COMMISSIESTUK
Wensen en bedenkingen

Voorstel voor de COMMISSIE RUIMTE
d.d. 18 mei 2010

Agendanummer 8

De leden van
COMMISSIE RUIMTE
van de gemeente Asten

Onderwerp

:

Asfaltverharding op kruispuntplateaus
Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan
Portefeuillehouder : WI

Samenvatting
Middels dit voorstel vraagt het college aan de commissie Ruimte om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken inzake het asfalteren van een of meerdere kruispuntplateaus/drempels op
de route Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan.
Inleiding
Naar aanleiding van eerdere correspondentie van de heer van Otterdijk (zie bijlage 1 voor correspondentie) met de gemeente, is er overleg geweest tussen de heer Van Otterdijk, de heer
Vervoordeldonk en de heer Janssen (namens gemeente Asten). Er is in dit gesprek aangegeven dat groot onderhoud nog niet op de planning staat, maar dat wel de overgang tussen asfalt en klinkers aangepakt kan worden, door de klinkers te laten zakken. Dit heeft een positief
effect op de geluidsoverlast. Deze werkzaamheden zijn inmiddels ook uitgevoerd.
In de commissie Ruimte van 13-10-2009 is een andere brief van de heer van Otterdijk behandeld. De heer van Otterdijk gaf in zijn schrijven aan, ook namens meerdere omwonenden,
overlast te ondervinden van het kruispuntplateau nabij zijn woning, welke in klinkers is uitgevoerd. Het verzoek van de heer Van Otterdijk was om het kruispuntplateau in asfalt uit te voeren. Op verzoek van de leden van de commissie Ruimte is uitgezocht wat de kosten hiervoor
zouden zijn (zie bijlage 2 voor verslag cie. Ruimte). Eveneens is uitgezocht wat de kosten voor
het asfalteren van de overige drempels en kruispuntplateaus op de route SchoolstraatHeerbaan-Beatrixlaan zouden zijn in combinatie met grootschalig asfaltonderhoud.

Wat willen we bereiken
Een globale kostenraming voor het aanpakken van de huidige drempels en kruispuntplateaus
is terug te vinden in bijlage 3. Samengevat dient rekening gehouden te worden met de volgende kosten:
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Drempel Beatrixlaan: € 13562,75
Plateau Rootweg: € 22980,65
Plateau Patersweg: € 27593,35
Plateau Mgr. Den Dubbeldenstraat: €27543,45
Incl. staartkosten worden de totale kosten geraamd op: € 145.000,Doel van dit voorstel is, rekening houdend met bovenstaande bedragen, het vervolg op het
verzoek van de heer Van Otterdijk en omwonenden te bepalen. Hiervoor verzoekt het college
de commissie Ruimte om een standpunt met betrekking tot de volgende punten:
1. Het uitvoeren van deze maatregel(en) is niet begroot noch opgenomen in de
(uren)planning voor 2010 en volgende jaren. Asfaltonderhoud staat immers pas gepland
voor 2012, daarbij dekt de huidige begroting hiervoor niet het asfalteren van kruispuntplateaus en drempels. Wil de commissie Ruimte, na het bestuderen van de kostenraming en
rekening houdend met de benodigde ambtelijke inzet, overgaan tot het asfalteren van een
of meerdere kruispuntplateaus/drempels op de route Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan?
2. Zo ja, welke kruispuntplateaus/drempels zouden volgens de commissie geasfalteerd moeten worden.
3. Op welke termijn zou de commissie deze maatregelen willen uitvoeren?
4. Welke middelen zouden voor het uitvoeren van deze maatregelen mogen worden ingezet?
Wat gaan we daarvoor doen
Indien wensen en bedenkingen van de commissie Ruimte inzake dit onderwerp richting gewenste uitvoering zal leiden, dan zal ambtelijk een voorstel worden voorbereid om dit mogelijk
te maken. Dit voorstel zal vervolgens via de commissie Ruimte en de raad definitief worden
vastgesteld. Daarnaast wordt de heer Van Otterdijk uiteraard ook geïnformeerd over de stand
van zaken.
Mogelijke Alternatieven
Vanuit de huidige planning en begroting wordt het door het college op dit moment wenselijk
geacht om het verzoek van de heer Van Otterdijk af te wijzen. Indien de wensen en bedenkingen van de commissie Ruimte inzake dit onderwerp richting afwijzing van het verzoek leiden
zal het college hiervoor een besluit nemen, de heer Van Otterdijk schriftelijk informeren en de
commissie voorzien van een afschrift.
Risico’s
Wanneer doorgang wordt gegeven aan het uitvoeren van deze maatregel(en) zal dit gevolgen
hebben voor de huidige planning en de begroting. De commissie Ruimte wordt later over de
exacte gevolgen geïnformeerd.
Wat mag het kosten
Een globale kostenraming is terug te vinden in bijlage 3.
Bijgaand treft u aan:
--
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Voor u ligt ter inzage:
-

Bijlage 1: Correspondentie met de heer van Otterdijk
Bijlage 2: Verslag commissie Ruimte 13-10-2009
Bijlage 3: Globale kostenraming
Verslag van de commissie Ruimte d.d. 18 mei 2010.
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