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Inleiding

Inleiding
Voor u ligt het Projectenboek Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) voor 2018. Hierin zijn de 
onderhouds- en ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen van de afdeling Stadsontwikkeling 
(StO). 

Doel
In het JOR 2018 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

Onderhouds- en beheerprojecten
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. Het dagelijks onderhoud
zoals het borstelen c.a. van verhardingen, het vegen, het schoffelen en snoeien van 
groenvoorzieningen vormen geen onderdeel van het Jaarprogramma Openbare Ruimte.

Voor het JOR 2018 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. Veel van deze werkzaamheden zijn in “programma’s” ondergebracht.
Voorbeelden zijn de jaarlijkse asfaltreparaties naar aanleiding van schades die in de winterperiode 
zijn ontstaan, de renovatie van de openbare verlichting en de programma’s op het gebied van de 
rioolvervangingen.
Voorbeelden van zuiver onderhoudswerken zijn:

• de renovatie van de geluid reducerende asfaltdeklaag op de Lage Molenpolderweg. 
• de vervanging van enkele versleten of dode grote bomen in de parken aan de Ridderstraat
• de aanleg van een nieuwe asfaltverharding op de Akkerweg van voorzien, waarbij 

gelijkertijd de wateroverlast die daar periodiek optreedt wordt bestreden.

Reconstructies
Bij reconstructies wordt zoveel mogelijk onderhoudswerk gecombineerd uitgevoerd; kenmerk is dat
onderhoudswerken een multidisciplinair karakter hebben. Er worden zover mogelijk ook 
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. Daarbij valt te denken aan de aanleg van snelheid remmende
maatregelen of extra parkeerplaatsen, maar ook aan voorzieningen die gericht zijn op de 
klimaatadaptatie van onze stad.
Met de voorbereiding van projecten die in de eerste maanden van 2018 worden uitgevoerd, is 
reeds in 2017 gestart.
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De aanpassing van de Gerbrandylaan, waar een grote onderhoudsbehoefte wordt gecombineerd 
met het veiliger en klimaat bestendiger maken van de straat, is een voorbeeld van een groot 
reconstructiewerk in de woonomgeving
Ook de reconstructie van de Leijsenhoek springt in het oog, waar met een aantrekkelijker en 
eenduidig wegprofiel en de toevoeging van groen een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit zal 
worden bereikt. 
De reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan is een groot werk dat moet worden voorbereid 
en, eind 2018, moet worden gerealiseerd. De asfaltverharding op deze weg is versleten, wat vooral
voor fietsers hinderlijk en storend is. Omdat op deze weg herhaaldelijk dodelijke ongevallen zijn 
gebeurd, is het wenselijk deze renovatiebehoefte aan te grijpen om de verkeersveiligheid verder te 
verbeteren.
Ook op de Vrachelsestraat is de asfaltverharding op en dat wordt ook hier vooral voor de fietsers  
hinderlijk (o.a. schooljeugd). Hier moet de renovatiebehoefte worden aangegrepen om de functie 
van de weg (binnen de bebouwde kom) en de inrichting van de weg beter op elkaar af te stemmen.
De Vondellaan zal van een nieuwe asfaltverharding worden voorzien. Gelijkertijd zal de weg wat 
worden versmald en zullen voorzieningen worden getroffen om het regenwater in de bodem te 
brengen in plaats van af te voeren naar het rioolsysteem. Aansluitend aan dat werk zal de 
voorzijde van de parkeerplaats van Zuiderhout met een groenvoorziening wat aantrekkelijker 
worden gemaakt.
De aanleg van het vrijliggende fietspad langs de weg naar Dorst is een werk dat het vermelden 
waard is.
De provincie heeft het voornemen de reconstructie van de Ekelstraat, de eerste fase van de 
uitbreiding van de N629, in 2018 te starten. In dit project wordt de Bovensteweg tussen de 
Pasteurlaan en en de aansluiting met de A27 gereconstrueerd. De gemeente levert daarvoor een 
financiële bijdrage. Daarnaast zal gelijktijdig groot onderhoud aan de tunnelbak in de Bovensteweg
worden uitgevoerd waarbij zo mogelijk de geluidsoverlast die van de voegen in de tunnelbak wordt 
ervaren, wordt verkleind. Door dit gelijktijdig met de provinciale reconstructie uit te voeren wordt de 
overlast in de stadsontsluiting beperkt.

Stedelijke uitbreidingen en ontwikkelingen
Stedelijke ontwikkelingen vormen een aanzienlijk deel van het JOR. Het gaat om bouw- of woonrijp
maken van de openbare ruimte, vaak in combinatie met de bouw van woningen en/of 
voorzieningen. 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. In die gevallen neemt de gemeente het beheer na oplevering over. Alleen in bijzondere 
gevallen neemt de ontwikkelaar ook de eerste jaren van het onderhoud voor zijn rekening.  
De ontwikkeling van De Contreie en van het Santrijngebied zijn ook dit jaar met prioriteit in het JOR
opgenomen. 
In Slotjes-Midden ligt de nadruk op de omgeving van de Thorbeckestraat en de Pieter 
Vreedestraat. Ook de planvorming en voorbereiding van inrichting van de zone langs het kanaal 
zal in 2018 worden opgepakt. Voor een deel zal hier ook tot uitvoering worden overgegaan.
Er zal een belangrijke stap worden gezet in de ontwikkeling van het voormalige MPO terrein 
(bouwrijp en bouw) en de aansluiting van deze ontwikkeling op de Bredaseweg. Verwacht wordt 
dat ook in het plan Zwaaikom en het Twickelterrein inrichtingswerken zullen worden opgestart.

Andere voorbeelden van grote en kleinere stedelijke ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van 
Everdenberg-oost, herontwikkeling van Heidehof-De Wieken, het terrein van de voormalige 
brandweerkazerne en de afronden van het plan Warandepoort.

Daarnaast zijn in dit JOR ook diverse stedelijke ontwikkelingen opgenomen waarvan op dit 
moment de planning nog onbekend of onzeker is.

Opbouw
Elk projectblad van het projectenboek bevat

 een algemene omschrijving van het project 
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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 de 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 en bewaking
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 2018 
worden al in 2017 voorbereid. 
Bij de uitvoering van projecten vindt afstemming plaats tussen de diverse projecten, waarbij de 
noodzakelijke bereikbaarheid van woningen en voorzieningen nadrukkelijk wordt betrokken.
Het opstellen en vervolgens realiseren van het Jaarprogramma is een doorlopend proces, van 
programmeren, plannen en bewaken, ontwerpen, realiseren en evalueren van projecten. Dat 
proces vormt één geheel en beslaat een periode van bijna twee jaar.

Financiën 
Het JOR 2018 is binnen de bestaande beleids- en begrotingskaders opgesteld. In de onderstaande
tabel is de opbouw weergegeven.
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Project: Programma Asfaltreparaties

Projectnummer:  oth00012

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: -diverse locaties hoofdwegenstructuur-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Uitvoeren reparaties aan asfaltverhardingen o.a. als gevolg van vorstschades. Locaties 

worden bepaald door inspectie direct na de winter.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Uitvoeren reparaties aan asfaltverhardingen.
Urgentie:

wegen en verkeer: Schades die onveiligheid veroorzaken of die de levensduur van de weg verkorten moeten zo snel 
mogelijk worden hersteld. Gezien de huidige kwaliteit van de hoofdwegenstructuur is de kans op noodreparaties 
duidelijk aanwezig.

Effect op stadsontsluiting:
Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen is vereist. Uitgangspunt is overlast beperken

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: -
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: -
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Santrijngebied (her)inrichten

Projectnummer:  oth00017

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Commanderij - voorbereiding
Rutselboslaan - voorbereiding en realisatie 
Santrijnhof - voorbereiding
    

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie van het Santrijngebied

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Commanderij: woonrijp maken na bouw van de woningen
Rutselboslaan: inrichten parkgebied en herinrichting straat, wens verbreden trottoir.
Santrijnhof: woonrijp maken van het gebied na afronding bouw.  

Urgentie:
overig: Commanderij: stedelijke ontwikkeling

Rutselboslaan: afwerken van het park ter afronding van de herontwikkeling van het Santrijngebied en wensen 
bewoners
Santrijnhof: i.v.m. bewoning van nieuwe gebouwen
Waterlooplein: i.v.m. afwerking Santrijn

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: klasse industrie
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: bij nieuwe ontgravingen (buiten bestaande reeds verstoorde deel) advies vragen bij CR
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Project: Blazoenhof renovatie groenstrook en rioolvervanging

Projectnummer:  oth00024

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Blazoenhof- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Riool vervangen en vergroten; deel riool in nieuw tracé leggen als bomen niet weg kunnen

Groenstroken opnieuw inrichten

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Riool vervangen en direct vergroten, deel riool in nieuw tracé leggen als dat nodig blijkt bij uitwerking.
groen: Vervangen van een belangrijk deel van de berken door andere gevarieerde boombeplanting.

Urgentie:
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en beginnende wortelingroei.
groen: Omdat alle bomen in de groenvoorziening berken zijn, ontstaat overlast van pollen, bloeisels, zaden etc. Dat leidt 

tot mogelijke gezondheidsklachten.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk; centrum risico lood in de grond
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: bij nieuwe ontgravingen (buiten bestaande tracé) advies vragen bij CR
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Project: Programma Wegmarkeringen

Projectnummer:  oth00053

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: diverse locaties hoofdwegenstructuur-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Renovatie van belijningen en markeringen in samenhang met groot onderhoudswerken 

wegen

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Renovatie van belijningen en markeringen in samenhang met groot onderhoudswerken wegen.
Urgentie:

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

Kortstondige afsluitingen op de hoofdwegenstructuur, nachtwerk. Afstemming met overige afsluitingen en omleidingen is 
vereist. Uitgangspunt is beperking van de overlast.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: -
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: -
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Hoogstraat groot onderhoud en reconstructie

Projectnummer:  oth00080

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Hoogstraat- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Opstellen inrichtingsvisie voor de Hoogstraat tussen de Heistraat en de rotonde Abdis van

Thornstraat 

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Opstellen van een visie voor de Hoogstraat in verband met toekomstige functiewijziging van de straat. 
Deze aanpassing is gekoppeld aan de aanleg van de Nieuwe Heistraat (N629).

Urgentie:
wegen en verkeer: Onderhoudsbehoefte van de verhardingen is groot. 

