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Inleiding 
 
Voor u ligt het Projectenboek Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) voor 2016. Hierin zijn de onderhouds- en 
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen van de afdeling Stadsontwikkeling (StO).  
 
Doel 
In het JOR 2016 zijn de projecten benoemd die het komende jaar in de openbare ruimte worden uitgevoerd om 
onderhoud en/of renovaties te realiseren. Ook de ruimtelijke ontwikkelingen die direct of indirect invloed hebben op 
de openbare ruimte zijn opgenomen. 
Het projectenboek is vooral een communicatie-instrument, dat zowel binnen als buiten de gemeentelijke 
organisatie kan worden gebruikt..  
 
Inhoud 
De totale omvang van het JOR wordt bepaald door beschikbare financiën, beschikbare personele capaciteit en de 
waarborging van de bereikbaarheid van de stad.  
In de projecten in het JOR is in hoofdlijnen de volgende verdeling te maken: 
• onderhouds- en beheerprojecten 
• reconstructies 
• stedelijke uitbreidingen en ontwikkelingen 
 
Onderhoud en beheer 
De onderhouds- en beheerprojecten hebben hoofdzakelijk betrekking op de openbare ruimte. Deze zijn verspreid 
over de gemeente en zijn veelal gericht op de aanpak van één (monodisciplinair) beheeraspect, zoals herstel van 
verhardingen of vervanging van een riool.  
 
Voor het JOR 2016 zijn de meest urgente werkzaamheden geselecteerd. Op basis van (actuele) inventarisaties en 
inspecties is het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het rioolstelsel in beeld gebracht. Van de 
geconstateerde knelpunten is de technische urgentie bepaald. Daarbij spelen zowel de ernst van de gebreken als 
de kans dat die leidt tot calamiteiten een rol. Daarbij hebben, bij gelijke urgentie, onderhoudswerken in de 
woonbuurten voorrang gekregen boven werkzaamheden op de hoofdwegenstructuur. Bij de keuze is ook rekening 
gehouden met een spreiding van werkzaamheden over verschillende buurten, zodat overal in de stad merkbaar 
groot onderhoud wordt gepleegd. 
Voorbeelden zijn het groot onderhoud in een deel van Eikenlaan, de reconstructies groen, de onderhouds- en 
verbeteringsmaatregelen op Weststad I/II, de reparaties en vervangingen van riool en onderhoud op de Hoefakker. 
 
Reconstructies 
Bij reconstructies wordt zoveel mogelijk werk met werk gemaakt. Kenmerk is dat onderhoudswerken een 
multidisciplinair karakter hebben. Hierbij worden zover mogelijk ook verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.  
Met de voorbereiding van projecten die in de eerste maanden van 2016 worden uitgevoerd, is reeds in 2015 
gestart. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing aan de tunnelbak Hoofseweg, de renovatie van wegen en groen 
op de Jonkersdam, de reconstructie van de Sterrenlaan, de reconstructie van de Ockenburg en een deel van de 
Weerdestein, de reconstructie van de Dr. Janssenslaan en de aanleg van het zuidelijk deel van de Oostelijke 
persleiding.  
Belangrijk is de aanduiding van 30-km-buurten, waaraan volgend jaar een belangrijk deel van de extra 
investeringsruimte wordt besteed. Juist die aanduiding bij de toegangen tot de woonomgeving, op de locaties waar 
die nu nog ontbreekt, is een zichtbare en naar verwachting door onze burgers zeer gewaarde inrichtingsmaatregel.  
 
Stedelijke ontwikkelingen 
Stedelijke ontwikkelingen vormen ongeveer de helft uit van de omvang van het JOR. Het gaat om bouw- of 
woonrijp maken van de openbare ruimte. Van sommige projecten verzorgt de gemeente het ontwerp en de 
uitvoering zelf. Bij andere projecten regelt en betaalt de projectontwikkelaar dit en toetst de gemeente het plan en 
de uitvoering.  
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De ontwikkeling van De Contreie en van het Santrijngebied zijn ook dit jaar met prioriteit in het JOR opgenomen.  
Ook de reconstructie van de Rijksweg Dorst, de Nijenrode na herontwikkeling De Wissel en de aanpassing van de 
noordelijke aansluiting Statendamweg-Bovensteweg (voorheen Leisure) vallen in deze categorie. Opvallende 
stedelijke ontwikkelingen door andere partijen zijn de herontwikkeling van het MPO-terrein en De Vliert.  
Daarnaast zijn in dit JOR ook diverse stedelijke ontwikkelingen opgenomen waarvan de planning nog onbekend is.  
 
Indeling van het boek JOR 2016 
Elk projectblad van het projectenboek bevat 
• een algemene omschrijving van het project  

o met de locatie of locaties  
o of het een studie, planvoorbereiding, realisatie of zowel voorbereiding als realisatie betreft en 
o een voorgeschreven uitvoeringsperiode, indien het project gevolgen heeft voor de stadsontsluiting op de 

hoofdwegen 
• een nadere toelichting op 

o de inhoud van de werkzaamheden 
o de urgentie die bepalend is geweest voor de programmering 
o wat de gevolgen zijn voor de stadsontsluiting en met welke andere projecten rekening moet worden 

gehouden 
• milieu en omgevingsinformatie die bijzondere aandachtspunten aanduiden en een indicatie geven over 

mogelijke risico’s op dat gebied. 
• een kaartuitsnede waarop de projectbegrenzing is aangegeven of een afbeelding van het betreffende project  
 
De niet openbare versie bevat tevens financiële informatie met een globale kostenindicatie en op welke wijze in de 
begroting in dekking van het project is voorzien. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de totale waarde van het 
werk, de kosten die met voorbereiding zullen worden gemaakt en kosten die voor de realisatie benodigd zijn. 
Afhankelijk van de fase van het project zijn die betreffende bedragen vervolgens beschikbaar. Die informatie is 
vooral voor de betreffende projectleiders van belang met het oog op budgetbewaking, planning en sturing. 
 
Planning  
Een goede planning is essentieel voor het behalen van het fysieke resultaat en voor een onderlinge afstemming 
van werken. Projecten die zijn gepland in de eerste maanden van 2016 worden al in 2015 voorbereid.  
Bij de uitvoering van projecten vindt afstemming plaats tussen de diverse projecten, waarbij de noodzakelijke 
bereikbaarheid van woningen en voorzieningen nadrukkelijk wordt betrokken. 
 
Financiën  
Het JOR 2016 is binnen de bestaande beleids- en begrotingskaders opgesteld. In de onderstaande tabel is de 
opbouw weergegeven. 

 

Dekkingsbron Bedrag 
Exploitatiebegroting 2016 1.710.000 
Investeringsbegroring 2016 4.152.000 
Grondexploitaties & reserves 4.398.000 
Subsidies en bijdragen derden 2.621.000 

Totaal JOR 2016 (exclusief PM) 12.881.000 

afgeronde bedragen 

 
 
 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTEN 
 
 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 6 

 

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 7 

Project:  Abdis van Thornstraat, groot onderhoud wegen     
Projectnummer:   oth00002 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Abdis van Thornstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode Uitvoering van het werk is gepland in april 2016 
Projectbeschrijving Groot onderhoud aan rotonde en rijbaan 

Verwijderen GOP (Geregelde voetgangersOversteekPlaats) 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: De verkeerslichten en regelkast bij de oversteekplaats bij de Boerenbond verwijderen. Op verschillende 
locaties de wegconstructie vervangen. Op de rotonde Strijenstraat deklaag rijbaan en fietspaden vervangen. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: De verkeerslichten vertonen veel storingen. Er maken zo weinig voetgangers gebruik van deze 

oversteekplaats dat vernieuwing niet nuttig is.   
 Op rotonde rafeling van ernstige aard. Op diverse plaatsen van de rijbaan is de constructie kapot (craquelé); 

nieuwe deklaag volstaat. 
Effect op stads ontsluiting:  

Invloed op de stadsontsluiting. De werkzaamheden niet gelijktijdig uitvoeren met de werkzaamheden Keiweg Noord in 
verband met openbaar vervoer 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde - klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project: Programma asfaltreparaties     
Projectnummer:   oth00012 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren reparaties aan asfaltverhardingen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Uitvoeren van locale reparaties aan asfaltverhardingen als gevolg van (vorst)schades  om de totale weg 
op een voldoende kwaliteitsniveau te houden. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Schades die onveiligheid veroorzaken of die de levensduur van de weg verkorten moeten zo snel 

mogelijk worden hersteld.  
Effect op stads ontsluiting:  

