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Aanleiding
Op 7 september 2021 heeft het college van Heusden besloten de voorbereiding van enkele integrale
(beheer)projecten voor de openbare ruimte op te starten. Hierbij is rekening gehouden met het
beschikbaar stellen van de stelpost wegen ad € 500.000 voor het jaar 2022. Dit wordt verwerkt in de
begroting 2022. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over onze beweegredenen.
Informatie
Om met gelijkblijvende budgetten toch een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte te realiseren, wordt
zoveel mogelijk “werk met werk” gemaakt door middel van integrale beheerprojecten. Bij het
vormgeven van de integrale projectenplanning wordt vanuit de verschillende disciplines bekeken
welke straten toe zijn aan een maatregel. Vervolgens wordt bekeken of maatregelen met elkaar
gecombineerd kunnen worden. In de meeste gevallen ontstaat alleen op die manier een financieel
haalbaar project. Bij het opstellen van de lijst met projecten voor 2022 is, vooruitlopend op
besluitvorming, rekening gehouden met het beschikbaar stellen van de stelpost wegen ad € 500.000
voor 2022. Op de lijst in de bijlage staan de projecten benoemd waarvan de planvoorbereiding start
met het doel deze volgend jaar in uitvoering te brengen.
In 2020 zijn enkele projecten doorgeschoven naar 2021 in verband met het opschorten van het
subsidietraject en vertraagde werkzaamheden derden. Een overzicht van deze projecten is
opgenomen in de bijlage. Het kan voorkomen dat in een jaar minder en in het jaar daarop meer wordt
uitgegeven dan begroot per jaarschijf. Als we jaarlijks nieuwe projecten in uitvoering nemen, zal er
gemiddeld meerjarig geen sprake zijn van substantiële onder- of overschrijding.
Wij hebben u toegezegd om in een actualisatie van het ’Beleidsplan wegen’ de noodzaak van de
stelpost te onderbouwen. Op 28 september 2021 wordt het beleidsplan integraal beheer openbare
ruimte aan u aangeboden. Hierin wordt het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte beschreven. Dit
vormt de onderlegger voor het beleidsplan wegen dat in het najaar wordt opgesteld.
Om een en ander niet vertragend te laten werken laten wij u alvast weten dat wij u bij de begroting
zullen voorstellen, de stelpost wegen voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen. Vooruitlopend daarop
willen wij al starten met de voorbereiding van de integrale beheerprojecten. Bij het opstellen van de
begroting 2022 wordt er vanuit gegaan dat de stelpost beschikbaar is voor uitvoering van aan
onderhoud wegen gerelateerde projecten in het jaar 2022. Na het instemmen met de begroting 2022
volgt voor het jaar 2022 dan geen afzonderlijk voorstel meer voor het beschikbaar stellen van de
stelpost wegen ad € 500.000.
Bijlage(n):
Integrale beheerprojecten 2022-2023 en stand van zaken integrale (beheer)projecten 2021

INTEGRALE BEHEERPROJECTEN

2021-2022-2023

In onderstaande tabel de stand van zaken van de integrale (beheer)projecten 2020 en 2021

PROJECTNAAM
Reconstructie Admiraalsweg Drunen
Watermaatregelen Hertogin Johanna
van Brabantstraat Heusden
Watermaatregelen Oudheusden
Watermaatregelen Oranjeveld e.o.
Drunen
Julianastraat Vlijmen
Mgr. van Kesselstraat Vlijmen
Fietspad Tuinbouwweg
Verkeersveiligheidsmaatregelen
Achterstraat
Reconstructie Schubertlaan e.o. Vlijmen
Groot onderhoud Hogeweg Drunen
Verkeersveiligheidsmaatregelen De
Hoeven Haarsteeg
Aanleiding DWA Leiding Lipsstraat
Rotonde Abt van Engelenlaan
Mitigerende maatregelen GOL:
Kennedybrug Vlijmen
Mitigerende maatregelen GOL:
Verkeer centrum Vlijmen
Mitigerende maatregelen GOL:
Vijfhoevenlaan Vlijmen
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In onderstaande tabel een overzicht van de integrale (beheer)projecten 2022-2023.