Na aanleg van de nieuwe N629 wijzigt de functie van de Hoogstraat naar verblijfsgebied. De inrichting van de 
straat moet hierop worden aangepast. Tevens vragen de ontwikkelingen bij de kloosters in het gebied “De Heilige
Driehoek” om extra parkeervoorzieningen en voorzieningen voor voetgangers. De ontwikkeling rondom de route 
van buslijn 327 Oosterhout-Tilburg v.v. moet hierbij worden betrokken (studie provincie Noord-Brabant).

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting. Rekening houden met busroute lijn 327

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde, onderzoek
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: advies archeologie/cultuurhistorie
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Project: Slotjesveld omgeving vm. brandweerkazerne

Projectnummer:  oth00152

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Slotjes - Midden
     

locatie en fase: Slotjesveld- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving  Bouwrijp maken en na realisatie van de woningbouw het gebied woonrijp maken

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouwrijp maken en woonrijp maken
Urgentie:

overig: Stedelijke ontwikkeling, rentedruk grondkosten.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: restverontreiniging ; MO/BTEX
grondwaterkwaliteit: restverontreiniging ; MO/BTEX
civieltechnische kwaliteit: 
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: 
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Project: Weststadweg rotonde Bromtol

Projectnummer:  oth00196

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Buitengebied bij Den Hout
     

locatie en fase: Weststadweg, Technologieweg & Logistiekweg - voorbereiding
Weststadweg & Haasdijk- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Doorstromingsmaatregelen Weststadweg. Project opgebouwd uit meerdere onderdelen 

die voorbereid en gefaseerd over een aantal jaren uitgevoerd gaan worden.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanpassing van het kruispunt Weststadweg/Haasdijk; aanbrengen van een verkeersregelinstallatie en het 
uitbreiden van het kruispunt met een extra linksaf-strook. 
Technologieweg en Logistiekweg; voorbereiding van de aanpassing van de rotonde en aanleg nieuwe weg 
tussen Hespelaar en Weststadweg (ten zuiden van de rotonde) (o.a. bestemmingsplanwijziging, grondaankoop).

Urgentie:
overig: Stremming doorstroming en verkeersafwikkeling op de Weststadweg. Goede bereikbaarheid van het 

industrieterrein Weststad van economisch belang.
Afwikkeling en oversteekbaarheid bij de aansluiting Haasdijk is in spitsperioden slecht en zorgt voor een onveilige
verkeerssituatie.

Effect op stadsontsluiting:
Stremming van het kruispunt Weststadweg/Haasdijk heeft gevolgen voor bereikbaarheid/afwikkeling Weststad via 

Bovensteweg, ook gevolgen voor Made en Drimmelen en RWS. 
Werkzaamheden moeten afgestemd worden op geplande werkzaamheden Bovensteweg.
Openbaar vervoer: lijn 224 en lijn 223.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Spelen

Projectnummer:  oth00215

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen van speelvoorzieningen op diverse locaties in de gemeente.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

spelen: Vervangen speelvoorzieningen en uitvoeren van maatregelen uit het beleidsplan.
Urgentie:

spelen: Versleten speelvoorzieningen. Tempo van uitvoering van het beleidsplan volgt de onderhoudsbehoefte
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Afhankelijk van de locatie. Centrum en Oud West klasse industrie (lood in de grond)
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: -
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Civieltechnische kunstwerken en havens

Projectnummer:  oth00220

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen van een aantal houten voetgangersbruggen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen van houten voetgangersbruggen.
Urgentie:

wegen en verkeer: Staanders en brugdekken beginnen in te rotten en raken versleten.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onbekend
grondwaterkwaliteit: onbekend
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: afhankelijk van de locatie
explosieven: afhankelijk van de locatie
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Rioolrenovaties

Projectnummer:  oth00224

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Overwegend in de Schildersbuurt
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Uitvoeren kleinschalige rioolreparaties verspreid over de buurt.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Kleinschalige rioolreparaties uitvoeren verspreid over de Schildersbuurt.

Urgentie:
water en riolering: Om de riolering op een afdoende kwaliteitsniveau te houden moeten er reparaties uitgevoerd 

worden. Hiermee worden vervangingen uitgesteld.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: afhankelijk van de locatie
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van de locatie
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van de locatie
buisleidingtracé: -
explosieven: afhankelijk van de locatie
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Keiweg Kloosterstraat herontwikkeling

Projectnummer:  oth00228

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Keiweg- werk door anderen in openbare ruimte – initiatief - meerjarig
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling van woningbouw aan de Keiweg op de locatie voormalige garage Ligtvoet.

Voorbereiding en bouw door anderen. 

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkeling van de locatie voormalige garage Ligtvoet. Bouw woningen. 
Urgentie:

overig: Tempo ontwikkelaar.
Effect op stadsontsluiting:

Afsluiting van de Keiweg (voor voorbereidende werkzaamheden) heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum. 
Goede afstemming met evenementen in centrumgebied noodzakelijk

Openbaar vervoer: Keiweg is belangrijke OV-route. Afsluiting van de weg heeft gevolgen voor de haltes aan de 
Mathildastraat en daarmee ook voor de bereikbaarheid van het centrum voor de busreizigers.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Onderzoek noodzakelijk 
grondwaterkwaliteit: Minerale olie boven de Interventiewaarde nabij flat
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: historische kern, archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen boven 100 m².
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Jaarprogramma 2018

Project: Keiweg Ridderstraat herontwikkeling

Projectnummer:  oth00229

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Keiweg- werk door anderen in openbare ruimte – initiatief – meerjarig
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling van woningbouw op de locatie voormalig Dreamland-Keiweg. 

Werkzaamheden in openbare ruimte worden uitgevoerd door anderen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkeling van woningbouw op de locatie voormalige Dreamland, voorbereiding. 
Urgentie:

overig: Tempo ontwikkelaar.
Effect op stadsontsluiting:

Afsluiting van de Ridderstraat heeft gevolgen voor stadsontsluiting.
Afsluiting van de Ridderstraat en de Keiweg heeft gevolgen voor bereikbaarheid centrum. Goede afstemming met
evenementen in centrumgebied noodzakelijk.
Openbaar vervoer: Keiweg is belangrijke OV-route. Afsluiting van de weg heeft gevolgen voor de haltes aan de 
Mathildastraat en daarmee ook voor de bereikbaarheid van het centrum voor de busreizigers.
Vooralsnog is uitgegaan van een voorbereidende fase en zijn werkzaamheden in de openbare ruimte niet 
opgenomen in de planning van de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk; centrum lood in de grond
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Oosterhout Oost Ter Horst realiseren brandstofservicepunt 

Projectnummer:  oth00230

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Buitengebied Oosteind - Zuid
     

locatie en fase: Ter Horst- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Voorbereiding –voor de  realisatie van een brandstof-servicepunt en carpoolplaats bij Ter 

Horst

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouwrijp maken perceel t.b.v. realisatie van een brandstofservicepunt en carpoolplaats
Urgentie:

overig: Ontwikkeling van eerste fase N629 (Ekelstraat)
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting. Afstemming met planning eerste fase N629.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: bij ingrepen groter dan 100 m² archeologisch onderzoek verplicht.
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Jaarprogramma 2018

Project: Zwaaikom

Projectnummer:  oth00236

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Kanaleneiland, Oud - West
     

locatie en fase: Korenbocht- realisatie
Korenbocht- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie - 
meerjarig 2 jaar
Koningsdijk- voorbereiding
Wilhelminakanaal Oost- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling plan Zwaaikom en Twickel (Zwaaikom vaste wal).

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanleg van de aansluiting Korenbocht - Wilhelminalaan en aanleg aansluitende bouwweg naar het plangebied. 
Zwaaikom vooruitlopend op de start van de werkzaamheden van de ontwikkelende partij door de gemeente. 
Bouwrijp maken van Zwaaikom-eiland. Na de bouw wordt de wijk woonrijp gemaakt (voorbereiding 2018).
Wilhelminakanaal Oost: Bouwrijp maken van Zwaaikom-vaste wal. Na de bouw wordt de wijk woonrijp gemaakt 
(woningbouw en recreatie).

wegen en verkeer: Koningsdijk: fietsroute centrum vanaf Zwaaikom; integrale  herinrichting
Urgentie:

overig: Korenbocht-aansluiting Wilhelminalaan: aanleg bouwweg noodzakelijk t.b.v. bereikbaarheid van het  plangebied 
Zwaaikom (eiland): bouwrijp maken eiland gepland in 2018. 
Korenbocht en Wilhelminakanaal-Oost  tempo stedelijke ontwikkeling

wegen en verkeer: Onderhoudsbehoefte Koningsdijk en omgeving is groot. 
Effect op stadsontsluiting:

Aansluiting Korenbocht geeft stremming Wilhelminalaan. Eventuele afsluiting van de Wilhelminalaan moet worden 
afgestemd met overige geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluiting).
Werkzaamheden moeten vroegtijdig worden afgestemd met RWS i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan de sluizen.
Openbaar vervoer: afsluiting Wilhelminalaan gevolgen voor buslijn 224 en 226.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: I (PDM); grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: verdacht o.b.v. vooronderzoek OCE
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek
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Jaarprogramma 2018

Project: Beneluxweg zuid ontwikkeling bedrijfslocatie

Projectnummer:  oth00247

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Beneluxweg- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling hoogwaardige bedrijvenlocatie.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Inrichten van bestaande vrije bedrijfskavel . 
Woonrijp maken.

Urgentie:
overig: Afhankelijk van geïnteresseerde.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek
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Jaarprogramma 2018

Project: Paterserf reconstructie

Projectnummer:  oth00351

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Paterserf
     

locatie en fase: Paterserf- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie wegprofiel Paterserf; gedeelte tussen Wilhelminakanaal Zuid en kruispunt 

Burg. Holtroplaan/Europaweg.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Herinrichten van Paterserf tot een 30-km-zone, integrale inrichting van het wegprofiel en het 
verbeteren van de groene inrichting (verbeteren woonomgeving). Herinrichting is gekoppeld aan de bouw van het 
woongebied Warandepoort.

water en riolering: Riool met oude pompput verwijderen (kruising Europaweg).
Herinrichten van het visplateau en het repareren van de onder het visplateau gelegen duiker.
Let op afstemming oostelijke persleiding.

Urgentie:
water en riolering: Deze rioolstreng met oude pompput (pomp is er al uit) is niet meer in gebruik.