Kortdurende werken, hoofdzakelijk op de hoofdontsluitingswegen. Uitgangspunt moet zijn "beperking van de overlast”. 
Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen is vereist. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Santrijngebied (her)inrichten     
Projectnummer:   oth00017 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Rutselboslaan - voorbereiding 
Santrijnhof - voorbereiding en realisatie 
Waterlooplein - voorbereiding 
Torenplein - voorbereiding en realisatie 
-diverse locaties-  - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten openbare ruimte Santrijngebied 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig:  Rutselboslaan: opstellen van een plan voor herinrichting van het Santrijnpark. 
Santrijnhof: woonrijp maken van het gebied na afronding van de woningbouw. 
Waterlooplein: herinrichten van het plein als autoluw gebied, waarbij de doorgang tussen het Waterlooplein en de 
Basiliekstraat wordt afgesloten. 
Torenplein: herinrichten van het plein. 

riolering en water: 50% bijdrage aan de  projectkosten in verband met aanleg van regenwaterriolen. 
Urgentie:  

overig:  Rutselboslaan: de herinrichting van het park moet gestart worden nadat de tijdelijke bouwweg wordt weggehaald 
(2017). 
Santrijnhof: woonrijp maken na gereedkomen van de woningbouw op de parkeergarage "Basiliek". 
Waterlooplein: vomt onderdeel van het totale plan. 
Torenplein: woonrijp maken na gereedkomen parkeergarage en herstel van de openbare ruimte. 

riolering en water: Vormt onderdeel van het plan. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie, achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: nog geen ontwerp dus nog niet bekend 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Buys Ballotlaan renovatie     
Projectnummer:   oth00039 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Buys Ballotlaan - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten verkeersdrempel 

Verwijderen en compenseren bomen          
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen betonstraatstenen en verwijderen van de boomkransen nabij huisnummer 21 
groen: Verwijderen 3 bomen in de verharding en compenseren in de naastgelegen groenvoorziening. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Oneffenheden van ernstige aard en versleten materialen. 
groen: Ernstige wortelopdruk en zeer matige vitaliteit. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: let op aanwezig gas (ld) en stroom (LS en MS); mogelijk boom vellen en kopfrezen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma 30 -km-zones     
Projectnummer:   oth00049 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 onbekend  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanbrengen poortconstructies bij toegangen tot woongebieden          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: In 2008 is een groot aantal woonbuurten in de gemeente aangeduid als 30-km-zone en voorzien van de 
portaalborden "welkom in de wijk". Het plan is nu om de overige woonbuurten nu aan te duiden als 30-km-zone 
en te voorzien van de "portaalborden". Door het aanbrengen van inritconstructies en/of portaalborden en het 
toevoegen van een beperkt aantal snelheidsremmende maatregelen in de wijken worden allen woonbuurten in 
Oosterhout als 30-km-zone ingericht. Het betreft de woonbuurten, centrum, Oud West, Slotjes midden, 
Schrijversbuurt,  Sterrenbuurt, Kastelenbuurt, Dammenbuurt, Vrachelen zuid-oost 

Urgentie:  
In het gemeentelijke  mobiliteitsplan is aangegeven dat in de woonbuurten de maximaal toegestane rijsnelheid 30 km is. Een 

aantal buurten in Oosterhout voldoet hier nog niet aan. Oosterhout voldoet in dit opzicht niet aan het landelijke 
verkeersbeleid Duurzaam Veilig. Door het aanbrengen van een aantal maatregelen kan het overgrote deel van de 
woonstraten aangeduid worden als 30-km-zone.  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma markeringen     
Projectnummer:   oth00053 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Renovatie van belijningen en markeringen.          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Herstellen en verbeteren van wegmarkering, met name op de hoofdwegen, veelal in combinatie met 
groot onderhoudswerken. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Keuze van de locaties op basis van schouw, klachten en integrale werken. 

Effect op stads ontsluiting:  
Kortdurende werken, hoofdzakelijk op de hoofdontsluitingswegen. Uitgangspunt moet zijn "beperking van de overlast”. 

Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen is vereist. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Giethuiserf renovatie     
Projectnummer:   oth00064 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Giethuiserf  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Renoveren openbare ruimte rondom speelvoorziening          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Verwijderen tegelverharding en inzaaien van gazon. Twee heestervakken op kopse zijde renoveren (Rosa). Solitaire 
heesters Taxus handhaven. 

Urgentie:  
groen: De kwaliteit van delen van het openbaar gebied voldoen niet aan de minimale eisen. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Heistraat MER onderzoek nieuw tracé     
Projectnummer:   oth00073 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Heistraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Provinciale MER en inpassingsstudie Heistraat (N629)          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: MER naar aanpassing Heistraat tussen de aansluiting Provincialeweg/Ekelstraat en Dongen. Daarin wordt bekeken 
hoe Hoogstraat en Provincialeweg moeten worden aangesloten op het nieuwe tracé van de Heistraat. Tevens 
wordt hierin betrokken de downgrading van de huidige Heistraat.  
Na het gereedkomen van de MER  wordt direct gestart met de inpassingsstudie. 

Urgentie:  
overig: Stagnatie verkeersafwikkeling Heistraat, Ekelstraat. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: ja (schattingen ingeleverd) 
explosieven: vooronderzoek uitgevoerd i.o. provincie; 2 verdachte OCE gebieden 
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Kanaalstraat onderhoud riool     
Projectnummer:   oth00093 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Kanaalstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstel kanaaloever na rioleringswerken          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Herstellen basaltbezetting conform vergunning van rioolvervanging ter plaatse van voormalige 
overstortleiding.  
Onderhoudsactie op taluds: bomen verwijderen, begroeiing maaien.  
Vrijmaken loswal door Stadsbeheer. 

Urgentie:  
riolering en water: Uitvoering moet plaatsvinden voor 1 juni 2016 i.v.m. een mogelijke dwangsom vanuit het Waterschap. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: IBC 
grondwaterkwaliteit: PDM-vlek nabij 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging; leem 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: ja 
archeologie:  
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Project:  Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie     
Projectnummer:   oth00119 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Ockenburg - realisatie 
Weerdestein - realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten hoofdroute en herstraten zijtakken 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Versmallen van het verhard wegprofiel t.b.v. vermindering van de afvoer van hemelwater. Aanleg 
regenwaterriool voor de afvoer van hemelwater van het  resterend oppervlak. 

wegen en verkeer: De straat inrichten als 30-km-straat. De hoofdrijbaan en voetpaden geheel herstraten met nieuwe 
materialen inclusief de zijstraten tussen huisnummers 3 en 9. Ter hoogte van de inritten tegels 30x30x4,5 
vervangen door tegels 20x20x8. Incl aanpassing profiel ter beperking verhard oppervlak.. 

Urgentie:  
riolering en water: Oneffenheden van matige tot ernstige aard. 
wegen en verkeer: Oneffenheden van matige tot ernstige aard.  
groen: Bomen veroorzaken wortelopdruk en zijn onvoldoende vitaal.  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwalteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Sirius rioolvervanging en herstraten     
Projectnummer:   oth00150 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Sirius - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen riolering  

Herstraten parkeerstrook 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Herstraten parkeerstrook ter hoogte van huisnummers 2 -50 aan de kant van de even huisnummers. 
riolering en water: Riool vervangen ter hoogte van huisnummers 62-88. Riool vervangen ter hoogte van huisnummers 3-24. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Veel oneffenheden van ernstige aard.  
riolering en water: Het riool heeft scheurvorming, lekkages en een zonk waardoor er een risico voor vervuiling bestaat 

(huisnummers 62-88). Het riool heeft scheurvorming, en lekkages waarbij delen van het riool verschoven zijn. 
Tevens heeft het riool  een zonk waardoor er risico voor vervuiling bestaat (huisnummers 3-24). 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging; leem 
buisleidingtracé: flexibel maken gas, water en aanpassen water nabij putten 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Slotlaan Stadspark aanpassen vijvers     
Projectnummer:   oth00157 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Slotlaan  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie waterverbinding tussen Slotjesveld en slotparken inclusief oeveraanpassing  

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Verwijderen van de beschoeiing en het aanpassen van de oevers van de vijvers. Aanleg van een open 
waterverbinding tussen de zuid- en noordzijde van het Slotjesveld. 

groen: Ruimtelijke inpassing van de waterverbinding op het Slotjesveld. 
overig: Verbeteren/aanpassen vijvers inclusief aanvoerleiding kanaalwater. 

