergunning 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industriewaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: n.v.t. 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Van Oldeneellaan schooloversteek    
Projectnummer:   oth00683 
 

Omschrijving  

Projectgebied Van Oldeneellaan   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanpassen drempel  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: aanpassen van de drempel  

Urgentie: 
Wegen en verkeer: toezegging 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Betreft echter een omleidingroute centrumring dus mogelijk afgeleide impact. 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: geen 
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Project: Vossendonk renovatie verhardingen    
Projectnummer:   oth00684 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vossendonk,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervangen tegels 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: vervangen tegels door dubbelklinker 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: regelmatig klachten over oneffenheden door bestaand materiaal 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Baarschotsestraat drainage    
Projectnummer:   oth00685 
 

Omschrijving  

Projectgebied Baarschotsestraat,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving aanbrengen drainage 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: aanbrengen drainage om grondwater te reguleren. Droogleggingseis wordt niet gehaald waardoor overlast ontstaat. 

Urgentie: 
Riool: door te hoge grondwaterstand bezwijkt de wegconstructie en is er inpandige overlast bij omwonenden 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting, rekening houden met bouwverkeer Tuindorp Baarschot 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Hobbemaplantsoen onderhoud verhardingen    
Projectnummer:   oth00686 
 

Omschrijving  

Projectgebied Hobbemaplantsoen,   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herstraten alle verhardingen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: herstraten alle verhardingen, zo mogelijk profiel wijzigen zodat afwatering naar waterpartij verloopt 
Riool:  bij voorkeur verwijderen van kolken 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: veel oneffenheden van matige tot ernstige aard 
Riool: afkoppelkans, vermindering verhard oppervlak geeft ontlasting van rioolsysteem 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  
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Project: Kruilier onderhoud verhardingen    
Projectnummer:   oth00687 
 

Omschrijving  

Projectgebied Kruilier   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herstraten verhardingen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en verkeer: herstraten tegels en betonstraatstenen en dubbelklinkers vervangen door keiformaat 

Urgentie: 
Wegen en verkeer: oneffenheden en bestratingsmateriaal versleten. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  

 
 
 
 
 
 
 

   
  

  



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 152 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 153 
 

Project: Slotjesveld inrichtingsvisie parkenreeks   
Projectnummer:    oth00689 
 

Omschrijving  

Projectgebied Slotjesveld   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving opstellen inrichtingsvisie  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden:  
Water en groen: opstellen inrichtingsvisie voor de ruimtelijke en functionele verbinding tussen het Slotjesveld en de slotparken 

en het Centrum, uitgaande van de bestaande functies en de inpassing van de derde fase van de waterader van het 
Lukwelpark naar het regenwaterriool in de Heuvel. 

Urgentie: 
Water: nu zeer beperkte afvoer van regenwater vanuit Lukwelpark en De Riethorst, daardoor ontstaat overlast in park 

Brakestein en gemeentehuis 
Overige: burgerinitiatief inpassen, opstellen consistent inrichtingsbeleid. 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde  
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: nee  
Archeologie: nee  
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Project: Arkendonk visie openbaar gebied     
Projectnummer:   oth00690 
 

Omschrijving  

Projectgebied Arkendonk  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving opstellen visie gebied na sluiting zwembad 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Stedelijk: opstellen visie op de kwaliteit en functionaliteit van de openbare ruimte bij het vrijvallen van de ruimte van het 

bestaande zwembad. Afwerking van het gebouw en relatie met bestaande bewoningen behoeven daarbij 
aandacht. 

Urgentie: 
Stedelijk: sluiten zwembad per september 2015  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: klei 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Vrachelsedijk ontwikkeling nummer 10    
Projectnummer:   oth00691 
 

Omschrijving  

Projectgebied Vrachelsedijk   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw woningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouw woningen 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  derden 
Archeologie: nee 

 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 158 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 159 
 

Project: Van Wijngaardestraat vervanging rioolgemaal    
Projectnummer:   oth00692 
 

Omschrijving  

Projectgebied Van Wijngaardestraat   
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving vervanging rioolgemaal en herinrichting openbare ruimte 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Riool: vervanging rioolgemaal 
Wegen: herinrichten parkeerplaatsen 
Groen: inrichten vrijkomende ruimte 

Urgentie: 
Riool: het vijzelgemaal is in zeer slechte staat 
Overig: na sloop van het rioolgemaal komt openbare ruimte vrij 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit:  
Verwachte grondwaterkwaliteit:  
Verwachte civieltechnische kwalteit:  
Buisleidingtracé:  
Explosievenonderzoek:   
Archeologie:  
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Project: Baarschotsestraat ontwikkeling Tuindorp Baarschot    
Projectnummer:   oth00958 
 

Omschrijving  

Projectgebied Baarschotsestraat  
Aard werkzaamheden realisatie meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving nieuwbouwontwikkeling 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouwrijp maken en bouw woningen door ontwikkelaar; toezicht op werkzaamheden toekomstig openbaar gebied . 