Onder het visplateau zit een gat in de duiker. Direct opruimen van oude pompput t.b.v. voormalige fonteinen door 
aanpassing van visplateau.

wegen en verkeer: Ontwikkeling bouwplan Warandepoort nagenoeg afgerond. Herinrichting van Paterserf maakt  
onderdeel uit van dit plan. Er zijn nieuwe woningen direct gesitueerd aan Paterserf (met uitgangspunt Paterserf 
wordt 30-km-zone en parkeergelegenheid langs rijbaan Paterserf).

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde; onderzoek
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: 
explosieven: 
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Hoevestraat fietsroute Dorst - Oosterhout

Projectnummer:  oth00420

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Bosgebied bij Dorst
     

locatie en fase: Hoevestraat- realisatie - meerjarig 2 jaar
     

Uitvoeringsperiode Uitvoering start in 2018
Projectbeschrijving Aanleg  van een (grotendeels vrijliggende) fietsroute Oosterhout - Dorst  via de Wethouder

van Dijklaan en Hoevestraat.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanleg vrijliggend tweerichtingenfietspad langs de Wethouder van Dijklaan en de Hoevestraat (in de bosrand).
Urgentie:

overig: Coalitieakkoord. Verbeteren van de fietsverbinding Oosterhout - Dorst i.v.m. met veiligheid fietsverkeer.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.
Openbaar vervoer: buurtbus Molenschot - Dorst - Oosterhout loopt via de Wethouder van Dijklaan en Hoevestraat.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit:sanering o.b.v. uitgevoerd bodemonderzoek
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: niet verdacht o.b.v. vooronderzoek OCE
archeologie: onderzoek is gedaan.
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Openbare verlichting

Projectnummer:  oth00440

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Industrieterrein Statendam, Industrieterrein Weststad - Zuid, Kastelenbuurt, Leijsenakkers,
Molenbuurt, Schrijversbuurt, Vogelbuurt
     

locatie en fase: Elschot- voorbereiding en realisatie
Oudenhove- voorbereiding en realisatie
Leijsenstraat- voorbereiding en realisatie
Keerstijl- voorbereiding en realisatie
Kruilier- voorbereiding en realisatie
Tempelbalk- voorbereiding en realisatie
Lodewijk Napoleonlaan- voorbereiding en realisatie
Vinkenslag- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen armaturen en masten en schilderen masten

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

verlichting: verschillende locaties, vooralsnog uitgaande van:
Elschot: vervangen 12 armaturen en masten,
Oudenhove: vervangen 14 x armatuur en schilderen mast,
Leijsenstraat: vervangen 18 armaturen en masten,
Keerstijl: vervangen 12 armaturen en masten,
Kruilier: vervangen 12 armaturen en masten,
Tempelbalk: vervangen 10 armaturen en masten,
Lodewijk Napoleonlaan: vervangen 9 lichtmasten,
Vinkenslag: vervangen 8 lichtmasten.

Urgentie:
verlichting: Elschot, Leijsenstraat, Keerstijl, Kruilier, Tempelbalk: verouderde armaturen en masten en energiebesparing.

Oudenhove: versleten armaturen en energiebesparing.
Lodewijk Napoleonlaan: einde levensduur.
Vinkenslag: versleten masten en armaturen.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: -
grondwaterkwaliteit: -
civieltechnische kwaliteit: -
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Bovensteweg / Ekelstraat reconstructie 

Projectnummer:  oth00447

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Bovensteweg / Ekelstraat- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en 
realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie Bovensteweg/Ekelstraat en aanleg "ovonde"

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Project van en uitgevoerd door de provincie. Aanleg "ovonde" (ovale rotonde) bij aansluiting Ekelstraat/aansluiting
A27; verdubbeling van de rijstroken tussen de A27 en de Pasteurlaan. 
Gemeente draagt financieel bij aan het project op basis van takkentheorie en aan de aanleg van een extra 
rijstrook naar de Pasteurlaan.

Urgentie:
overig: Tempo provincie.

Effect op stadsontsluiting:
Effect op de stadsontsluiting beperkt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijven de op- en afritten van de  A27 

d.m.v. tijdelijke verkeersmaatregelen altijd bruikbaar. 
Afsluiting van de Bovensteweg gedurende één fase in het werk. Relatie met onderhoudswerkzaamheden 
tunnelbak Bovensteweg. Deze afsluiting afstemmen op overige geplande werkzaamheden aan het 
hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen). 
Let op fietsomleiding naar Oosteind over het werk laten lopen.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: ja
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek
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Jaarprogramma 2018

Project: Weststad I en II onderhouds- en verbeteringsmaatregelen

Projectnummer:  oth00514

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Industrieterrein Weststad - Zuid
     

locatie en fase: Koopvaardijweg- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanleg noodontsluiting t.b.v. Weststad II

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: De aanleg van een noodontsluiting tussen de Koopvaardijweg en Weststad III.
Urgentie:

overig: Noodzakelijke verbetering veiligheidssituatie.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect 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-kabel laten zakken.
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Bredaseweg herontwikkeling MPO-terrein

Projectnummer:  oth00525

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Bredaseweg- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding meerjarig
Bredaseweg- werk door anderen in openbare ruimte – realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling woningbouwplan Wilhelminahaven

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Herontwikkeling van het voormalig MPO-terrein tot woningbouwlocatie Wilhelminahaven. 
Bouw en aansluitend woonrijp maken. 
De aansluiting Bredaseweg/Houthavenweg omvormen tot rotonde i.v.m. de ontsluiting van de nieuwe woonwijk 
Wilhelminahaven.
Aanpassen van de regeling van de VRI kruising Bredasweg –  Ridderstraat.

Urgentie:
overig: Tempo ontwikkelaar.

Stedelijke ontwikkeling.
Effect op stadsontsluiting:

Aanleg rotonde geeft stremming en/of afsluiting van de Bredaseweg.
Uitvoering afstemmen met overige geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht 

stadsafsluitingen).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: VOCl in grond; perceel N3519
grondwaterkwaliteit: PDM vlek nabij; grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: verdacht o.b.v. vooronderzoek CE
archeologie: -
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Project: Vrachelsestraat-Molenakker herontwikkeling

Projectnummer:  oth00531

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Vrachelsestraat- werk door anderen bij/in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
Vrachelsestraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling nieuwbouw woningen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkeling nieuwbouw (woningen). 
Aanpassen openbare ruimte (gemeente)

Urgentie:
overig: Tempo ontwikkelaar.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.
Wel afstemming met project herinrichting Vrachelsestraat (oth00745).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde; onderzoek
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: archeologische begeleiding/archeologisch onderzoek (door derden uit te voeren)
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Project: Programma Bewegwijzering

Projectnummer:  oth00572

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: -diverse locaties hoofdwegenstructuur-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen  en actualiseren ANWB-masten/-wijzers.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen ANWB-masten en -wijzers i.v.m. achterstallig onderhoud.
Urgentie:

wegen en verkeer: Op orde houden ANWB-bewegwijzering.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting. Uitgangspunt kortstondige afsluiting van de wegen tijdens plaatsen voorzieningen. 
Afstemmen op overige geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: afhankelijk van de locatie. In Centrum en Oud-West lood in de grond
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Pompen, gemalen en meetinstallaties

Projectnummer:  oth00574

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen van pompen, gemalen en meetinstallaties

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Vervangen van pompen/gemalen en vervangen of bijplaatsen van meetinstallaties.
Urgentie:

water en riolering: Om de onderhoudskosten niet te laten oplopen en de afvoer van (afval)water te waarborgen is het 
noodzakelijk dat pompen of gemalen regelmatig vervangen worden. Om de bestaande waterhuishoudkundige 
stelsels beter te kunnen benutten worden de meetinstallaties uitgebreid.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum en Oud West; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: afhankelijk van locatie
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van locatie
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma rioolrelining

Projectnummer:  oth00600

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Kruidenbuurt, Natuurkundigenbuurt, Vogelbuurt
     

locatie en fase: Alsemhof- voorbereiding en realisatie
Vlierlaan- voorbereiding en realisatie
Daltonstraat- voorbereiding en realisatie
Merelstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Riool relinen

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Riool-relining op diverse locaties. Vooralsnog uitgegaan van:
Alsemhof, Vlierlaan, Merelstraat: riool relinen
Daltonstraat: riool relinen. Bij eventuele herinrichting overwegen om te vervangen waarbij afkoppeling plaats 
vindt.

Urgentie:
water en riolering: Alsemhof: Het riool heeft scheurvorming en enige aantasting.

Vlierlaan: Het riool heeft scheurvorming en ernstige wortel-ingroei.
Daltonstraat: Het riool heeft scheurvorming waarbij delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn. Urgentie verhoogd 
i.v.m. breuk en/of instorting.
Merelstraat: Het riool heeft scheurvorming.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde; onderzoek bij vervanging
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: 
buisleidingtracé: zand/klei
explosieven: -
archeologie: --
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Jaarprogramma 2018

Project: Oostelijke persleiding zuidelijk tracé

Projectnummer:  oth00627

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties wijkoverstijgend-- realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanleg oostelijke persleiding, zuidelijk tracé. 

Voorbereiding in het jaar voorafgaand aan realisatie. 

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 voorkomen van wateroverlast is de oostelijke 
persleiding noodzakelijk

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting. Uitgangspunt moet zijn dat stremming van het hoofdwegennet beperkt wordt. Minimale 

afsluiting van wegen tijdens de uitvoering. Werkzaamheden afstemmen op overige geplande werkzaamheden op 
het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek is uitgevoerd; klasse industrie bij Europaweg/Paterserf
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: archeologische begeleiding
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Jaarprogramma 2018

Project: Rijksweg N282 aanpassing n.a.v. MER Dorst

Projectnummer:  oth00628

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Dorst, wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Broekstraat- voorbereiding
Rijksweg- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanpassing Rijksweg (N282) en aanleg nieuwe aansluiting nabij Broekstraat.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Voorbereiding (vanaf tracébepaling) van een tweede noordelijke auto-ontsluiting van Dorst op de 
Rijksweg (N282), aan de westzijde van het kerkdorp (t.h.v. de Broekstraat). Let op planvorming m.b.t. 
snelfietsroute Tilburg - Breda.

water en riolering: Broekstraat: aanpassingen aan watersysteem in combinatie met herinrichting.
overig: Rijksweg: vernieuwing van het gedeelte Rijksweg (N282) tussen Broekstraat en gemeentegrens met Breda, 

voorbereiden (project van de Provincie gekoppeld aan project nieuwe aansluiting Broekstraat)
Urgentie:

wegen en verkeer: Verbeteren van de ontsluiting van Dorst-West op de Rijksweg (N282) en ontlasting van de 
Spoorstraat.

water en riolering: Broekstraat: de sloten moeten worden aangepast en direct de waterafvoer verbeterd t.b.v. regen- en 
grondwaterafvoer.

overig: Provinciale onderhoudsopgave.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: verdacht o.b.v. vooronderzoek CE
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek
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Jaarprogramma 2018

Project: Sint Antoniusstraat herontwikkeling Heidehof - De Wieken

Projectnummer:  oth00630

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Sint Antoniusstraat- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Voorbereiding en realisatie van een woningbouwproject op de locatie van het voormalige 

buurthuis Heidehof aan de Sint Antoniusstraat

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkeling nieuwbouw op de locatie Heidehof / de Wieken. Voor de ontsluiting van de woningen moet het 
parkeerterrein aan de achterzijde van de woningen Paulushof worden aangepast. Het totale project wordt door 
derden uitgevoerd.