Urgentie:  
riolering en water: Voor het verbeteren van de noodzakelijke waterkwaliteit en kwantiteit in de parken is het realiseren van 

een robuust waterbergings- en wateraanvoersysteem onmisbaar. Bovendien is de bestaande aanvoerbuis lek. 
groen: Het behoud van de hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van Slotjesveld en de parken vraagt een zorgvuldige inpassing. 
overig: In het kader van de waterhuishouding moet de waterberging van Slotjes midden en het centrum verbeterd worden.  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Sint Josephstraat -zuid groot onderhoud wegen     
Projectnummer:   oth00160 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Sint Josephstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten wegprofiel 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Herstraten van het hele wegprofiel tussen de Catharinastraat en de Zandheuvel. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Oneffenheden van ernstige aard. Het verhardingsmateriaal is versleten. 
Effect op stadsontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Teldershof herstel boomstructuur     
Projectnummer:   oth00168 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Teldershof - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstel boomstructuur 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Planten van bomen ter vervanging van zieke of reeds verwijderde paardenkastanjes in bestaande plantvakken. 
Herstellen plantvakken ter plaatse van plantplaatsen. Bomen ter aankleding van het straatprofiel. 

Urgentie:  
groen: Bomen zijn geveld in verband met bloedingsziekte. Compensatie groenstructuur moet nog worden uitgevoerd. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, leem 
buisleidingtracé: let op aanwezige gas (ld) en stroom (LS en MS) en data. Mogelijk boom vellen en kopfrezen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Weststadweg rotonde Bromtol     
Projectnummer:   oth00196 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Weststadweg – voorbereiding 
Haasdijk – voorbereiding 
Hespelaar - voorbereiding 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanpassing rotonde 

Reconstructie wegprofiel 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

verkeer: Opstellen  van een plan/ontwerp om de verkeersafwikkeling op de rotonde te verbeteren en ook voor de langere 
termijn de verkeersafwikkeling goed te houden. Hierbij wordt ook  de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling 
van het landbouwverkeer en fietsverkeer beschouwd.  Het onderzoek wordt daarom niet alleen toegespitst op de 
rotonde zelf maar wordt eveneens een plan ontwikkeld voor de inrichting van Haasdijk en Hespelaar. 

Urgentie:  
overig: Planologische ontwikkelingen bij Weststad en De Contreie zorgen voor toename van de verkeersintensiteit bij de 

rotonde Bromtol. In de spitsperioden is nu als sprake van een beperking van de doorstroming. 
Aanpassingen aan de rotonde Weststadweg hebben gevolgen voor de verkeersintensiteit van gemotoriseerd en 
fietsverkeer. Uit oogpunt van verkeersveiligheid zijn maatregelen op de route Hespelaar/Haasdijk noodzakelijk 
(opdracht gemeenteraad). 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Wilgenhof rioolvervanging     
Projectnummer:   oth00198 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Wilgenhof - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Relining riool 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Vervangen riool. 
Urgentie:  

riolering en water: Het riool heeft scheurvorming en wortelingroei 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied, schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  

 

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 38 

 

 

 

 
 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 39 

Project:  Programma Spelen     
Projectnummer:   oth00215 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen speelvoorzieningen          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Vervangen en upgraden van versleten en oude speelvoorzieningen verspreid over de stad. 
Urgentie:  

overig: Betreft oude speelvoorzieningen die onderhoudsbehoeftig raken of  die onvoldoende aansluiten op de speelbehoefte 
in de buurt. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: centrumgebied = klasse industrie 
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma Civieltechnische kunstwerken en havens     
Projectnummer:   oth00220 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren grootonderhoudsmaatregelen          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Uitvoeren grootonderhoudsmaatregelen aan civieltechnische kunstwerken en havens. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Onderhoud aan civieltechnische kunstwerken is noodzakelijk in verband met het behoud van deze 
kunstwerken. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé:  
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Programma Rioolrenovaties     
Projectnummer:   oth00224 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren kleinschalige rioolreparaties 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Uitvoeren kleinschalige rioolreparaties verspreid over de stad. 
Urgentie:  

riolering en water: Om de riolering op een afdoende kwaliteitsniveau te houden moeten er reparaties uitgevoerd worden. 
Hiermee worden vervangingen uitgesteld. 

Effect op stads ontsluiting:  
De uitvoering en werkwijze moeten worden afgestemd op de afsluitingen en omleidingen van de overige projecten. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé:  
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Keiweg Kloosterstraat herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00228 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Keiweg - initiatief - meerjarig 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling woningbouw 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Planontwikkeling van woningbouw op de locatie van de voormalige garage Ligtvoet. 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend;  
grondwaterkwaliteit: minerale olie boven de interventiewaarde nabij flat 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Keiweg Ridderstraat herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00229 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Keiweg - initiatief - meerjarig 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling woningbouw 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Planontwikkeling van woningbouw op de locatie van het voormalige Dreamland. 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Oosterhout Oost Ter Horst realiseren brandsto fservicepunt 
c.a.    

Projectnummer:   oth00230 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Ter Horst  - realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie van ontsluiting en bouwrijp maken 

Aanpassing toegangsweg 
Aanpassing bermen en sloot inclusief duiker 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Realisatie van de ontsluiting van een toekomstig brandstofservicepunt en het bouwrijp maken van het terrein.  
Naast dit tankstation wordt mogelijk een carpoolplaats aangelegd als compensatie van de carpoolplaats bij afrit 
19 Oosterhout van de A27. Hiervoor moet een toegangsweg vanaf de Ekelstraat aangelegd worden. 

Urgentie:  
overig:  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Uitvoering gepland vanaf 2017 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Zwaaikom bouwrijp maken     
Projectnummer:   oth00236 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Korenbocht - voorbereiding - meerjarig 3 jaar 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouwrijp maken 

Aanleg bouwweg 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouwrijp maken van Zwaaikomeiland. Na de bouw wordt de wijk woonrijp gemaakt. 
verkeer: Aanpassing van de  toegangsweg en reconstructie van  de aansluiting Wilhelminalaan. 

Urgentie:  
overig: Vooruitlopend op de ontwikkeling van het woningbouwgebied De Zwaaikom moeten werkzaamheden verricht worden 

aan de vuilnisbelt. Om gebruik te kunnen maken van de subsidiebijdrage moeten de werkzaamheden in 2016 
worden gestart. Om het gebied bereikbaar te maken voor zwaar verkeer is aanleg van een bouwweg 
noodzakelijk. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: I (PDM); grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: indicaties bijprojectraming beschikbaar 
explosieven:  
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Beneluxweg zuid ontwikkeling bedrijfslocatie     
Projectnummer:   oth00247 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Beneluxweg - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling bedrijvenlocatie 

Woonrijp maken 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Ontwikkeling hoogwaardige bedrijvenlocatie (naast nieuwbouw Oranjewoud).  
Woonrijp maken. 

Urgentie:  
overig:  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: industriebijdrage Enexis/Brabant Water 
explosieven:  
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Bergsebaan onderhoud wegen  en verbeteren fietsveiligheid     
Projectnummer:   oth00259 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Bergsebaan - voorbereiding en realisatie 
 en modellenafweging 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asfaltdeklaag 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer:  
Vervangen asfaltdeklaag.  
Het aanbrengen van ca. vijf snelheidsremmende voorzieningen zoals plateaus of versmallingen om zo de 
veiligheid voor fietsers te vergroten. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Veel rafeling en scheurvorming van matige tot ernstige aard, randschade. Verschillende jaren al 

onderhoud gepleegd. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting.  
Toename (recreatief) verkeer. Hoge rijsnelheden verkeer geven onveiligheid met het vele fietsverkeer. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Eikenlaan groot onderhoud wegen     
Projectnummer:   oth00279 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Eikenlaan - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verwijderen boldrempels en aanbrengen plateaus 

Vervangen betonstraatstenen en herstraten voetpaden 
Vervangen bomen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Verwijderen boldrempels en aanbrengen plateau bij de huisnummers 78-82. Vervangen 
betonstraatstenen en herstraten voetpaden van huisnummer 64 tot Kastanjelaan.  

groen: Vervangen van vier bomen in verharding die zodanige wortelopdruk vertonen dat ze bij de herstraatwerkzaamheden 
niet kunnen worden gespaard. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Toezegging n.a.v. klachten over drempels. 