ca. 25 woningen per jaar, totaal 106 woningen en 24 zorgwoningen. 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: industrie waarde, achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee, pvo 
Archeologie: nee  
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Project: De Vliert herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00959 
 

Omschrijving  

Projectgebied De Vliert  
Aard werkzaamheden realisatie meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving nieuwbouwontwikkeling 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouwrijp maken en bouw woningen door ontwikkelaar; toezicht op werkzaamheden toekomstig openbaar gebied. 

maximaal 98 woningen. 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: is bekend 
Verwachte grondwaterkwaliteit: is bekend 
Verwachte civieltechnische kwalteit: , zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek: verdacht terrein, onderzoek  
Archeologie: onderzoek uitgevoerd, geen belemmeringen 

 
 

 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 164 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 165 
 

Project: Nijenrode herontwikkeling De Wissel    
Projectnummer:   oth00965 
 

Omschrijving  

Projectgebied Nijenrode  
Aard werkzaamheden voorbereiding   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw woningen op voormalig schoolterrein  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Wegen en groen: voorbereiding van reconstructie en inrichting Nijenrode, woonrijp. 
Verlichting: 5 masten worden vervangen na bouw van nieuwe woningen  
Overig: bouw woningen doorontwikkelaar.   

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar  
Verkeer: woonstraat inrichting tot 30-km-gebied conform gebruik 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: onbekend, achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Paterserf herontwikkeling Warandepoort    
Projectnummer:   oth00970 
 

Omschrijving  

Projectgebied Paterserf  
Aard werkzaamheden initiatief & advisering   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw woningen en herinrichting wegprofiel 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: bouw woningen 
Verkeer: voorbereiding van de herinrichting Paterserf tot 30-km - woonrijp maken na bouw 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 
Verkeer: straatprofiel aanpassen op nieuwe functie  

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  nee 
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Project: Damweg herontwikkeling Martensterrein    
Projectnummer:   oth00981 
 

Omschrijving  

Projectgebied Damweg   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving herontwikkeling Martensterrein  

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overig: herontwikkeling Martensterrein 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkelaar 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand in ophoging 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie: nee  

 
 

 
 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 170 
 

 



Jaarprogramma 2015  

 
 
 

 bladzijde 171 
 

Project: Veekestraat ontwikkeling woningbouw    
Projectnummer:   oth00984 
 

Omschrijving  

Projectgebied Veekestraat,   
Aard werkzaamheden initiatief & advisering meerjarig project 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving bouw woningen 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Overige: bouw  woningen 

Urgentie: 
Overig: tempo verkoop 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  nee 
Archeologie:  ja 
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Project: De Contreie integrale stedelijke ontwikkeling    
Projectnummer:   oth00987 
 

Omschrijving  

Projectgebied Contreie, Heijligerweg, Karrespoor, Herstraat, Vrachelsplein, Vrachelsestraat  
Aard werkzaamheden voorbereiding en realisatie, voorbereiding   

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving ontwikkeling van De Contreie 

 

Nadere toelichting 

Werkzaamheden: 
Stedelijk: OMOP, diverse kleine werkzaamheden in de loop van het jaar tbv herstel en bouwrijp maken 

Slijpsteen, Pijlpunt, Kling en omgeving woonrijp maken 
aanleg weg Lanspunt   woonrijp 
complete reconstructie van de Heiligerweg fase 1 van Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan tot Vrachelsestraat 
met afbuiging van de weg  inclusief de aanleg van de westelijke bouwweg ter voorkoming van bouwverkeer door 
De Contreie  en aansluiting Herstraat 
aanleg Heiligerweg 2

e
 fase aanpassen afbuiging incl ecoduiker EVZ en bouwrijp CPO 

aanleg van de eerste fase van het Vrachelseplein 
reconstructie van de Vrachelsestraat fase 1 tussen de Heiligerweg en de Bronstijd excl aansluitingen incl. 
13 lichtmasten 
woonrijp maken Steentijd, Vuursteen en eerste deel IJzertijd 
voorbereiding van de centrale groene ruimte (de Hoogte) incl. spelaanleidingen  

Verkeer: realisatie tweerichtingenfietspad Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan 

Urgentie: 
Overig: tempo ontwikkeling en wijziging inzichten 
Verkeer: toezegging 

Effect op stadsontsluiting: 
Geen directe invloed op de stadsontsluiting, let op ontsluiting Den Hout en fietsverkeer 

 

Milieu 

Verwachting: 
Verwachte bodemkwaliteit: achtergrond waarde 
Verwachte grondwaterkwaliteit: schoon 
Verwachte civieltechnische kwalteit: zand voor zandbed 
Buisleidingtracé: nee 
Explosievenonderzoek:  gereed 
Archeologie:  gereed 
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