Urgentie:
overig: Stedelijke ontwikkeling.

Tempo ontwikkelaar.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: boven – en ondergronds lood (onderzoek februari 2013)
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: archeologisch onderzoek noodzakelijk
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Jaarprogramma 2018

Project: Kastanjelaan aanleg parkeerplaatsen

Projectnummer:  oth00638

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Slotjes - Oost
     

locatie en fase: Kastanjelaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanleg van extra parkeerplaatsen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanleg van vijf extra parkeerplaatsen.
Urgentie:

overig: Na de herontwikkeling  van de voormalige slagerij zijn de benodigde parkeerplaatsen nog niet aangelegd, 
Toezegging aan bewoners dat deze alsnog worden aangebracht in de Kastanjelaan.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: 
explosieven: 
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma klein onderhoud wegen

Projectnummer:  oth00663

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Kleine onderhoudsmaatregelen op verharding volgens bundeling werkomschrijving of 

bestek.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

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

wegen en verkeer: Noodzakelijk klein onderhoud.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: afhankelijk van locatie en werkzaamheden
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Renovatie wegen buitengebied

Projectnummer:  oth00664

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Oosteind
     

locatie en fase: Groenendijk- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen asfaltdeklaag en verhelpen zonken in de rijbaan.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag en verhelpen zonken in de rijbaan.
Aanleg van verkeersremmers 60 km/u.

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

Zonken in de rijbaan door zettingen (blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2016).
Weginrichting afstemmen of functie en gebruik.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: milieukundig civieltechnisch onderzoek is in 2016 uitgevoerd.
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: teerhoudend asfalt
buisleidingtracé: ja
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Programma rioolrelining zuid

Projectnummer:  oth00669

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Natuurkundigenbuurt
     

locatie en fase: Wattstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Riool relinen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Riool relinen.
Urgentie:

water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages waarbij delen van de buis zichtbaar verplaatst zijn
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: grondwaterbeschermingsgebied, schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Programma openbare verlichting kerkdorpen en buitengebied

Projectnummer:  oth00676

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Buitengebied Oosteind - Zuid, Den Hout, Oranjepolder
     

locatie en fase: Heikant- voorbereiding en realisatie
Heikantsestraat- voorbereiding en realisatie
Rijsdijk- voorbereiding en realisatie
Domeinweg- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangingen verlichting buitengebied naar LED 

Vervangen armaturen en masten.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

verlichting: Heikant: vervangingen verlichting buitengebied naar LED (vervangen lichtmasten met armatuur met TL 
lampen, 9 stuks). 
Heikantsestraat: vervangen 23 armaturen en masten.
Rijsdijk: vervangen 5 armaturen en masten.
Domeinweg: vervangen 22 armaturen en masten.

Urgentie:
verlichting: Heikant: einde levensduur, masten zijn zeer  slecht.

Heikantsestraat, Rijsdijk: einde levensduur.
Domeinweg: verouderde armaturen en masten en energiebesparing.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: ja
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Arkendonk ontwikkelingsvisie

Projectnummer:  oth00690

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Donkenbuurt
     

locatie en fase: Arkendonk- initiatief
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Opstellen van een inrichtingsvisie voor het gebied.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Opstellen van een inrichtingsvisie voor het gebied. Daarin tevens betrekken de vrijkomende ruimten in het 
winkelcentrum en de gebruiksdruk in de omgeving.

Urgentie:
overig: Sluiting van het zwembad in 2015.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging, klei
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Vrachelsedijk ontwikkeling nummer 10

Projectnummer:  oth00691

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Vrachelen - Zuidoost
     

locatie en fase: Vrachelspad- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie, 
meerjarig
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling Vrachelspad, woningbouw.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouw woning(en) en woonrijp maken, overname (toekomstig) openbaar gebied na afronding.
Urgentie:

overig: Tempo ontwikkelaar.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: locatie is vrijgegeven
archeologie: -

 revisie 1.1 bladzijde 79



Jaarprogramma 2018

 revisie 1.1 bladzijde 80



Jaarprogramma 2018

Project: Programma betonreparaties wegen

Projectnummer:  oth00700

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: -diverse locaties hoofdwegenstructuur-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Betonreparaties op het hoofdwegennet in het kader van wegonderhoud.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

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

wegen en verkeer: In verband met veiligheid van de weg (onderhoudsplicht).
Effect op stadsontsluiting:

Uitgangspunt moet zijn kortstondige afsluitingen op de hoofdwegenstructuur, nachtwerk. Afstemmen op overige geplande 
werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onbekend
grondwaterkwaliteit: onbekend
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: onbekend
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Onverharde en Halfverharde paden

Projectnummer:  oth00701

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Egalisatie en herstelwerkzaamheden halfverharde en zandpaden.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

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

wegen en verkeer: In verband met onderhoudsplicht.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: onbekend
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Pasteurlaan herstel wortelopdruk in fietspad

Projectnummer:  oth00709

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Pasteurlaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode April 2018
Projectbeschrijving Aanpak wortelopdruk en vervangen asfaltdeklaag op de fietspaden Pasteurlaan.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Aanpak wortelopdruk en vervangen asfaltdeklaag.
Urgentie:

wegen en verkeer: Terugkerende wortelopdruk en lichte schades in de asfaltdeklaag.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.
Rekening houden met bereikbaarheid Amphia.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Leijsenhoek reconstructie wegprofiel 

Projectnummer:  oth00715

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Leijsenhoek en Waterloostraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Integrale reconstructie 

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

verbetering woonbuurten: Integrale reconstructie van het wegprofiel en toevoegen van groen.
overig: Toegankelijkheid openbare ruimte voor voetgangers verbeteren; reconstructie van de trottoirs i.v.m. smal 

wegprofiel en de veelheid aan functies.
Urgentie:

verbetering woonbuurten: Slechte toegankelijkheid van de Leijsenhoek voor voetgangers. Beperkte ruimtelijke kwaliteit door 
rommelige inrichting van de straat (te veel functies in te krap wegprofiel). Verbetering van de uitstraling van het 
centrum. GPO/CBO en bestuurlijke wensen.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: klasse industrie – Interventiewaarde onderzoek noodzakelijk
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Jaarprogramma 2018

Project: Programma Groot onderhoud Bosplantsoenstroken

Projectnummer:  oth00717

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: De Warande, Den Hout, Vogelbuurt, Vrachelen - Zuidwest, wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Lange Voren- voorbereiding en realisatie
Warandelaan- voorbereiding en realisatie
Hoge Akker- voorbereiding en realisatie
Plevierstraat- voorbereiding en realisatie
Markkant- voorbereiding en realisatie
Burgemeester Materlaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Dunnen van boomvormers in stroken bosplantsoen. Locaties zijn voorlopig, mede 

afhankelijk van meldingen en toezeggingen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

groen: Dunnen van boomvormers in stroken bosplantsoen om een duurzame beplanting te ontwikkelen en te behouden. 
Selecteren van toekomstbomen en zoveel mogelijk voorkomen van overlast door overhangend groen.

Urgentie:
groen: De bomen beginnen elkaar te verdrukken in lichtconcurrentie. Bij aanleg zijn relatief veel boomvormers 

aangeplant en tot nu is in het beheer nauwelijks in de samenstelling ingegrepen. De vitaliteit en restlevensduur 
van alle bomen worden ernstig beperkt als toekomst bomen niet worden vrijgesteld. Zodoende wordt ook de 
veiligheid verder verbeterd.
Daarmee dreigen bomen in de rand, die de grootste kans op overlast vormen, dominant te worden.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: afhankelijk van de locatie
grondwaterkwaliteit: Provinciale milieuverordening;  De Warande en Vrachelen Zuid West
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: afhankelijk van de locatie
explosieven: onbekend
archeologie: -
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Project: Oude Tilburgsebaan stedelijke ontwikkeling

Projectnummer:  oth00722

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Dorst
     

locatie en fase: Oude Tilburgsebaan- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie 
- meerjarig 2 jaar
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Bouw.

Woonrijp maken; het werk in de (toekomstige) openbare ruimte wordt door anderen 
uitgevoerd. 

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouw 15 woningen en woonrijp maken
Urgentie:

overig: Stedelijke ontwikkeling.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei
buisleidingtracé: -
explosieven: verdacht op basis van vooronderzoek CE
archeologie: mogelijk noodzaak onderzoek
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Project: De Vliert bouw garageboxen

Projectnummer:  oth00723

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Dorst
     

locatie en fase: De Vliert- werk door anderen in openbare ruimte;voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Bouw van garageboxen.

Aanpassing aan de openbare ruimte (o.a. realisatie uitritten) wordt door anderen 
uitgevoerd.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouw van garageboxen.
Urgentie:

overig: Stedelijke ontwikkeling.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei
buisleidingtracé: -
explosieven: niet onverdacht
archeologie: -
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Project: Maalderijstraat stedelijke ontwikkeling

Projectnummer:  oth00724

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Oosteind
     

locatie en fase: Maalderijstraat- werk door anderen in openbare ruimte;voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Bouw woningen en woonrijp maken.

Aanpassingen aan de openbare ruimte worden door anderen uitgevoerd.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

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

Urgentie:
overig: Stedelijke ontwikkeling.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: onderzoek afgerond
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Project: Centrum impuls aantrekkelijke binnenstad

Projectnummer:  oth00725

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- initiatief
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van het 

centrumgebied.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Maatregelen ter verbetering van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied. Maatregelen verspreid over het 
centrum.