Oneffenheden van matige en ernstige aard. 
groen: Wortelopdruk in parkeerstrook en voetpad. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde / klasse wonen 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, onverwachte omstandigheden in Slotjes oost 
buisleidingtracé: huisnummer 64 tot Kastanjelaan; let op aanwezig kabels en leidingen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Hoefakker reconstructie     
Projectnummer:   oth00301 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Hoefakker - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten parkeervakken en voetpaden 

Vervangen bomen 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Herstraten parkeervakken en voetpaden ter hoogte van de huisnummers 12 t/m 20. 
groen: Vervangen van Robinia's bij de parkeerplaatsen (westzijde) en de Robinia's in gazon en plantvakken. Herplanten 

bomen en herstellen groenvakken. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Veel oneffenheden van matige en ernstige aard door wortelopdruk. 
groen: Forse wortelopdruik in parkeerstrook. Matige kwaliteit van bomen aan de oostzijde en toenemend potentieel 

veiligheidsrisico (breuk en takbreuk). 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting; niet gelijktijdig met Abdis van Thornstraat 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Keiweg vervangen bomen en aanleg regenwaterriool     
Projectnummer:   oth00317 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Keiweg - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode Uitvoering staat gepland in juni 2016. 
Projectbeschrijving Vervangen bomen 

Aanleg (regenwater)riool 
Vervangen gietijzeren leidingen        

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Vervangen van slechte bomen in verhoogde bakken op de stoep. Bakken verwijderen, ondergrondse groeiplaats 
inrichten en planten bomen in boomspiegels. Indien ruimte het toelaat gietijzeren roosters toepassen conform 
overzijde. 

riolering en water: Aanleg van een regenwaterriool tussen Ridderstraat en Kloosterstraat, indien noodzakelijk vuilwaterriool 
omleggen.  
Aanleg riool van Ridderstraat tot Mathildastraat. 

overig: Vervangen gietijzeren leidingen. 
Urgentie:  

groen: De bomen zijn niet vitaal of dood en hebben onvoldoende groeiruimte in de bakken om te handhaven (einde 
levensduur). 

riolering en water: Gekoppeld aan gietijzervervanging.  
overig: pm 

Effect op stads ontsluiting:  
Invloed op de bereikbaarheid van het centrumgebied. Eveneens invloed op de busroute HOV. De uitvoering van het werk 

mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden aan Slotlaan noord en tijdens de kermis.  

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: n.v.t., klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: , schoon 
civieltechnische kwaliteit: , zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: t.h.v. de Burcht: let op aanwezige kabels en leidingen;  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Statendamweg noordelijke aansluiting Bovensteweg     
Projectnummer:   oth00379 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Statendamweg - realisatie 
Uitvoeringsperiode Werk gepland in periode september-oktober 2016. 
Projectbeschrijving Aanpassen op-/afrit Bovensteweg 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: aanpassen van de aansluiting Statendamweg/Bovensteweg (noordelijke op-/afrit) en nieuwe toegangsweg naar het 
nieuw te bouwen Leisurecentrum. Toevoegen van extra rijstroken (links- en rechsaffers) en het plaatsen van een 
verkeersregelinstallatie op deze kruising. 

Urgentie:  
overig:  

Effect op stads ontsluiting:  
Invloed op de stadsontsluiting. De uitvoering van het werk kan niet gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden aan de 

tunnelbak Hoofseweg.  

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: Zuidelijke lus grondwaterverontreiniging met VOCl 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Hoevestraat fietsroute Dorst -Oosterhout     
Projectnummer:   oth00420 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Hoevestraat - voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg van een sociaal- en verkeersveilige fietsverbinding 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: opstellen van plan/ontwerp voor de realisatie van een verkeers- en sociaalveilige fietsroute langs de Wethouder van 
Dijklaan en Hoevestraat; 
bestemmingsplanwijziging met verschuiving Ecologische HoofdStructuur 

Urgentie:  
overig: In het coallitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat er zo snel mogelijk in deze bestuursperiode een verkeers- en 

sociaalveilige fietsverbinding met Dorst komt. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: berm, klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: bij toepassing gesloten verharding mogelijk aanpassen stroom, gas, water 
explosieven: ja 
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Programma openbare verlichting     
Projectnummer:   oth00440 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen binnenwerken armaturen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

verlichting: Vervangen binnenwerken van armaturen naar energiezuinig en duurzaam (200 stuks per jaar). 
Urgentie:  

verlichting: Verduurzaming armaturen door  het ombouwen naar energiezuinige verlichting met LED of inductieverlichting 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  

 
 
 

  

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 68 

 

 
 

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 69 

Project:  Ekelstraat reconstructie     
Projectnummer:   oth00447 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Ekelstraat - voorbereiding 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Reconstructie/verdubbeling rijstroken Bovensteweg (provinciaal project) 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Planvoorbereiding voor de reconstructie van de aansluiting Ekelstraat/A27 (op-/afrit 19 Oosterhout Oost))door de 
provincie. Het plan betreft ook een verdubbeling van rijstroken tussen A27 en Pasteurlaan. De gemeente levert 
een finaciële bijdrage aan dit project. 

Urgentie:  
overig: Tempo provincie 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven: ja 
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Wilhelminakanaal Zuid groot onderhoud wegen     
Projectnummer:   oth00454 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Wilhelminakanaal Zuid - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode Uitvoering gepland in april 2016. 
Projectbeschrijving Vervangen asfaltdeklaag en gedeeltelijk vervangen asfaltpakket fietspad en rijbaan 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag en gedeeltelijk vervangen asfaltpakket fietspad van Warandelaan tot Lage 
Molenpolderweg en rijbaan van Oosterheidebrug tot Lage Molenpolderweg 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Rafeling van matige tot ernstige aard. 

Randschades van matige tot ernstige aard 
Effect op stads ontsluiting:  

Invloed op de stadsontsluiting. De uitvoering van dit project niet gelijktijdig laten plaatsvinden met aanleg rotonde 
Bredaseweg/Houthavenweg/MPO 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
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Project:  Programma reconstructies groen     
Projectnummer:   oth00492 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Westerbeemd - voorbereiding en realisatie 
Smederijstraat - voorbereiding en realisatie 
Bartoklaan - voorbereiding en realisatie 
Ranonkelstraat  - voorbereiding en realisatie 
Arkelstein - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren reconstructies groen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Uitvoeren van kleinschalgie groenreconstructies op diverse locaties 
Westerbeemd: vervangen Robinia in plantvak en herplanten heestervak.  
Smederijstraat: vervangen Ulmus Pioneer door andere soorten 
Bartoklaan: vervangen platanen door kleinere soort 
Ranonkelstraat: vervangen platanen in verharding door andere bomen, incl. realiseren van ondergrondse 
groeiplaatsen 
Arkelstein: rooien elzen en enkele bomen herplanten de rest dichtstraten 

Urgentie:  
groen: betreft versleten en moeilijk te onderhouden beplantingen. 

Westerbeemd: wortelopdruk en risico takbreuk, recontructies.  
Smederijstraat: bomen zijn zeer gevoelig voor takbreuk en vormen in toenemende mate een risico. 
Bartoklaan: platanen worden te groot voor deze standplaats.  
Ranonkelstraat: Wortelopdruk en deze bomen worden te groot voor deze standplaats.  
Arkelstein: wortelopdruk en potentiele schade aan opstallen.  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Weststad I en II onderhouds - en verbeteringsmaatregelen     
Projectnummer:   oth00514 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Koopvaardijweg - voorbereiding en realisatie 
Koopmansweg – voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen bomen 

Vervangen armatuur en schilderen mast  
Reconstrueren rijbaan 
Aanleg noodontsluiting          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Rooien populieren, profileren en inzaaien berm met kruidenrijk mengsel, herplanten gevarieerd sortiment bomen 
conform visie van Energieweg tot einde Koopmansweg;  

verlichting: Vervangen armatuur en schilderen mast Koopmansweg. 
wegen en verkeer: Reconstrueren rijbaan incl. bermen Koopvaardijweg.  
overig: Aanleg van een noodontsluiting tussen de Koopvaardijweg en Weststad III. 
 

Urgentie:  
groen: Worteloploop en wortelopdruk van bestaande populieren. 
verlichting: Versleten armaturen en energiebesparing.  
wegen en verkeer: Ongelijke ligging.  
overig: I.v.m. veiligheidssituatie  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde bovengrond; verontreinigde sliblaag in de ondergrond (1,5-2,5 m -mv.) 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, Leem, Slib 
buisleidingtracé: watertappunten, Enexiskast verplaatsen, KPN-kabels laten zakken 
explosieven:  
archeologie: 
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Project:  Bredaseweg herontwikkeling MPO -terrein     
Projectnummer:   oth00525 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Bredaseweg - voorbereiding 
Bredaseweg - voorbereiding en realisatie 
Bredaseweg - voorbereiding en realisatie - meerjarig 1,5 jaar 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling MPO-terrein 

Aanleg rotonde 
Sloop en bouwrijp maken        

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Aanleg rotonde Bredaseweg t.h.v. aansluiting Houthavenweg en toekomstige ontsluiting nieuw 
woongebied MPO-terrein 

overig: Herontwikkeling MPO-terrein.  
Bouw, sloop en bouwrijp maken 

Urgentie:  
overig: Tempo ontwikkelaar en afspraken met gemeente 

Effect op stads ontsluiting:  
Invloed op de stadsontwikkeling. Uitvoering niet gelijktijdig met werkzaamheden Wilhelminakanaal Zuid en kermis.  

