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Welkom

AANLEIDING

Doelstelling:
Groot onderhoud (+), vervangen deklaag, verlengen 
levensduur
Wens: herinrichting Broekdijk tot fietsstraat
Duurzaamheid (groen, biodiversiteit, lokaal afkopelen)
Vervangen waterleiding

Scope:
Groot onderhoud (+) (geen herinrichting/reconstructie)
Van komgrens (zijde kloosterhaar) tot plateau Meester Engbringstraat
Tussen de percelen
Vervangen kolken
Buiten de scope:

Rioleringen (huisaansluitleidingen)
Verlichting (is aangepast)



Welkom

PROCES TOT NU TOE

Initiatief project vanuit plaatselijk belang/bewoners
Initiatief project vanuit afdeling onderhoud
Overleg bewoners 2017
Onderzoek naar haalbaarheid 
Overleg plaatselijk belang
Opstellen ontwerp
schouw ter plaatse en overleg met plaatselijk belang
Aangepast ontwerp
Bespreken ontwerp met aanwonenden
Opstellen contractstukken voor aanbesteding
Aanbesteding werkzaamheden
Voorbereiding aannemer
Uitvoering



Welkom

Ontwerp (1)

Randvoorwaarden ontwerp
- 30 km/h zone
- fietsstraat
- Gebruikers:

- voetgangers
- fietsers
- auto’s
- landbouwvoertuigen
- parkeren

- meer groen in straatbeeld
- klimaatbestendig
- duurzaamheid
- budget



Ontwerp 

Het ontwerp nemen we in detail door aan het einde van de presentatie



Ontwerp (3)

toe te passen materialen



Ontwerp (3)

toe te passen materialen



Duurzaamheid

Groen
- Hittestress / biodiversiteit
- Meer groen in het straatbeeld
- Bloemrijke bermen
- Mogelijkheid bomen op particuliere percelen

Water
- Klimaatverandering (hevige buien / verdroging)
- Nu groot onderhoud, geen aanpassingen aan hoofdriool
- Wat kan ik als particulier doen?



Duurzaamheid (2)

Groenvoorzieningen
(definitieve keuze met bewoners)



Duurzaamheid (3)

voorbeelden lokaal afkoppelen



Proces en planning

Hoe gaat het project verder?
- afronden ontwerp
- delen presentatie / ontwerptekening
- Aanbesteden 
- voorbereiding aannemer (bestellen materialen)
- uitvoering: voorjaar 2021

Overlast?
- afsluitingen 
- bereikbaarheid
- …



Vragen en doornemen ontwerp



bedankt voor de aandacht