PROJECTNAAM
Herinrichting Hortensiaplein Drunen
Groot onderhoud Jacobus van der
Meijdenstraat Drunen
Watermaatregelen Jhr. de la
Courtstraat
Groot onderhoud Nassaulaan Vlijmen
Groot onderhoud Vermeerstraat
Oudheusden
Pastoor Smoldersstraat Vlijmen
Konijnenbergstraat Vlijmen
Meester Driessenstraat Vlijmen
De Hoogstraat Vlijmen

VOORBEREDIING

UITVOERING

2021/2022

2022

2021/2022

2022

2021/2022
2021/2022

2022
2022

2021
2021/2022
2021/2022
2021/2022
2021/2022

2021/2022
2022/2023
2022/2023
2022/2023
2022/2023

OPMERKING

Wordt meegenomen
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PROJECT
Herinrichting Hortensiaplein Drunen
Kern: Drunen
Locatie: Plein bij Hortensiastraat
Voorbereiding: 2021-2022
Uitvoering: 2022-2023
Subsidie: klimaatsubsidie
Beschrijving: Herstraten, afkoppelen, vergroenen/omvormen, verlichting vervangen
Omschrijving:
Het plein gelegen aan de Hortensiastraat is voorzien van tegelverharding die niet geschikt is voor
het berijden door voertuigen. Dit gebeurt in de praktijk wel, waardoor veelvuldig klein onderhoud
noodzakelijk is. Daarnaast is er sprake van een groot verhard oppervlak, hetgeen niet wenselijk is
met het oog op wateroverlast en hittestress. Om die reden wordt het plein heringericht waarbij
getracht wordt het plein zoveel mogelijk te vergroenen. Groene elementen moeten niet alleen vanuit
klimaatdoelstellingen maar ook vanuit sociale aspecten en gezondheid gekoesterd worden. Met het
herinrichten van het plein kan dan ook een upgrade aan de wijk gegeven worden, waarbij ook het
parkeren en de bereikbaarheid van de woningen met de auto niet uit het oog wordt verloren.
Het plein wordt voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen, de verharding wordt afgekoppeld. Aan
de bewoners wordt gevraagd ook een steentje bij te dragen door hun voorgevel af te koppelen
(subsidie beschikbaar). Daarnaast zal zoveel mogelijk grijs ingewisseld worden voor groen.
Ook wordt de openbare verlichting vervangen.
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
- Kapvergunning
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden.
Financiën
- Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

PROJECT
Watermaatregelen Jhr. de la Courtstraat, Vlijmen
Kern: Vlijmen
Locatie: Jhr. de la Courtstraat
Voorbereiding: 2021-2022
Uitvoering: 2022-2023
Subsidie: wordt aangevraagd
Beschrijving: Watermaatregelen, verkeersveiligheid
Omschrijving:
De Jhr. de la Courtstraat is kwetsbaar voor wat betreft water. In 2020 heeft men hier overlast
ervaren door hevige regenbuien. Om dit te voorkomen wordt het riool vervangen en wordt er een
hemelwaterriool aangelegd. Het snelheidsregime is nu nog gesteld op 50 km/uur. In het conceptMobiliteitsplan wordt deze weg afgewaardeerd naar 30 km/uur. Met het afwaarderen van de weg
naar erftoegangsweg wordt tevens gekeken naar mogelijkheden om de positie van de fietsers te
verbeteren. Bewoners geven aan een parkeerprobleem te ervaren.
De verharding wordt afgekoppeld. Aan de bewoners wordt gevraagd ook een steentje bij te dragen
door hun voorgevel af te koppelen (subsidie beschikbaar).
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
Verkeersbesluit
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
- Hinder bereikbaarheid centrum
Financiën
- Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