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: VOCl in grond; perceel N3519 
grondwaterkwaliteit: PDM vlek nabij; grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven: ja 
archeologie:  
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Project:  Sterrenlaan renovatie     
Projectnummer:   oth00555 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Sterrenlaan - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Rooien en herplanten heestervak 

Renovatie heesterbeplanting 
Inrichten 30-km-zone 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Rooien van diverse grote Fraxinussen (noordzijde) en Acers (zuidzijde) bij Burg. Elkhuzienlaan, die grote overlast 
veroorzaken of potentieel gevaarlijk worden. Inrichten van groenvoorzieningen die ontstaan bij herinrichting van 
de weg met gazons en bomen en enkele plantvakken. 

riolering en water: Afhankelijk van ontwerp en mogelijkheden, aanleggen van een regenwaterriool om regenwater 
gescheiden af te voeren naar Hoofseweg of sloot Effentweg. 

wegen en verkeer: Inrichten (aangepaste) 30-km-zone vanwege omleidingsroute.  
Reconstructie van de Sterrenlaan tot 30-km-straat. De asfaltverharding vervangen door klinkers, versmallen van 
de rijweg naar 5,50 m, aanbrengen snelheidsbeperkende maatregelen en poortconstructies. 

Urgentie:  
groen: Wortelopdruk en grote kans op schade van bomen aan particulier eigendom. Niet duurzame groeiplaats.  
riolering en water: Meekoppelkans benutten om belasting van riool te verminderen. 
wegen en verkeer: Asfaltverharding moet worden vervangen. Nu tijdstip om gewenste aanpassingen door te voeren. 
overig: Mobiliteitsplan. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting; niet gelijktijdig met tunnelbak Hoofseweg 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging - leem 
buisleidingtracé: let op aanwezige kabels en leidingen; mogelijk niet te herplaatsen 
explosieven:  
archeologie:  

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 80 

 

 



Jaarprog ramma 2016   
  

 
 

bladzijde 81 

Project:  Programma bewegwijzering     
Projectnummer:   oth00572 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen ANWB-masten/-wijzers 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen ANWB-masten/-wijzers i.v.m. achterstallig onderhoud. 
overig: Nader te bepalen welke masten vervangen/aangepast moeten worden. 

Urgentie:  
wegen en verkeer:  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: centrum = klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma pompen en gemalen     
Projectnummer:   oth00574 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen pompen en gemalen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Vervangen van pompen en gemalen (riool). 
Urgentie:  

riolering en water: Stelselmatig vervangen van versleten pompen garandeert het functioneren van het rioolstelsel. Daarnaast 
moeten voorzieningen voor monitoring ook stelselmatig vervangen of aangepast worden. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: centrum = klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie 
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma vervangen gietijzeren leidingen     
Projectnummer:   oth00580 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Pieter Vreedestraat - voorbereiding en realisatie 
Van Hogendorpstraat - voorbereiding en realisatie 
Voorstraat - voorbereiding en realisatie 
Middenlaan - voorbereiding en realisatie 
Markt - voorbereiding en realisatie 
Wilhelminakanaal noord - voorbereiding en realisatie 
Van Oldenbarneveltstraat - voorbereiding en realisatie 
Fagelstraat - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen gietijzeren leidingen. 

Vervangen/herstellen gasleiding. 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Vervangen gietijzeren leidingen. 
Vervangen herstellen gasleiding.  

Urgentie:  
overig: pm 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde, klasse industrie - Interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, schoon; deels grondwaterbeschermingsgebied, schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Meerstoel uitbreiding winkelplein     
Projectnummer:   oth00602 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Meerstoel - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanpassen aansluiting 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Aanpassen bocht en aansluiting Meerstoel-Europaweg 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: diverse kabels- en leidingentracés aanwezig 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Hoofseweg aanleg waterader tunnelbak     
Projectnummer:   oth00625 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Hoofseweg - realisatie 
Uitvoeringsperiode Uitvoering gepland in periode april tot augustus. 
Projectbeschrijving Realisatie waterader in combinatie met reconstructie wegprofiel tunnelbak 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Overlagen asfalt rijbaan. 
riolering en water: Maken waterader in tunnelbak van de nieuwe waterpartij in Hoofseweg-zuid naar het Slotbossetorenpark.  
wegen en verkeer: Aanpassen fietsoversteek Sterkenburg-Patrijslaan.  
groen: Inrichten van groene ruimte die onstaat door het verwijderen van de rijbaan zodat een ruimtelijke eenheid ontstaat 

tussen Slotbossetorenpark en noordelijk en zuidelijk deel van de Hoofseweg. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Rafeling van lichte aard.  
riolering en water: In het kader van de waterhuishouding moeten de waterberging en -afvoer van Strijen en het centrum 

verbeterd worden.  
groen: Volgt wateropgave, verbetering van stedelijke kwaliteit en leefbaarheid. 

Effect op stads ontsluiting:  
Invloed op de stadsontsluiting. Het project niet gelijktijdig uitvoeren met de werkzaamheden aan de Statendamweg 

(aansluiting Bovensteweg) en de Sterrenlaan. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei 
buisleidingtracé: let op aanwezigheid kabels en leidingen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Oostelijke persleiding zuidelijk tracé     
Projectnummer:   oth00627 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  - realisatie - meerjarig 2 jaar 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg zuidelijk tracé oostelijke persleiding          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Aanleg oostelijke persleiding, zuidelijk tracé. Voorbereiding in het jaar voorafgaand aan realisatie. Kredietvotering 
heeft reeds plaatsgevonden. 

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

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

Effect op stads ontsluiting:  
Nog niet bekend of de werkzaamheden invloed hebben op de stadsontsluiting. Bij de uitvoering moet afstemming 

plaatsvinden met afsluitingen en werkzaamheden van de overige projecten. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: let op aanwezigheid kabels en leidingen 
explosieven:  
archeologie: archeologische begeleiding 
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Project:  Rijksweg aanpassing naar aanleiding van MER     
Projectnummer:   oth00628 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Rijksweg – voorbereiding 
Rijksweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanpassing Rijksweg en aansluitingen (provinciaal project) 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering: planvoorbereiding aanleg nieuwe rioolverbinding Broekstraat op Rijksweg. 
wegen en verkeer: Opstellen van een plan/ontwerp voor een nieuwe aansluiting Broekstraat op Rijksweg in kader van MER 

en Dorst-west. 
overig: Bijdrage aanpassing Rijksweg 

Urgentie:  
riolering en water:  
overig:  
overig: Onderhoud door provincie  en realisatie aansluiting Broekstraat 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: derden 
explosieven: ja 
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Programma klein onderhoud wegen     
Projectnummer:   oth00663 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren klein onderhoudsmaatregelen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Klein onderhoudsmaatregelen op verharding volgens bundeling werkomschrijving of bestek  
Urgentie:  

wegen en verkeer: Noodzakelijk klein onderhoud 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma kleine rioolvervangingen Zuid     
Projectnummer:   oth00669 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Seringenstraat - voorbereiding en realisatie 
Asterstraat - voorbereiding en realisatie 
Azaleastraat- voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen (en vergroten) riool       

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water:  
Seringenstraat (huisnummers 4-20): riool vervangen. 
Asterstraat (Hyacintenstraat-Akeleistraat): riool vervangen en vergroten i.v.m. wateroverlast. 
Asterstraat (Akeleistraat-Narcissenstraat): riool vergroten en aanleggen. 
Azaleastraat (Anjelierstraat-Seringenstraat): riool vervangen. 

Urgentie:  
riolering en water:  

Seringenstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages.  
Asterstraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages waarbij zand in loopt.  
Azaleastraat: Het riool heeft scheurvorming en lekkages waarbij delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn.  

