Gemeente
RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanpassingen openbaar gebied Bloemenwijk

^i^sten

Dagtekening:

Agendanummer:

8 december 2015

15.12.07

De raad van de gemeente A s t e n ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
10 september 2015 met zaaknummer A S T / 2 0 1 5 / 0 1 5 1 3 2 ;
gehoord het advies van de commissie Ruimte van 17 november 2015;

besluit:
een krediet van € 400.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de revitalisering
openbare ruimte van de Bloemenwijk.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
8 december 2015.

De raad voornoemd,
griffier.
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Samenvatting
Woningbouwcorporatie Bergopwaarts is inmiddels klaar met de renovatie van de woningen van de
Bloemenwijk. Met het grootschalig aanpakken van de woningen zijn deze weer gereed voor de
toekomst. Het laatste onderdeel van de revitalisering, is de herinrichting van de openbare ruimte.
Conform de intentieovereenkomst Revitalisering Bloemenwijk tussen Gemeente Asten en
Bergopwaarts getekend op 4 juli 2013 zal gemeente Asten € 400.000,00 investeren in de openbare
ruimte van de Bloemenwijk.
Overeenkomstig het raadsbesluit van de vergadering 24 juni 2013 leveren wij u hierbij het voorstel
om het benodigde krediet van € 400.000,00 voor de revitalisering van de openbare ruimte van
Bloemenwijk beschikbaar te stellen.
Beslispunten
1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000,00 ten behoeve van de revitalisering
openbare ruimte van de Bloemenwijk
Inleiding
De aanpak van de openbare ruimte in de Bloemenwijk vormt één van de onderdelen van het
project Revitalisering Bloemenwijk. Het is een essentieel projectonderdeel van de
revitaliseringvisie.
Woningbouwcorporatie Bergopwaarts is inmiddels klaar met renovatie van de woningen van de
Bloemenwijk. Het laatste onderdeel van de revitalisering, is de herinrichting van de openbare
ruimte. In juli 2013 hebben de gemeente en Bergopwaarts een intentieovereenkomst gesloten,
waarin omtrent deze nog openstaande taakstelling uit het revitaliseringproject is vastgelegd dat de
gemeente het voornemen heeft om € 400.000,00 te investeren in de openbare ruimte binnen het
plangebied Bloemenwijk.
Wat willen we bereiken
De hoofddoelstelling van het project zoals deze in de Visie Revitalisering Bloemenwijk (vastgesteld
door de gemeenteraad op 09 juli 2009) geformuleerd is het toekomstbestendig maken van de
Bloemenwijk waar de bewoners prettig kunnen wonen en leven. Dit hoofddoel is na
participatietraject in volgende doelen vertaald:
• Toegankelijkheid maken van openbare ruimte voor mindervaliden en ouderen
• Verbeteren parkeermogelijkheden in de wijk
• Speel- en groenvoorzieningen verbeteren
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Wat gaan we daarvoor doen
Om helder te krijgen welke werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd moeten worden die
bijdragen aan de hoofddoelstelling heeft gemeente Asten een participatie traject doorlopen.
Bewoners hebben diverse ideeën aangedragen waarin zij prioriteit hebben gegeven aan
parkeerprobleem, de verouderde trottoirs, overlast van het onverzorgde groen, speelvoorzieningen
voor de kinderen en overlast van hondenpoep.
Op basis van de input van de bewoners van de wijk is een concept schetsplan opgesteld en aan de
bewoners ter commentaar voorgelegd. Na de reactie van de bewoners hebben we dit plan
aangepast en hebben we op 1 oktober 2015 in een inloopavond in Centrum de Beiaard
gepresenteerd. Door de bewoners is het plan positief ontvangen.
Op bijgevoegd schetsplan is aangegeven welke maatregelen worden uitgevoerd. Het betreft o . a . :
Markeren parkeerplaatsen in de Leliestraat
Nieuwe parkeerplaatsen in de Cactusstraat
Kappen van aantal bestaande bomen. Hiervoor wordt Omgevingsvergunning
(kapvergunning) aangevraagd
Planten van aantal nieuwe bomen
Nieuwe parkeerplaatsen in de Rozenstraat. Hiervoor wordt bestemmingsplan aangepast.
Nieuw plateau op het kruispunt van Rozenstraat-Leliestraat
Herstraten van aantal trottoirs
Oversteekplaatsen voor mindervaliden
Opknappen en inrichting speelterrein(en)
Aanbrengen honden-GEPP
Gele markering t.b.v. parkeerverbod op de hoek van Klaproosstraat-Rozenstraat (hiervoor
moet een verkeersbesluit worden genomen)
Mogelijke alternatieven
Niet van toepassing.
Risico's
De mogelijke projectrisico's voor het plan zijn:
Juridisch/publiekrechtelijke zaken
Mogelijke bezwaren door tegenstrijdige belangen van de bewoners tegen:
•
aanpassing van het bestemmingsplan
•
kapvergunning
•
verkeersbesluit
Gevolgen: aanpassing van het plan en vertraging in de planning.
Wat mag het kosten
Historie
Bij raadsbesluit van 24 juni 2013 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van
de Deken van Houtschool (Het Talent) inclusief kinderopvang en peuterspeelzaal (brede school). Op
17 december 2013 zijn hiervoor extra financiële middelen beschikbaar gesteld.
Behalve de investeringskosten voor de brede school is in het financieel overzicht van 24 juni 2013
ook € 400.000,00 opgenomen voor de kosten van de upgrading van het openbare gebied in de
Bloemenwijk. Zie bijgevoegde raadvoorstel van de vergadering d.d. 24 juni 2013, pagina 4 onder
'financieel advies'
In het voorstel is aangegeven dat het bedrag voor het openbaar gebied nog niet definitief
beschikbaar is gesteld maar alleen het krediet voor de brede school. Aangegeven is dat er een
nader voorstel aan de raad wordt gedaan voor de herverdeling van het restantbudget.
Huidig voorstel
Het beschikbare restantbudget is € 290.064,00 incidenteel en € 16.330,00 structureel.
Belangrijkst uitgangspunt voor de uit te voeren maatregelen in de openbare ruimte van de
Bloemenwijk is het budget van € 400.000,00 uit de intentieovereenkomst. Het bijgevoegde

schetsplan is het maximale dat we met het beschikbare budget kunnen realiseren. Daarom wordt
voorgesteld om een eenmalig krediet beschikbaar te stellen van € 400.000,00.
Dit krediet kan gedekt worden uit het incidentele krediet van € 290.064,00. Daarnaast wordt
voorgesteld om € 109.936,00 te onttrekken uit de algemene reserve.
Door de onttrekking uit de algemene reserve daalt de structurele renteopbrengst met € 4.123,00.
Dit kan gedekt wordt uit het structurele budget van € 16.330,00.
Er resteert dan een structureel restant budget van € 12.207,00.
Dit budget kan ten gunste van de post onvoorzien structureel worden gebracht.

Bijlage(n) (incl. AST-nr)
1. Definitief schetsplan Bloemenwijk d.d. 1 1 - 0 9 - 2 0 1 5 ; A S T / 2 0 1 5 / 0 1 5 3 2 / 1 7 2 4 7
2. Groenplan Bloemenwijk d.d. 0 7 - 0 9 - 2 0 1 5 ; A S T / 2 0 1 5 / 0 1 5 3 2 / 1 7 2 4 8
3. Raadvoorstel van vergadering 24 juni 2013 Beschikbaarstelling financiële middelen
nieuwbouw Deken van Houtschool; A S T / 2 0 1 5 / 0 1 5 3 2 / 1 7 2 4 9
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