Urgentie:
overig: Impuls aantrekkelijkheid binnenstad.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: -
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Project: Programma Bermen 

Projectnummer:  oth00729

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: -diverse locaties hoofdwegenstructuur-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Verlagen bermen op diverse locaties.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Afroven van bermen ter voorkoming van wateroverlast en schade aan wegverhardingen. Locaties 
worden bepaald door inspectie.

Urgentie:
wegen en verkeer: Onvoldoende afwatering veroorzaakt schade aan de verharding. Overtollige plasvorming schaadt de 

verkeersveiligheid.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden in de bermen
grondwaterkwaliteit: onbekend
civieltechnische kwaliteit: onbekend
buisleidingtracé: onbekend
explosieven: onbekend
archeologie: -
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Project: Van Oldeneellaan herontwikkeling locatie politiebureau

Projectnummer:  oth00732

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Slotjes - Midden
     

locatie en fase: Herinrichting van de Apollostraat- voorbereiding en realisatie
Van Oldeneellaan- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Herinrichten van de Apollostraat: na gereedkomen woningbouw

Van Oldeneellaan en Spijtenburgstraat: aanleg trottoir, groenvoorzieningen en 
parkeerstroken aan noordzijde Van Oldeneellaan en parkeerhavens in de 
Spijtenburgstraat in verband met de realisatie van woningen. Het werk in de openbare 
ruimte wordt uitgevoerd door anderen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Apollostraat: renoveren en reconstrueren. 
Let op samenhang herontwikkeling voormalig politiebureau.
Van Oldeneellaan: herontwikkeling van de locatie.
Let op bij de planvorming voor de openbare ruimte op de visie voor de Van Oldeneellaan.

Urgentie:
overig: Apollostraat: aanpassing inrichting i.v.m. woningbouwontwikkeling en onderhoudsopgave (project Slotjes 

Midden).
Van Oldeneellaan en Spijtenburgstraat: stedelijke ontwikkeling.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting. 
Werkzaamheden in de Van Oldeneellaan afstemmen op evenementen en mogelijke omleidingen in verband met overig 

geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: bodemverontreiniging Van Oldeneellaan; sanering nog niet afgerond
grondwaterkwaliteit: bodemverontreiniging Van Oldeneellaan; sanering nog niet afgerond
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: - 
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Project: Slotlaan nieuwbouw Mgr. Frenckencollege

Projectnummer:  oth00740

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Slotlaan- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding
Slotlaan- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Planontwikkeling nieuwbouw Mgr. Frenckencollege aan de Slotlaan. Hierbij wordt ook de 

openbare ruimte in de naaste omgeving van de school betrokken.
Werk door anderen in openbare ruimte.
Slotlaan inrichting terrein.
Aanpassen rioolafvoer school en afwatering parkeerterrein.
Slotlaan verbeteren afwatering parkeerplaats.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwerp openbare ruimte rondom het gebouw van het Mgr. Frenckencollege i.v.m. sloop/nieuwbouw van de 
school.  Nieuwe situering van het gebouw kan van invloed zijn op loop- en fietsroutes en de hoeveelheid en 
ligging van de parkeervoorzieningen. Plan wordt ontwikkeld door derden.
Let op munitie onderzoek.
Inrichting bouwweg.

wegen en verkeer: Inrichting openbare ruimte rondom de nieuwbouw van Mgr. Frenckencollege.
water en riolering: Aanpassen vuilwaterafvoer van de school onder Slotlaan indien mogelijk en afwatering parkeerterrein

verbeteren.
Urgentie:

overig: Nieuwbouw Mgr. Frenckencollege.
wegen en verkeer: Aansluiting openbare ruimte op gewijzigde situatie.
water en riolering: Slechte afwatering parkeerterrein door wortels in kolken en aansluitleidingen. Onbekend hoe 

vuilwaterafvoer van school onder Slotlaan loopt en wat kwaliteit daarvan is.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven:verdacht o.b.v. vooronderzoek CE “Lukwelpark 
archeologie: onderzoek
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Project: Vondellaan reconstructie hoofdrijbaan

Projectnummer:  oth00743

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Vondellaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Renovatie van de hoofdrijbaan Vondellaan

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Verminderen of afkoppelen van de (asfalt)verharding. Versmallen van de rijbaan en aanbrengen van 
infiltratiegoten. Bekijken of verkanting van de asfaltrijbaan op één oor mogelijk is.

wegen en verkeer: Vervangen van de  asfaltdeklaag
verbetering woonbuurten: Opleuken van parkeerplaats door de rijbaan ca. 1 m te versmallen (verplaatsen trottoirband 

en kolken), verwijderen van de tegels en inplanten van een haag tussen rijbaan en parkeerplaats.
Urgentie:

water en riolering: Om te veel overstorten in de Burg. van Oerslaan te voorkomen moeten er in Oosterheide 
afkoppelmaatregelen uitgevoerd worden, ook klimaatadaptatie speelt een rol.

wegen en verkeer: Rafeling van het asfalt van matige en ernstige aard.
verbetering woonbuurten: Politieke ambitie en verzoeken winkelcentrum.

Effect op stadsontsluiting:
Effect op het bevoorradingsverkeer van en naar het winkelcentrum Zuiderhout.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon; ligging in grondwaterbeschermingsgebied; Provinciale Milieuverordening
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Vrachelsestraat renovatie en reconstructie

Projectnummer:  oth00745

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Vrachelsestraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie van de weg in verband met aanpassing van de komgrens en de functie van 

de weg door ontwikkeling van De Contreie

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Herinrichten van het wegprofiel i.v.m. functiewijziging van de weg. De toegestane maximum 
rijsnelheid van de weg moet teruggebracht worden. Nu hele rijbaan binnen de bebouwde kom is getrokken, is 
rijsnelheid van 60 km niet meer toegestaan. Moet nog keuze worden gemaakt tussen naar 50-km-weg of 30-km- 
zone. Bij herinrichting het asfalt zo mogelijk vervangen door klinkerverharding (bibeko).

verbetering woonbuurten: Maatregelen voor veiligheid (fietsroute), snelheidsverlaging en beperking overlast 
aanwonenden.

groen: Afwerken bermen en inzaaien met bloemrijk mengsel en waar mogelijk het planten van enkele vrijstaande bomen.
water en riolering: Vervangen drukriool door vrijvervalriolering,
verlichting: Armaturen vervangen en schilderen mast.

Urgentie:
wegen en verkeer: De asfaltverharding is versleten waarbij vooral de buitenzijden van de weg, die het meest gebruikt 

worden door fietsers, slecht zijn. Het wegonderhoud is maatgevend. De  rijsnelheid op de weg is te hoog. De 
veiligheid of veiligheidsbeleving van langzaam verkeer moet worden verbeterd. Te hoge rijsnelheid autoverkeer; 
wegonderhoud is nu maatgevend.

verbetering woonbuurten: Volgt de ondehoudsurgentie. Omdat de Vrachelsestraat geen hoofdweg meer is en binnen 
de kom ligt, zijn verbeteringsmaatregelen voor de hand liggend.

groen: Volgt de onderhoudsbehoefte van wegen.
water en riolering: Drukriolering is een dure voorziening, bij herinrichting bestaat de mogelijkheid om beheerkosten te 

reduceren door aanleg van vrijvervalsysteem.
verlichting: Armaturen afgeschreven.

Effect op stadsontsluiting:
Gevolgen voor bereikbaarheid Den Hout met name voor fietsverkeer. Werkzaamheden moeten afgestemd worden op 

werkzaamheden aan de Weststadweg/Haasdijk (oth00196).
Openbaar vervoer: route buurtbus 224 loopt via de Vrachelsestraat.
Aandacht voor landbouwverkeer (afstemming met ZLTO).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk
grondwaterkwaliteit: onderzoek noodzakelijk
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: - 
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Project: Meerberg, ontwikkeling wellness Bergvlietsebossen

Projectnummer:  oth00746

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Bosgebied bij Oosterhout
     

locatie en fase: Meerberg- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling en bouw van hotel, wellness en 80 recreatiewoningen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouw van hotel, wellness en 80 recreatiewoningen.
Urgentie:

overig: Ontwikkeling (recreatieve) voorzieningen.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: 

 revisie 1.1 bladzijde 109



Jaarprogramma 2018

 revisie 1.1 bladzijde 110



Jaarprogramma 2018

Project: Programma Glasvezelnetwerk buitengebied

Projectnummer:  oth00748

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanleg glasvezelnetwerk.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanleg van glasvezelnetwerk, totaal ca. 60 km netwerk.
Het werk in de openbare ruimte wordt uitgevoerd door anderen, de gemeente voert alleen toezicht uit; let op 
kosten toezicht.

Urgentie:
overig: Extern.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk, bij werkzaamheden in bermen
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: afhankelijk van de locatie
explosieven: n.v.t.
archeologie: 
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Project: Willem Dreeslaan uitbreiding en sluiting scholen

Projectnummer:  oth00749

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Staatsliedenbuurt
     

locatie en fase: Willem Dreeslaan- werk door anderen in openbare ruimte – initiatief
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Voorbereiding en uitvoering verbouw en aanbouw schoolgebouw De Duizendpoot op het 

voormalige terrein van basisschool De Rietgors en bouw permanente lokalen 
(Duizendpoot), sluiting school (Rietgors).