Effect  op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied, schoon, grondwaterbeschermingsgebied;  zeemledervlek, schoon, 

grondwaterbeschermingsgebied, Zeemledervlek, VOCl 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: Seringenstraat en Azaleastraat: onderzoeken huisaansluitingen water 

Asterstraat: flexibel maken water, wijkverwarming 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma kleine rioolvervangingen Midden     
Projectnummer:   oth00670 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Pottebakkerstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen riool 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Riool vervangen. 
Let op: afstemming met eventueel aan te brengen speelvoorziening (aanleg Programma Spelen) 

Urgentie:  
riolering en water: Het riool heeft wortelingroei. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, leem 
buisleidingtracé: maatregel nemen waterleidingbocht 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Nutsvoorzieningen verbetering communicatiemiddelen     
Projectnummer:   oth00678 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg glasvezelnetwerk 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Aanleg glasvezelnetwerk. 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: Onbekend 
grondwaterkwaliteit: Onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: extra toezicht voor buitengebieden, kerkdorpen en mogelijk Houthaven e.o. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Hobbemaplantsoen onderhoud verhardingen     
Projectnummer:   oth00686 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Hobbemaplantsoen - realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herstraten verhardingen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Herstraten alle verhardingen 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Veel oneffenheden van matige tot ernstige aard. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Vrachelsedijk ontwikkeling nummer 10     
Projectnummer:   oth00691 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Vrachelsedijk - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw woningen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouw woningen. 
Urgentie:  

overig: Tempo ontwikkelaar. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t.; mogelijk twee waterleidingen verwijderen 
explosieven: PVO, geen verdachte objecten 
archeologie:  
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Project:  Van Wijngaardestraat vervanging rioolgemaal     
Projectnummer:   oth00692 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Van Wijngaardestraat - realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen rioolgemaal door ombouw 

Herinrichting openbaar groen 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Ombouw van het rioolgemaal naar een pompvoorziening. 
overig: Herinrichting van het openbaar groen na sloop van het restant van het gemaal. 

Urgentie:  
riolering en water: Rioolgemaal is slecht.  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Jonkersdam renovatie wegen en groen     
Projectnummer:   oth00698 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Jonkersdam - voorbereiding en realisatie 
Admiraalsdam - voorbereiding en realisatie 
Herendam – voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Renoveren berm en talud waterpartij 

Vervangen kastanjes 
Herstraten en oplossen oneffenheden park 
Opruimen visstoep en herinrichten  
Vervangen asfaltpaden 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Vervangen kastanjes i.v.m. bloedingsziekte door een gevarieerde beplanting van grote en kleinere bomen. 
wegen en verkeer: Vervangen bestrating en oplossen oneffenheden. Herstraten verharding Admiraalsdam, vervangen 

verharding Jonkersdam 
riolering en water: Opruimen visstoep en vervangen asfaltwandelpaden.  

Uit te voeren in combinatie met waterschap. 
overig: Verwijderen beschoeiing en profileren taluds, winterwerk i.v.m. materieel waterschap. 

Urgentie:  
groen: Kastanjes zijn of gaan binnen afzienbare termijn dood aan bloedingsziekte (veiligheid) 
wegen en verkeer: Veel oneffenheden en oude materialen. Langs de taludkant duikt de verharding weg dus zal de opsluiting 

moeten worden verstevigd.  
riolering en water: Door forse wortelopdruk is verharding visstoep onveilig en de voorziening wordt nauwelijks gebruikt. 

Paden in park versleten. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: klei 
buisleidingtracé: Jonkersdam: let op LS/OV, afsluiters en brandkranen 

Herendam: let op LS/ov 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Bredaseweg renovatie laanbeplanting     
Projectnummer:   oth00699 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Bredaseweg  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Maken groeiplaatsen en compenseren bomen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Compenseren van eerder gevelde bomen 
Urgentie:  

groen: I.v.m. processierups en overlast zijn om en om bomen gekapt. Compensatie boven op talud moet nog plaatsvinden. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: afstemming HD gas, data, LS, loze LD gas en MS 
explosieven: OCE- zuidelijk deel MPO 
archeologie:  
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Project:  Programma betonreparaties wegen     
Projectnummer:   oth00700 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Uitvoeren betonreparaties 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Betonreparaties in het kader van wegonderhoud. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: I.v.m. veiligheid van de weg (onderhoudsplicht). 
Effect op stads ontsluiting:  

De uitvoering en werkwijze moeten worden afgestemd op de afsluitingen en omleidingen van de overige projecten. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Programma halfverharde paden en zandpaden     
Projectnummer:   oth00701 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Egalisatie en herstelwerkzaamheden 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Egalisatie en herstelwerkzaamheden halfverharde en zandpaden. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: I.v.m. onderhoudsplicht. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Abraham Kuijperstraat renovatie verharding en bepla nting     
Projectnummer:   oth00704 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Abraham Kuijperstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen verhardingen 

Vervangen bomen en creëren ondergrondse groeiplaatsen 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen alle verhardingen 
groen: Bomen vervangen en creëren ondergrondse groeiplaatsen. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Oneffenheden van matige tot ernstige aard.  
groen: Wortelopdruk door te kleine en slechte groeiplaatsen. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: , achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: klei 
buisleidingtracé: toetsen op kabels en leidingen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Leverstraat asfaltrenovatie     
Projectnummer:   oth00706 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Leverstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asfalt 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen asfalt rijbaan 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Veel rafeling van ernstige aard en veel randschade. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: let op: niet verbreden i.v.m. kabels en leidingen dicht langs asfalt 
explosieven: verdacht; vervangen asfalt geen kritische werkzaamheid 
archeologie:  
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Project:  Kegelstraat reconstructie wegen en groen     
Projectnummer:   oth00707 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Kegelstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Planten bomen 

Herstraten  
Profielaanpassing, eventueel aanpassing verkeerscirculatie 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Planten van nieuwe bomen in het profiel, toevoegen groen aan het centrum. 
wegen en verkeer: Herstraten gebakken stenen en gedeeltelijk vervangen tegels en betonstraatstenen.  

Profielaanpassing; eventueel aanpassing verkeerscirculatie. 
Urgentie:  

groen: Verbetering van de stedelijke kwaliteit en toevoegen van groen aan het centrum. 
wegen en verkeer: Veel oneffenheden en versleten materialen. 

Effect op sta dsontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Afsluiting wel effect op de bereikbaarheid van het centrumgebied. Uitvoering  in 

drukke winkelmaanden niet gewenst. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon; grens grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Slotlaan reconstructie naar centrumkwaliteit     
Projectnummer:   oth00708 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Slotlaan  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode Werkzaamheden gepland in oktober 
Projectbeschrijving Vervangen riool 

Herstraten en versmallen profiel 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Vervangen riool, bezien van de mogelijkheid tot afkoppelen van de verharding. 
Aanleg vuilwaterafvoer kermis. 

wegen en verkeer: Herstraten alle verhardingen. 
Versmallen profiel. 

Urgentie:  
riolering en water: Riool is slecht en zeer moeilijk te onderhouden. 
wegen en verkeer:  Oneffenheden van matige tot ernstige aard. Overdreven breed wegprofiel doet afbreuk aan ruimtelijke 

kwaliteit. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Wel gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrumgebied. De uitvoering 
mag niet gelijktijdig plaatsvinden met de werkzaamheden Keiweg Noord en moet worden afgestemd op de 
evenementen in het centrumgebied. Ook rekening houden met de drukke winkelmaanden november en 
december. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: schoon, grens grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Kromgatweg reconstructie recreatief fietspad     
Projectnummer:   oth00710 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Kromgatweg  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen verharding fietspad  

Vervangen bomen 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen asfaltfietspad door andere verharding.  
groen: Vervangen ca. 60 populieren. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: Asfaltverharding is slecht tot zeer slecht (einde levensduur).  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: klei 
buisleidingtracé: let op hoogspanningstracé 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Wethouder van Dijklaan asfaltrenovatie     
Projectnummer:   oth00712 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Wethouder van Dijklaan  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen asfaltdeklaag 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag Vijftig Bunderweg tot Hoevestraat. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Rafeling van ernstige aard. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied, boringvrije zone 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: verdacht, maar geen grondverzet 
archeologie:  
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Project:  Dr. Janssenslaan reconstructie en woonrijp     
Projectnummer:   oth00713 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Dr. Janssenslaan  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten gehele profiel 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

riolering en water: Aanleg regenwaterriool, vervangen riool. 
wegen en verkeer: Aanpassen wegprofiel van de Van Oldeneellaan tot Wilhelminakanaal Noord na renovatie woningen. 
overig: Vervangen gietijzeren leidingen. 
 