PROJECT
Groot onderhoud Jacobus van der Meijdenstraat Drunen
Kern: Drunen
Locatie: Jacobus van der Meijdenstraat
Voorbereiding: 2021-2022
Uitvoering: 2022-2023
Subsidie: n.v.t.
Beschrijving: Herstraten, watermaatregelen
Omschrijving:
De Jacobus van der Meijdenstraat vertoont oneffenheden. De gebruikte materialen naderen het
einde van hun levensduur. Zowel de rijbaan als het trottoir worden voorzien van nieuwe materialen.
De verharding wordt afgekoppeld. Aan de bewoners wordt gevraagd ook een steentje bij te dragen
door hun voorgevel af te koppelen (subsidie beschikbaar).
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
- n.v.t.
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden.
Financiën
Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

PROJECT
Groot onderhoud Nassaulaan Vlijmen
Kern: Vlijmen
Locatie: Nassaulaan (tussen Johannes Vermeerstraat en Burg. Van Houtplein)
Voorbereiding: 2021
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: n.v.t.
Beschrijving: Groot onderhoud Nassaulaan
Omschrijving:
In de Nassaulaan, tussen de Johannes Vermeerstraat en het burg. Van Houtplein is sprake van
oneffenheden en op enkele locaties van een niet toelaatbare voegwijdte. De rijbaan en de
parkeervakken worden voorzien van nieuwe materialen. De trottoirs worden waar nodig herstraat.
De verharding wordt afgekoppeld en het groen wordt heringericht.
Aan de bewoners wordt gevraagd ook een steentje bij te dragen door hun voorgevel af te koppelen
(subsidie beschikbaar).
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
- Kapvergunning
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
- Hinder bus route
- Hinder bereikbaarheid sportpark en centrum
Financiën
Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

PROJECT
Groot onderhoud Vermeerstraat
Kern: Oudheusden
Locatie: Vermeerstraat
Voorbereiding: 2022
Uitvoering: 2021-2022
Subsidie: n.v.t.
Beschrijving: Groot onderhoud Vermeerstraat
Omschrijving:
De Vermeerstraat vertoont oneffenheden. De rijbaan, de parkeervakken en het trottoir worden
voorzien van nieuwe materialen. Een deel van het riool wordt vervangen en er wordt een
hemelwaterriool aangelegd. Het groen wordt heringericht.
Aan de bewoners wordt gevraagd ook een steentje bij te dragen door hun voorgevel af te koppelen
(subsidie beschikbaar).
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
- Indien van toepassing: kapvergunning
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
Financiën
- Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

PROJECT
Watermaatregelen Meester Driessenstraat e.o., Vlijmen
Kern: Vlijmen
Locatie: Meester Driessenstraat, De Hoogstraat, Konijnenbergstraat, Pastoor Smoldersstraat,
Vlijmen
Voorbereiding: 2021-2022
Uitvoering: 2022-2023
Subsidie: n.v.t.
Beschrijving: Watermaatregelen Meester Driessenstraat e.o.
Omschrijving:
Het riool in de Meester Driessenstraat is aan vervanging toe. Daarnaast wordt de verharding
afgekoppeld. Op dit moment is dit nog een solo project vanuit water. Mocht het traject omtrent de
buurtwarmtepomp een versnelling krijgen, dan kan dit mogelijk meegenomen worden in dit project.
Daarnaast wordt afstemming gezocht met het woningbouwinitiatief van Woonveste.
Participatie
De gemeente bepaalt bij raadplegen grotendeels zelf de agenda, maar ziet betrokkenen als
gesprekspartners bij het tot stand komen van het project.
Vergunningen
Effect afsluiting
- Hinder voor aanwonenden
Financiën
- Uitgangspunt is volledige dekking door de verschillende beheerdisciplines