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Verbouw school en aanbouw permanente lokalen. Deels afstoting schoolterrein naar het openbaar gebied.
Urgentie:

overig: Afhankelijk van gemeentelijke wensen bij nieuwbouw.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: klei 
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: mogelijk archeologisch onderzoek
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Project: Centrum toegankelijkheid

Projectnummer:  oth00753

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Arendstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanbrengen van geleidelijnen voor blinden en slechtzienden in de Arendstraat.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

verbetering woonbuurten: Aanbrengen geleidelijnen (TG-lining) t.b.v. visueel gehandicapten.
Urgentie:

verbetering woonbuurten: Toegankelijkheid en bruikbaarheid centrum.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.
Wel afstemmen met evenementen in het centrumgebied.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: centrum; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: zand voor ophoging/aanvulling
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Beneluxweg noord herontwikkeling bedrijfslocatie

Projectnummer:  oth00758

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Beneluxweg- werk door anderen in openbare ruimte;voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Uitwerken van een gebiedsvisie.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Uitwerken van gebiedsvisie (o.a. herontwikkeling voormalig kantoor Oranjewoud, aanpassingen AC-restaurant).
Urgentie:

overig: Ontwikkeling.
Effect op stadsontsluiting:

Voorbereiding; geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

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

 revisie 1.1 bladzijde 117



Jaarprogramma 2018

 revisie 1.1 bladzijde 118



Jaarprogramma 2018

Project: Vlierlaan renovatie groenvoorzieningen 

Projectnummer:  oth00764

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Kruidenbuurt
     

locatie en fase: Vlierlaan- realisatie
Vlierlaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Herplanten van bomen en zo nodig renoveren plantvakken in combinatie met 

rioolreparaties.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

groen: Herplanten van bomen en zo nodig renoveren van plantvakken, in navolging op reeds ingezette renovatie en 
reconstructiewerk. Herstel van verhardingen is reeds uitgevoerd. Eventueel herinrichten van vakken die uit 
privatisering terug naar het openbaar gebied komen.

water en riolering: Twee riolen verwijderen en vervangen door één riool i.c.m. herinrichting groen.
Urgentie:

groen: Toezeggingen aan bewoners i.v.m. overlastsituaties.
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en er loopt zand in.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Programma ingebruikname openbaar groen

Projectnummer:  oth00765

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: overwegend in buurten
     

locatie en fase: -diverse locaties-- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Inrichten van groenstroken na beëindiging van het particulier gebruik.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Inrichten van groenstroken na beëindiging van het particulier gebruik in het kader van het project “Ingebruikname 
en verkoop restgroen”.

Urgentie:
overig: Projectmatige aanpak oneigenlijk grondgebruik gemeentebreed. Herstel groenvakken volgend op resultaten 

grondverkoop etc.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: afhankelijk van de locatie; Centrum en Oud West; lood in de grond.
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van de locatie
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Gerbrandylaan integraal groot onderhoud

Projectnummer:  oth00766

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Staatsliedenbuurt     
locatie en fase: Gerbrandylaan- voorbereiding en realisatie     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie van het wegprofiel en renoveren van de voetpaden en de groenstroken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

groen: Rooien Lonicera's en vervangen door laagblijvende beplanting.
wegen en verkeer: Vervangen betonstraatstenen en herstraten voetpaden.

Aanbrengen verkeersplateaus met aansluitende straten, versmallen wegprofiel van 6 naar 5 meter.
verbetering woonbuurten: Inrichting van de straat volgens uitgangspunten 30-km-zone. Versmallen van het wegprofiel,

het aanleggen van drempels op de kruising met aansluitende wegen en het verminderen van het verhardings-
oppervlak in het kader van klimaatmaatregelen (adaptatie)(bijdrage).

verlichting: Vervangen 22 armaturen en masten.
water en riolering: Bij wegenonderhoud direct afkoppelen of verminderen van verharding. Deel van de straat langs 

watergangen waar mogelijk op één oor zodat kolken vervallen en regen afstroomt naar oppervlaktewater.
Urgentie:

groen: Grove en moeilijk te onderhouden soort die te groot wordt voor de plantvakken.
wegen en verkeer: Versleten stenen in rijbaan als gevolg van inferieure betonkwaliteit. Oneffenheden en wortelopdruk in

de voetpaden.
verbetering woonbuurten: Groot onderhoud vormt de aanleiding tot het aanbrengen van verkeersremmers en 

versmalling van het wegprofiel om zo de snelheid van het autoverkeer te drukken. Tevens zo de ongewenste 
voorrangsituatie in de woonstraat opheffen. Door vermindering van het verhard oppervlak en het toevoegen van 
groen wordt een bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie.

verlichting:  Verouderde armaturen en masten en energiebesparing (Led verlichting).
water en riolering: Door afkoppelen kan riool ontlast worden waardoor geen of minder overlast ontstaat.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand/klei
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Waterbeemd verbeteren park

Projectnummer:  oth00767

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Beemdenbuurt     
locatie en fase: Waterbeemd- voorbereiding en realisatie     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Verbeteren van de groenvoorzieningen en de wandelpaden in het park

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Riool relinen i.v.m. aanwezigheid van stadsverwarming. Wel afkoppeling van straatvlak bekijken 
mede i.v.m. terugdringen onderhoud kolken. Aansluiting zoeken bij het Waterschap i.v.m. vervangen of 
verwijderen van de beschoeiing.

groen: Dunnen in bosplantsoen achter Oosterbeemd; selecteren van toekomst bomen. Vervangen diverse Acer 
saccharinums en Metasequoia’s. Rooien heesters op talud en omvormen naar kruidenrijk gras. Vervangen twee 
platanen in verharding op de Waterbeemd.

verbetering woonbuurten: In verband met klimaatbestendigheid wordt de verharding zoveel mogelijk direct afgewaterd 
naastliggende vijvers.

wegen en verkeer: Vervangen deklaag, plaatselijk incl. onderlagen. Toepassen van wapening ter plaatse van 
wortelopdruk.

Urgentie:
water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. Door vermindering van afvoerend verhard oppervlak naar

de riolering ontstaat minder overlast. Waterschap heeft wens om beschoeiingen op te ruimen en natuur-
vriendelijke oevers te maken. Dat zijn werkzaamheden die zij bij voorkeur in de winterperiode uitvoert.

groen: Diverse bomen worden takbreukgevoelig en vormen een toenemend risico. In de bosplantsoenstrook verdringen 
boomvormers elkaar. De plantvakken zijn ernstig vervuild met braam, wortelonkruiden (achterstallig onderhoud) 
en moeilijk te onderhouden. De platanen hebben onvoldoende groeiruimte onder- en bovengronds om te kunnen 
handhaven. Er ontstaat een toenemd risico voor de gevels nabij.
Wortelopdruk, overlast en het park krijgt een vieze uitstraling.

verbetering woonbuurten: Klimaatadaptatie.
wegen en verkeer: Wortelopdruk, rafeling en randschades.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand/klei
buisleidingtracé: stadsverwarming
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Burgemeester Holtroplaan reconstructie

Projectnummer:  oth00768

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Burgemeester Holtroplaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie van rijbaan en fietspaden ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Reconstrueren van de rijbaan zodat vrijliggende fietspaden kunnen worden gerealiseerd en de 
voetgangersoversteekplaatsen overzichtelijker en veiliger worden. Wegprofiel Burg. Materlaan dient vooralsnog 
als voorbeeld. In SO-fase nagaan of beide rijstroken op westelijke rijbaan kunnen worden ingepast. Aanleg 
vrijliggende fietspaden afhankelijk van inrichtingsmodel enkelzijdig tweerichtingen of aan weerszijden van de 
nieuwe weg. Inpassen bushaltes. Verbeteren toegang/uitgang parkeerplaats Zuiderhout. Aanpassen inritten 
aansluitende straten. De Burg. Holtroplaan blijft HOV-route.
Vervangen asfaltdeklaag van rijbaan en fietspad.

Verlichting: Bestaande lichtmasten worden verplaatst van de middenberm naar de zijkant van de weg, en zigzag terug 
geplaatst. Tevens worden alle huidige armaturen omgebouwd van conventioneel naar LED.

groen: Aanpassen bermen met bloembollen en mogelijk kruidenrijke vegetaties (bijen). Indien mogelijk bij reconstructie 
middenberm met beuken in stand houden. Herplanten bomen van bomen die moeten komen te vervallen (1:1); 
herstel groenstructuur. 

water en riolering: Riool vervangen en verbeteren i.v.m. slechte afstroming.
Bij herinrichten rijbanen  zo veel als mogelijk afkoppeling d.m.v. aanleg wadi’s en verwijderen kolken; in ieder 
geval het deel tussen Vondellaan en Burg. Materlaan.

Urgentie:
wegen en verkeer: De asfaltverharding is versleten en wordt op korte termijn voor fietsers onveilig. Asfaltonderhoud is 

urgent. De rijsnelheden liggen te hoog door breed wegprofiel en lange rechtstanden. Gezien het aantal letsel-
ongevallen in recente jaren is reconstructie zeer gewenst waarbij aandacht voor oversteekpunten van het 
langzaam verkeer. Ten behoeve van fietsveiligheid zijn reeds provisorische maatregelen getroffen. Met de aanleg
van vrijliggende fietsvoorzieningen kunnen veiligheid en comfort voor fietsers sterk verbeterd worden. Goede 
inpassing van de busroute is vereiste.
Rafeling van de asfaltverharding.

verlichting:Met het herinrichten van de weg is er geen plaats meer voor de masten op de huidige positie. Tevens wordt de 
verlichting omgebouwd naar LED.

groen: Compensatie en inrichting berm volgt de onderhoudsurgentie van wegen.
water en riolering: Het riool ligt deels met een zonk waardoor er een verhoogd vervuilingsrisico bestaat. Ophoping van 

vuil ontstaat met name op kruising met Buurstede waardoor meer vuiluitstoot plaatsvindt bij de overstort Paterserf
Door het riool te ontlasten ontstaat minder overstort bij Burg. van Oerslaan. Dit is een overstort die te vervuilend 
is voor het ontvangende water.

Effect op stadsontsluiting:
Grootschalig werk, aanpassing HOV-route. Uitvoering van de werkzaamheden moet afgestemd worden met overige 

geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen).

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: mogelijk archeologisch onderzoek (vnl. wadi’s)
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Project: Ohmstraat reconstructie

Projectnummer:  oth00769

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Natuurkundigenbuurt     
locatie en fase: Ohmstraat- voorbereiding en realisatie     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Reconstructie van het wegprofiel.

Aanpassen groenstructuur en klimaatbestendig inrichten.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Riool vervangen en vergroten en i.c.m. herinrichting afkoppelen straatverharding door aanleg wadi
groen: Vervangen van hopbeuken i.v.m. gezondheidsklachten en wortelopdruk.
wegen en verkeer: Reconstructie van het wegprofiel naar 30-km-inrichting met parkeerplaatsen en groenstrook. Zodanig

herschikken dat kansen ontstaan voor het afkoppelen en vermindering van het verhard oppervlak.
verbetering woonbuurten: Bijdrage aan reconstructie voor aanschaf van nieuwe verhardingsmaterialen (facelift) en het 

klimaatbestendiger maken van de inrichting van de openbare ruimte.
Urgentie:

water en riolering: Het riool heeft scheurvorming en lekkages. Afkoppelen van verharding geeft minder vuiluitstoot bij de
risicovolle overstort in de Burg. van Oerslaan.

groen: De vruchten van de hopbeuk hebben scherpe haren die vrijkomen na de bloei en irritaties aan de luchtwegen 
veroorzaken. 

wegen en verkeer: De straat heeft oneffenheden o.a. als gevolg van wortelopdruk.
verbetering woonbuurten: Natuurkundigenbuurt raakt onderhoudsbehoeftig en heeft een gedateerde uitstraling. Een 

kwaliteitsimpuls verbetert de uitstraling.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Programma Kastelenbuurt aanpassing drainage

Projectnummer:  oth00770

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Kastelenbuurt
     

locatie en fase: Toutenburg- voorbereiding en realisatie
Wielestein- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Persleiding omzetten van riool naar watergang.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Toutenburg: persleiding van de drainage omzetten van vuilwaterriool naar watergang in de 
Hoofseweg.

water en riolering: Wielestein: persleiding van de drainage omzetten van vuilwaterriool naar regenwaterriool in de 
Weerdestein.