Urgentie:  
overig: Slechte onderhoudstoestand en ontbreken regenwaterriolering. 
overig: Gaslekken. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: aanpassen water en gas; afstemming gemeente. Gietijzerenleidingenprogramma 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Keiweg herstraten en herstel afwatering     
Projectnummer:   oth00714 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Keiweg  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Vervangen gietijzeren leidingen  

Vervangen betonstraatstenen en plaatsen extra kolk  
Opheffen buurtbushalte 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Vervangen betonstraatstenen en plaatsen extra kolk. 
Opheffen buurtbushalte. 

overig: Vervangen gietijzeren leidingen.  
Urgentie:  

wegen en verkeer: Afwateringsprobleem en oneffenheden en versleten materialen. 
overig: 0 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: aanpassen water en gas; afstemming gemeente 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Leijsenhoek reconstructie en vervangen gietijzeren leidingen   
  

Projectnummer:   oth00715 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Leijsenhoek  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herinrichten straatprofiel 

Vervangen gietijzeren leidingen 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: opstellen inrichtingsvarianten voor verbetering van de toegankelijkheid voor voetgangers tussen 
Mathildastraat en Waterloostraat 

overig: Vervangen gietijzeren leidingen.  
Urgentie:  

wegen en verkeer: naar aanleiding van verzoeken uit de binnenstad en beperkte teogankelijkheid 
overig: Gaslekken. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Rekening houden met de drukke winkelmaanden november en december. 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie - Interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: aanpassen water en gas; afstemming gemeente  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Programma verbetering verlichting oversteekplaatsen     
Projectnummer:   oth00716 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bijplaatsen lichtmasten of vervangen voorschakelapparaat (vsa) en ombouw naar beter 

licht          
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

verlichting: Bijplaatsen lichtmasten of vervangen vsa en ombouw naar beter licht.  
Aandachtspunt voor de werkzaamheden aan de rotonde Strijenstraat: combinatie zoeken met de aanpassingen 
openbare verlichting oversteekplaatsen want die zitten ook op de rotonde Strijenstraat/Abdis van Thornstraat 

Urgentie:  
verlichting: Onveilige beleving van fietsers en voetgangers, verhoogt risico op ongevallen. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: Onbekend 
grondwaterkwaliteit: Onbekend 
civieltechnische kwaliteit: Onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Programma groot onderhoud bosplantsoenstroken     
Projectnummer:   oth00717 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Dunnen bosplantsoenstroken 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Pilot voor dunning bosplantsoenstroken aan de buitenzijde van de wijken in bestaande halfvolwassen beplantingen. 
Selectief en bescheiden dunnen van boomvormers die zeer kort op de erfgrens staan of mogelijk een risico gaan 
vormen. Door de overige beplanting te laten ontwikkelen tot een volwassen stadium wordt getracht een stabiel 
eindbeeld te creëren.  

Urgentie:  
groen: Beplantingen staan erg dicht op de perceelsgrenzen; beginnen forse overlast op te leveren en vormen een 

veiligheidsrisico.  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Programma verbetering openbaar vervoer     
Projectnummer:   oth00719 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Bredaseweg - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realiseren bussluis 

Aanleg buurtbushaltes 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: In de parallelweg Bredaseweg een voorziening realiseren om doorgang van de buurtbus mogelijk te 
maken.  
Plaatsen dynamisch verzinkbare paal aangestuurd d.m.v. KAR.  
Aanleggen van twee nieuwe buurtbushaltes. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: I.v.m. ontsluiting van het westelijk deel van Oosterhout op het openbaar vervoer. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie 
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: toetsen op kabels en leidingen 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Oude Tilburgsebaan stedelijke ontwikkeling     
Projectnummer:   oth00722 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Oude Tilburgsebaan - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Ontwikkeling binnenterrein 

Bouw- en woonrijp maken 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouw en woonrijp maken 
Urgentie:  

overig:   
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: toetsen op kabels en leidingen; o.a. gas en waterleiding omleggen 
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek 
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  De Vliert bouw garageboxen     
Projectnummer:   oth00723 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 De Vliert - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw garageboxen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouw van garageboxen ter hoogte van De Elzent, aanleg inritten.  
Urgentie:  

overig:   
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: let op aanwezige stortleiding gasunie en MS van Enexis 
explosieven: niet onverdacht 
archeologie:  
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Project:  Maalderijstraat stedelijke ontwikkeling     
Projectnummer:   oth00724 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Maalderijstraat - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Realisatie woningen 

Bouw- en woonrijp maken 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Realisatie van acht woningen door Thuisvester. 
Bouw- en woonrijp maken 

Urgentie:  
overig:   

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek 
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Project:  Centrum impuls aantrekkelijke binnenstad     
Projectnummer:   oth00725 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Maatregelen ter verbetering van aantrekkelijkheid centrumgebied 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Maatregelen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied 
Urgentie:  

overig: pm 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: klasse industrie - Interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Lukwelpark evenementenlocatie     
Projectnummer:   oth00727 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Bouwlingstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verbeteren evenementenlocatie 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

groen: Verbeteren van de bruikbaarheid van evenementenlocatie Lukwelpark i.v.m. aanwezigheid voormalige vuilstort, een 
en ander afhankelijk van onderzoek 2015 naar dikte afdeklaag en minimale eisen. 

Urgentie:  
groen:  De dikte van de afdeklaag stelt (mogelijk) beperkingen aan het gebruik. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: Interventiewaarde; onvoldoende onderzocht 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: vrijgegeven 
archeologie:  
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Project:  Programma wegonderhoud verlagen bermen     
Projectnummer:   oth00729 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties- - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Verlagen bermen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Verlagen van de bermen van wegen met een natuurlijke afwatering ter voorkoming van plasvorming 
Urgentie:  

wegen en verkeer: I.v.m. verkeersveiligheid. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: toetsen op kabels en leidingen, zeker op Gasunie en leidingenstraat 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Programma groot onderhoud wegen buitengebied     
Projectnummer:   oth00730 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 -diverse locaties-  voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Groot onderhoud en renovatie wegen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Groot onderhoud en renovatie van wegen in het buitengebied. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: Sterk onderhoudsbehoeftig. 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: onbekend 
grondwaterkwaliteit: onbekend 
civieltechnische kwaliteit: onbekend 
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: onbekend 
archeologie:  
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Project:  Van Oldeneellaan herontwikkeling locatie politiebureau     
Projectnummer:   oth00732 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Van Oldeneellaan  - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Herontwikkeling van de locatie voormalig politiebureau. 
Urgentie:  

overig: pm 
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting. Eventuele afsluiting van de Van Oldeneellaan afstemmen op de evenementen 
(o.a. carnaval, koningsdag en kermis) 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Geerstraat aanleg voetpad     
Projectnummer:   oth00733 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Geerstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg voetpad  

Afwerken berm en aanleggen zaksloot 
Verplaatsen lichtmasten          

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Aanleg van een voetpad tussen Stichting PIM en het tegelpad ter hoogte van husinummer 1. 
groen: Afwerken berm en aanleggen zaksloot. 
verlichting: Verplaatsen lichtmasten. 

Urgentie:  
wegen en verkeer: N.a.v. een verzoek van de Stichting PIM t.b.v. de bereikbaarheid van het centrum te Dorst met rolstoelen. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwaliteit:  
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Veerseweg voetpad t.b.v. begraafplaats  
    

Projectnummer:   oth00736 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Veerseweg – voorbereiding  
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Aanleg voetpad in zuidelijke berm  

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Verkennen van de mogelijkheden van de aanleg van een voetpad in de zuidelijke berm tussen de 
Proostenweg en de hoofdingang van de begraafplaats. 

Urgentie:  
naar aanleiding van verzoek 

Effect op stadsontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit:  
grondwaterkwaliteit:  
civieltechnische kwalteit:  
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  De Vliert herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00959 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 De Vliert - realisatie - meerjarig 2 jaar 
Vijftig Bunderweg - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouwrijp maken 

Verbreden en verbeteren weg 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Ontwikkelingslocatie. 
Bouwrijp maken. 
Bouw. 

wegen en verkeer: Verbreden en verbeteren van de weg. 
Urgentie:  

wegen en verkeer: I.v.m. ontsluitingsfunctie. 
overig:  

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: Gesaneerd, achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei 
buisleidingtracé: in uitvoering 
explosieven: vrijgegeven,   
archeologie:  
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Project:  Nijenrode herontwikkeling De Wissel     
Projectnummer:   oth00965 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Nijenrode - realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Woonrijp maken 

Vervangen openbare verlichting 
 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

wegen en verkeer: Woonrijp maken incl. gehele herinichting naar 30-km-zone,   
verlichting: Vervangen openbare verlichting; Vijf masten worden vervangen na bouw nieuwe woningen. 
groen: Renoveren beplantingsvak, rooien twee grote Acer saccharinum en herplanten enkele bomen. 