Urgentie:
water en riolering: Schoon grondwater niet vervuilen en daarna zuiveren. Hiermee direct het rioolstelsel ontlasten. 

Opgenomen project in water- en rioleringsplan.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Wilhelminakanaal-noord rioolvervanging

Projectnummer:  oth00771

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Wilhelminakanaal Noord- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Verwijderen deel vrijvervalriool t.h.v. Jamin-terrein en vervangen door persleiding.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Vervangen en verbeteren van een deel van het vrijvervalriool t.h.v. Jamin-terrein door aanleg van 
pomp met persleiding en aan te sluiten op de oostelijke persleiding.

Urgentie:
water en riolering: Ontlasten van vrijvervalriolering Slotjes en verbeteren afvoer Everdenberg door aansluiting op 

oostelijke persleiding.  Opgenomen project in water- en rioleringsplan.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden in bermen
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: gasleiding langs het Wilhelminakanaal 
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Akkerweg asfaltrenovatie en verbeteren wateroverlast

Projectnummer:  oth00772

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Buitengebied Dorst - Zuid
     

locatie en fase: Akkerweg- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Asfaltrenovatie en opheffen wateroverlast.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Herstellen randschade Akkerweg en vervangen deklaag Akkerweg en Koutereind.
verlichting: Vervangen 3  lichtmasten.
water en riolering: In het asfaltonderhoud kruisingsvlak verhogen zodat dit niet meer onder water staat na hevige 

regenval. Dat is nu het laagste punt van rijbaan.
Urgentie:
wegen en verkeer: Veel rafeling van ernstige aard en scheurvorming.

verlichting: Einde levensduur, masten zijn zeer slecht.
water en riolering: Verkeersveiligheid is in geding na extreme regenval omdat straat onder water komt te staan en 

daardoor niet meer zichtbaar is. 
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting. Afstemming zoeken met Breda i.v.m. gevolgen omleidingen en bereikbaarheid.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: bermen onderzoek is in 2016 uitgevoerd
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Lage Molenpolderweg asfaltrenovatie

Projectnummer:  oth00773

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Lage Molenpolderweg- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen geluidsarme asfaltdeklaag op de rijbaan.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen geluidsarme asfaltdeklaag rijbaan, inclusief de kruisingsvlakken. Daar waar de weg geen 
opsluitbanden heeft, de bermen aanpassen.

Urgentie:
wegen en verkeer: Rafeling van lichte tot matige aard, bezwijken van de dunne deklaag.

Effect op stadsontsluiting:
Uitvoering van de werkzaamheden afstemmen met de overige geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie 

kaartje/overzicht stadsafsluitingen)

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: n.v.t.
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: n.v.t.
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Pasteurlaan asfaltrenovatie

Projectnummer:  oth00774

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Pasteurlaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen van de asfaltdeklaag.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen asfaltdeklaag.
Urgentie:

wegen en verkeer: Rafeling en craquelé.
Effect op stadsontsluiting:

Werkzaamheden afstemmen op de overige geplande werkzaamheden op het hoofdwegennet (zie kaartje/ overzicht 
stadsafsluitingen). Extra aandacht voor bereikbaarheid van het ziekenhuis, het centrum en de pompstations.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: n.v.t.
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: n.v.t.
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Heuvel reconstructie en functieverandering

Projectnummer:  oth00775

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Heuvel- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Integraal reconstrueren van de Heuvel.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Uitwerken definitief ontwerp en voorbereiden van de integrale herinrichting van de Heuvel. Uitvoeren 
onderzoeken, aanpassen kabels en leidingen. 

Urgentie:
wegen en verkeer: Wijziging van de functie van de aanliggende panden vraagt om andere voorzieningen, zoals 

terrasruimte/bevoorrading vrachtverkeer/parkeren.
groen: Kwaliteit bomen slecht; behoud bomen en/of verbeteren van de groenvoorziening (nieuwe bomen) vergt 

aanpassing van de inrichting en extra ruimte.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting, let op bevoorradingsverkeer Arendshof 

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum;lood in de grond; onderzoek noodzakelijk
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek – historische kern / rijksbeschermd stadsgezicht
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Project: Natuurkundigenbuurt programma renovaties en 
reconstructies

Projectnummer:  oth00776

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Natuurkundigenbuurt
     

locatie en fase: Galvanistraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Renoveren gehele wegprofiel.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen alle verhardingen.
Urgentie:

wegen en verkeer: Veel oneffenheden van matige tot ernstige aard. Ronding van de weg onvoldoende voor afwatering 
(de weg ligt hol). Versleten materialen.

verbetering woonbuurten: Volgt de onderhoudsurgentie.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Schildersplantsoen renovatie verhardingen

Projectnummer:  oth00777

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Schildersbuurt
     

locatie en fase: Schildersplantsoen- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Herstraten alle verhardingen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Herstraten alle verhardingen.
Urgentie:

wegen en verkeer: Oneffenheden van matige en ernstige aard (herhaaldelijk).
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit:.schoon
civieltechnische kwaliteit: zand/klei
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Centrum renovatie dynamische stadsafsluiting

Projectnummer:  oth00778

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Arendstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vernieuwen van de dynamische stadsafsluiting op de locaties Arendstraat, Arendshof, 

Heuveleind, Nieuwstaat, Keiweg, Torenstraat, Leijsenhoek en Klappeijstraat.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Voorbereiden en vernieuwen van de voorzieningen voor de dynamische stadsafsluiting. Vooralsnog wordt 
gedacht aan een systeem met verzinkbare palen, een systeem met cameratoezicht of een systeem waarin sprake
is van een mengvorm daarvan. Voorbereiding wordt reeds opgestart in 2017.

Urgentie:
overig: Einde levensduur van de huidige voorziening. 

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.
Wel invloed op bereikbaarheid centrum.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk; Centrum; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Bouwlingstraat verwijderen trottoir

Projectnummer:  oth00779

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum
     

locatie en fase: Bouwlingstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Verwijderen trottoir en mogelijk het riool en inzaaien en inplanten met bollen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

groen: Verwijderen oostelijk trottoir en inzaaien en inplanten met bollen.
riool: Verwijderen bestaand riool en anders vol schuimen.

Urgentie:
groen: Het trottoir is slecht bruikbaar vanwege zware wortelopdruk. De beuken zijn zeer waardevol. Verbetering van de 

groeiplaats maakt dat deze langer in stand zijn te houden. Tevens klimaatbestendiger inrichting.
Riool: Het riool heeft geen functie buiten wat berging. Er zouden ook geen aansluitingen meer aangesloten zijn. Let op 

eventueel belang van holle ruimte voor bestaande zware bomen.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.
Wel rekening houden met bevoorrading BouwlingCentre (Jumbo/Bristol etc.) en evenementen in het centrumgebied.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: n.v.t.
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Programma reconstructies groen 2018

Projectnummer:  oth00780

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Centrum, Kanaleneiland, Leijsenakkers, Schildersbuurt, Vogelbuurt
     

locatie en fase: Damloper- voorbereiding en realisatie
Vroenhoutstraat- voorbereiding en realisatie
Jan van Eijckhof- voorbereiding en realisatie
Merelstraat- voorbereiding en realisatie
Spechtstraat- voorbereiding en realisatie
       

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Renovatie van versleten beplantingen met evt. beperkte reconstructie.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

groen: Reconstrueren van groenvoorzieningen op diverse locaties, vooralsnog uitgegaan van:
Damloper: vervangen beplanting en bomen
Vroenhoutstraat: rooien Malus in verharding en vervangen door andere bomen. Let op K&L 
Jan van Eijckhof: rooien heesters, inzaaien kruidenrijke vegetatie.
Merelstraat, Spechtstraat: renoveren groenvoorzieningen.
en diverse andere locaties

Urgentie:
groen: Zeer marginale of versleten plantvakken en beplantingen.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum; lood in de grond, ook in Spechstraat (Vogelbuurt) lood aangetroffen.
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: n.v.t.
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Slotlaan verbeteren fietspad en asfaltrenovatie

Projectnummer:  oth00781

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Slotlaan- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Realisatie vrijliggend fietspad oostzijde en asfaltrenovatie.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Aanleg van een vrijliggend fietspad door het versmallen van de rijbaan met één meter naar 6 m. Op 
de huidige fietsstrook en vrijkomende ruimte een aanliggend verhoogd fietspad aanleggen.
Overlagen asfaltrijbaan met kleine aanpassing in dakprofiel ca. 35 mm

groen: Aanleg van een groenstrook tussen trottoir en nieuw fietspad t.b.v. vitaliteit bomen. Groenstrook inrichten conform
parkzone Slotlaan.

water en riolering: Verbinding maken tussen riolen in de Slotlaan en de Huize Limburgstraat.
Urgentie:

wegen en verkeer: Asfalt raakt versleten. Verbeteren verkeersveiligheid scholieren. Aansluiten op reconstructie Groene 
Loper.

groen: De beuken in het trottoir nemen in vitaliteit af. In combinatie met overige onderhoudswerken duurzaam te 
verbeteren. Inrichting klimaatbestendiger maken.

water en riolering: Verbetering van het rioolsysteem.
Effect op stadsontsluiting:

Uitvoering werkzaamheden afstemmen op overig geplande werkzaamheden aan het hoofdwegennet en op evenementen in 
het centrum (zie kaartje/overzicht stadsafsluitingen).
Openbaar vervoer: Slotlaan belangrijke openbaar vervoerader (meerdere buslijnen met hoge frequentie). Goede 
tijdige afstemming met vervoerbedrijf.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: mogelijk archeologisch onderzoek
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Project: Bovensteweg renovatie tunnelbak

Projectnummer:  oth00782

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Bovensteweg- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen deklaag en voegen, bestrijden geluidsoverlast, mogelijk aanpassen goot.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

wegen en verkeer: Vervangen Vredesteinvoegen in de rijbaan en renoveren deklaag EP-grip.
Uitvoeren diverse betonreparaties en injecteren hars i.v.m. doordrensen voegconstructie met grondwater

wegen en verkeer: Aanbrengen geluidsabsorberend materiaal op wanden i.v.m. geluidsoverlast.
water en riolering: Deels verwijderen van goot voor zover dit binnen het budget past.