Urgentie:  
verlichting: Versleten lichtmast. 
wegen en verkeer en groen: Integrale aanpak i.v.m. herinrichting, woonrijip maken en risico takbreuk. 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting; afstemming met planning Ockenburg/Weerdestein 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé: let op riool en waterleiding; in uitvoering 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Paterserf herontwikkeling Warandepoort     
Projectnummer:   oth00970 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Paterserf  - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw woningen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouw woningen. 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: is bouwrijp. Let op Ziggo-kastjes en brandkranen 
explosieven: niet verdacht op basis van vooronderzoek OCE 
archeologie:  
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Project:  Slotjes Midden herontwikkeling     
Projectnummer:   oth00976 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Tempelierstraat - voorbereiding en realisatie 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Woonrijp maken 

Renoveren en reconstrueren 
Vervangen gietijzeren leidingen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Woonrijp maken, omdraaien betonstraatstenen Tempelierstraat 
Vervangen gietijzeren leidingen. 

Urgentie:  
overig: pm 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging 
buisleidingtracé:  
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Damweg herontwikkeling Martensterrein     
Projectnummer:   oth00981 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Damweg - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Herontwikkeling 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

Herontwikkeling door derden 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: Interventiewaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei 
buisleidingtracé: explosieven:  
archeologie:  
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Project:  Veekestraat ontwikkeling woningbouw     
Projectnummer:   oth00984 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Veekestraat - initiatief 
Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouw woningen 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig: Bouw vier woningen. 
Urgentie:  

overig:  
Effect op stads ontsluiting:  

Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: bouwrijp 
explosieven:  
archeologie:  
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Project:  De Contreie - integrale stedelijke ontwikkeling     
Projectnummer:   oth00987 
 

Omschrijving   
Projectgebied en aard van de werkzaamheden 

 Stuifduin - voorbereiding en realisatie 
Spieker – voorbereiding 
Gebint - voorbereiding en realisatie 
Vrachelsplein - voorbereiding en realisatie 
IJzertijd - voorbereiding en realisatie 

Uitvoeringsperiode  
Projectbeschrijving Bouwrijp maken 

Woonrijp maken 
Inrichten plein 
Inrichten park/centrale ruimte 

 
Nadere toelichting  
Werkzaamheden:  

overig:  Stuifduin: bouwrijp maken kavels 
Spieker: bouwrijp maken.  
Gebint: woonrijp maken.  
Vrachelsplein: inrichten van het plein.  
IJzertijd: inrichten van het park/centrale ruimte 

Urgentie:  
overig: I.v.m. voortgang van de totale ontwikkeling wenselijk 

Effect op stads ontsluiting:  
Geen directe invloed op de stadsontsluiting 

 
Milieu  
verwachting:  

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde 
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied, schoon 
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed 
buisleidingtracé: toets op kabels en leidingen 
explosieven: vrijgegeven, nog niet alles vrijgegeven 
archeologie:  
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Index 
 
Abdis van Thornstraat, groot onderhoud wegen ....... 7 
Abraham Kuijperstraat renovatie verharding en 

beplanting ........................................................... 117 
Beneluxweg zuid ontwikkeling bedrijfslocatie .......... 53 
Bergsebaan onderhoud wegen en verbeteren 

fietsveiligheid ........................................................ 55 
Bredaseweg herontwikkeling MPO-terrein .............. 77 
Bredaseweg renovatie laanbeplanting .................. 111 
Buys Ballotlaan renovatie ........................................ 13 
Centrum impuls aantrekkelijke binnenstad ............ 147 
Damweg herontwikkeling Martensterrein .............. 169 
De Contreie - integrale stedelijke ontwikkeling ...... 173 
De Vliert bouw garageboxen ................................. 143 
De Vliert herontwikkeling ....................................... 161 
Dr. Janssenslaan reconstructie en woonrijp .......... 129 
Eikenlaan groot onderhoud wegen .......................... 57 
Ekelstraat reconstructie ........................................... 69 
Geerstraat aanleg voetpad .................................... 157 
Giethuiserf renovatie ................................................ 19 
Heistraat MER onderzoek nieuw tracé .................... 21 
Hobbemaplantsoen onderhoud verhardingen ....... 103 
Hoefakker reconstructie ........................................... 59 
Hoevestraat fietsroute Dorst-Oosterhout ................. 65 
Hoofseweg aanleg waterader tunnelbak ................. 89 
Jonkersdam renovatie wegen en groen ................ 109 
Kanaalstraat onderhoud riool ................................... 23 
Kegelstraat reconstructie wegen en groen ............ 121 
Keiweg herstraten en herstel afwatering ............... 131 
Keiweg Kloosterstraat herontwikkeling .................... 45 
Keiweg Ridderstraat herontwikkeling ...................... 47 
Keiweg vervangen bomen en aanleg regenwaterriool

.............................................................................. 61 
Kromgatweg reconstructie recreatief fietspad ....... 125 
Leijsenhoek reconstructie en vervangen gietijzeren 

leidingen ............................................................. 133 
Leverstraat asfaltrenovatie .................................... 119 
Lukwelpark evenementenlocatie ........................... 149 
Maalderijstraat stedelijke ontwikkeling .................. 145 
Meerstoel uitbreiding winkelplein ............................. 87 
Nijenrode herontwikkeling De Wissel .................... 163 
Nutsvoorzieningen verbetering 

communicatiemiddelen ...................................... 101 
Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie ... 25 
Oostelijke persleiding zuidelijk tracé ........................ 91 
Oosterhout Oost Ter Horst realiseren 

brandstofservicepunt c.a. ..................................... 49 
Oude Tilburgsebaan stedelijke ontwikkeling ......... 141 
Paterserf herontwikkeling Warandepoort .............. 165 
Programma 30-km-zones ........................................ 15 
Programma asfaltreparaties ...................................... 9 
Programma betonreparaties wegen ...................... 113 
Programma bewegwijzering .................................... 81 
Programma Civieltechnische kunstwerken en havens

.............................................................................. 41 
Programma groot onderhoud bosplantsoenstroken

............................................................................ 137 
Programma groot onderhoud wegen buitengebied153 
Programma halfverharde paden en zandpaden .... 115 
Programma klein onderhoud wegen ........................ 95 
Programma kleine rioolvervangingen Midden ......... 99 

Programma kleine rioolvervangingen Zuid .............. 97 
Programma markeringen ......................................... 17 
Programma openbare verlichting ............................. 67 
Programma pompen en gemalen ............................ 83 
Programma reconstructies groen............................. 73 
Programma Rioolrenovaties .................................... 43 
Programma Spelen .................................................. 39 
Programma verbetering openbaar vervoer ............ 139 
Programma verbetering verlichting oversteekplaatsen

 ............................................................................ 135 
Programma vervangen gietijzeren leidingen ........... 85 
Programma wegonderhoud verlagen bermen ....... 151 
Rijksweg aanpassing naar aanleiding van MER...... 93 
Santrijngebied (her)inrichten .................................... 11 
Sint Josephstraat-zuid groot onderhoud wegen ...... 31 
Sirius rioolvervanging en herstraten ........................ 27 
Slotjes Midden herontwikkeling.............................. 167 
Slotlaan reconstructie naar centrumkwaliteit ......... 123 
Slotlaan Stadspark aanpassen vijvers ..................... 29 
Statendamweg noordelijke aansluiting Bovensteweg

 .............................................................................. 63 
Sterrenlaan renovatie ............................................... 79 
Teldershof herstel boomstructuur ............................ 33 
Van Oldeneellaan herontwikkeling locatie 

politiebureau ....................................................... 155 
Van Wijngaardestraat vervanging rioolgemaal ...... 107 
Veekestraat ontwikkeling woningbouw .................. 171 
Veerseweg voetpad t.b.v. begraafplaats ............... 159 
Vrachelsedijk ontwikkeling nummer 10 .................. 105 
Weststad I en II onderhouds- en 

verbeteringsmaatregelen ...................................... 75 
Weststadweg rotonde Bromtol ................................. 35 
Wethouder van Dijklaan asfaltrenovatie ................ 127 
Wilgenhof rioolvervanging ........................................ 37 
Wilhelminakanaal Zuid groot onderhoud wegen...... 71 
Zwaaikom bouwrijp maken ...................................... 51 
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