Urgentie:
wegen en verkeer: Slijtage EP-grip en lekkage tunnelbak 
wegen en verkeer: Klachten omwonenden
water en riolering: Door moeilijk uit te voeren onderhoud steeds terugkerende verstoppingen van kolken en goot.

Effect op stadsontsluiting:
Afsluiting Bovensteweg combineren met afsluiting t.b.v. werkzaamheden Bovensteweg/Ekelstraat -aanleg "ovonde".

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk bij werkzaamheden in de bermen
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: zand/klei
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Programma rioolvervangingen 2018

Projectnummer:  oth00783

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Leijsenakkers, Schildersbuurt, Staatsliedenbuurt
     

locatie en fase: Vicarislaan- voorbereiding en realisatie
Schildersplantsoen- voorbereiding en realisatie
Teldershof- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen riool.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

water en riolering: Vervangen van riolering op diverse locaties in Oosterhout. Vooralsnog ingezet op Vicarislaan, 
Schildersplantsoen en Teldershof.

Urgentie:
water en riolering: Vicarislaan, Schildersplantsoen: het riool heeft scheurvorming en lekkages.

Teldershof: het riool heeft scheurvorming  en lekkages waarbij zandinloop plaatsvindt.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: afhankelijk van de locatie
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Ridderstraat vervangen monumentale parkbomen

Projectnummer:  oth00784

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Ridderstraat- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Vervangen van enkele monumentale bomen in parken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Vervangen van slechte, bijna afgestorven of reeds verdwenen monumentale bomen in het Slotpark en park 
Brakestein.

Urgentie:
overig: De bomen zijn dood of slecht. Om de ruimtelijke kwaliteit op peil te houden of in de toekomst veilig te stellen is 

vervanging noodzakelijk.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.
Werkzaamheden wel afstemmen op evenementen in het centrum

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: Centrum; lood in de grond
grondwaterkwaliteit: n.v.t.
civieltechnische kwaliteit: n.v.t.
buisleidingtracé: n.v.t. 
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Zandoogje herontwikkeling schoollocatie

Projectnummer:  oth00907

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Vrachelen - Zuidwest
     

locatie en fase: Zandoogje- werk door anderen in openbare ruimte;voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Herontwikkeling van de schoollocatie.

Bouwrijp maken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Herontwikkeling van de locatie, bouwrijp maken.
Urgentie:

overig: Verdwijnen van de school, braakliggend.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: Baarschotsestraat ontwikkeling tuindorp Baarschot

Projectnummer:  oth00958

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Dorst
     

locatie en fase: Baarschotsestraat- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Werk door anderen in openbare ruimte.

Woonrijp maken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Woonrijp maken.
Urgentie:

overig: Stedelijke ontwikkeling.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: -
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Project: De Vliert herontwikkeling 

Projectnummer:  oth00959

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Dorst
     

locatie en fase: De Vliert- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie - meerjarig 
3 jaar
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Werk door anderen in openbare ruimte.

Ontwikkelingslocatie 85 woningen.
Woonrijp maken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkelingslocatie 85 woningen, plan de Boswachterij.
Woonrijp maken.

Urgentie:
overig: Stedelijke ontwikkeling.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk, onbekende bodemkwaliteit
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed, klei
buisleidingtracé: -
explosieven: vrijgegeven
archeologie: -
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Project: Meerpaal herontwikkeling voormalige busstalling c.a.

Projectnummer:  oth00963

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Bloemenbuurt
     

locatie en fase: Meerpaal- werk door anderen in openbare ruimte;voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Aanpassing van de Meerpaal richting Wilhelminakanaal zuid na ontwikkeling o.a. Karwei.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Aanpassen van de straat naar Wilhelminakanaal zuid n.a.v. de ontwikkeling van Karwei.
Urgentie:

overig: Functionele tekortkomingen en klachten ondernemers.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: i.v.m. sloop/bouw zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd
grondwaterkwaliteit: idem
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling/ophoging
buisleidingtracé: n.v.t.
explosieven: n.v.t.
archeologie: 
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Project: Everdenberg Oost ontwikkeling bedrijventerrein

Projectnummer:  oth00968

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Buitengebied Oosteind - Zuid
     

locatie en fase: Heikantsestraat- voorbereiding
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Ontwikkeling bedrijventerrein.

Aansluiten op de nieuwe Heitraat.
Bouwrijp maken.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Ontwikkeling bedrijventerrein.
Aansluiten op de nieuwe Heistraat.
Bouwrijp maken.

Urgentie:
overig: Beschikbaarheid van bedrijfskavels. Afhankelijk van de realisatie van de eerste fase van N629.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: bodemonderzoek aansluitingstracé in 2016 uitgevoerd
grondwaterkwaliteit: van nature verhoogd achtergrondgehalte
civieltechnische kwaliteit: zand voor aanvulling en ophoging
buisleidingtracé: Ja, in een groot deel van de  Heikantsestraat bevindt zich een buisleiding 
explosieven: verdacht
archeologie: Archeologisch onderzoek

.
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Project: Paterserf herontwikkeling Warandepoort

Projectnummer:  oth00970

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Paterserf
     

locatie en fase: Paterserf- werk door anderen in openbare ruimte;realisatie - meerjarig 2 jaar
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Herontwikkeling Paterserfterrein -woonrijp maken.

Werk door anderen in openbare ruimte.
Bouw woningen.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Herontwikkeling Paterserfterrein -woonrijp maken.
Bouw woningen.

Urgentie:
overig: Afronding van het gebied en reeds bewoond zijn van diverse woningen. Bouw tempo ontwikkelaar.

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: niet verdacht op basis van vooronderzoek CE
archeologie: -
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Project: Slotjes Midden herontwikkeling

Projectnummer:  oth00976

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Slotjes - Midden, wijkoverstijgend
     

locatie en fase: Fagelstraat- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
Loevensteinlaan- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
Loevensteinlaan- voorbereiding
Pieter Vreedestraat- werk door anderen in openbare ruimte – voorbereiding en realisatie
Thorbeckestraat- voorbereiding en realisatie
Wilhelminakanaal noord- voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode meerjarig
Projectbeschrijving Fagelstraat: werk door anderen in openbare ruimte; bouw woningen en aansluitend 

inrichting openbaar gebied, overname na afronding.
Loevensteinlaan: werk door anderen in openbare ruimte, bouw woningen; woonrijp maken

na afronding bouw.
Pieter Vreedestraat: bouw door Thuisvester en voorbereiden woonrijp maken.
Thorbeckestraat: bouwrijp maken en voorbereiden woonrijp maken.
Wilhelminakanaal noord: aanleg Kanaalzone.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Fagelstraat: bouw woningen en aansluitend inrichting openbaar gebied op de voormalige schoollocatie, overname
openbaar gebied na afronding.
Loevensteinlaan: bouw woningen, woonrijp maken na afronding bouw, daarbij tevens afronden van de inrichting 
van de straat.
Pieter Vreedestraat: bouw en aansluitend inrichting achterterrein door Thuisvester, daarna woonrijp 
maken/renoveren straat.
Thorbeckestraat: bouwrijp maken, bouw woningen en voorbereiden woonrijp maken, inclusief het achterterrein.
Wilhelminakanaal noord: gefaseerde aanleg Kanaalzone in aansluiting op de bouw van de woningen langs het 
kanaal, tevens de aanleg van een fietsverbinding vanaf de onderdoorgang van de Tilburgsebrug richting het 
Frenckencollege. Let op de afstemming met planning oostelijke persleiding

Urgentie:
overig: Stedelijke ontwikkeling en planning Thuisvester

Effect op stadsontsluiting:
Geen effect 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

buurt: Industrieterrein Statendam
     

locatie en fase: Damweg- werk door anderen in openbare ruimte;initiatief
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Damweg - werk door anderen in openbare ruimte.

Herontwikkeling Martensterrein. 

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Herontwikkeling Martensterrein. 
Urgentie:

overig: Tempo ontwikkelende partij en contractuele afspraken.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: onderzoek noodzakelijk; bovengrond o.b.v. van bodemkwaliteitskaart verontreinigd
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

buurt: Vrachelen - Zuidoost
     

locatie en fase: Veekestraat- werk door anderen in openbare ruimte;initiatief
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Werk door anderen in/bij openbare ruimte.

Woningbouw.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Bouw van woning(en).
Urgentie:

overig: Tempo van de initiatiefnemer.
Effect op stadsontsluiting:

Geen effect op de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
grondwaterkwaliteit: schoon, grondwaterbeschermingsgebied
civieltechnische kwaliteit: zand voor zandbed
buisleidingtracé: -
explosieven: -
archeologie: mogelijk archeologisch onderzoek
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Project: De Contreie - integrale stedelijke ontwikkeling

Projectnummer:  oth00987

Omschrijving
Projectgebied en aard van de werkzaamheden

buurt: Contreie
     

locatie en fase: meerjarig
Amfora- voorbereiding en realisatie
Broekbos- voorbereiding en realisatie
Dolium- voorbereiding en realisatie
Tegula- voorbereiding en realisatie
Wandgreppel- voorbereiding en realisatie
Hamerbijl- voorbereiding
Heideven- voorbereiding en realisatie
Herweg- voorbereiding en realisatie
Hielbijl- voorbereiding
Napoleonshoed- voorbereiding
Stuifduin – voorbereiding en realisatie
Jachtkamp – voorbereiding en realisatie
Heijligerweg – voorbereiding en realisatie
     

Uitvoeringsperiode
Projectbeschrijving Voorbereiden en woonrijp maken van diverse straten in de Contreie.

Nadere toelichting
Werkzaamheden:

overig: Woonrijp maken.

Urgentie:
overig: Stedelijke ontwikkeling. 

Effect op stadsontsluiting:
De ontwikkelingen in de woonwijk hebben geen gevolgen voor de stadsontsluiting.

Milieu
verwachting:

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