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Onderwerp

Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016

Voorstel

Raad voorstellen in te stemmen met investeringen van € 280.000,- van het programma
knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.

Inleiding

In de begroting van 2016 heeft de raad de stelpost verkeer en vervoer 2016 (oftewel het
knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016) vastgesteld. De stelpost is eenmalig in 2016
bepaald €15.800 ,-. Voor 2OI7 en verdere jaren is deze weer € 7.800 structureel.

De raad geeft het financiële kader aan. B&W stellen het programma van het
knelpuntenbudget samen. Achteraf worden de investeringen via de rapportage kredieten
aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Echter in de begrotingsbehandeling van
november 2015 heeft wethouder Litjens toegezegd het knelpuntenbudget verkeer en
vervoer 2016 in de raad te behandelen.

De commissie Ruimte heeft een overzicht van de projecten gevraagd die - in het kader
van het knelpuntenbudget - uitgevoerd zijn vanaf 2013. Deze staan in bijlage 1: Overzicht
projecten knelpunten bij het raadsvoorstel Knelpuntbudget verkeer en vervoer.

In bijlage 2 van dit raadsvoorstel staat het programma Knelpuntenbudget verkeer en
vervoer 20 16 weergegeven.

In 2077 wordt de oversteek op de Wilhelminasingel ter hoogte van de Molenpoort in het
knelpuntenbudget 2017 opgenomen. Vooruitlopend wordt in 2016 een zebra ter plaatse
gerealiseerd. Dit wordt gefinancierd uit het budget onderhoud wegen.
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Beoogd effect/doel

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.

Kanttekeningen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget 2 verkeer en vervoer 016.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kapitaallasten van het knelpuntenprogramma verkeer en vervoer 2016 bedragen €
74.700 en kunnen worden opgevangen binnen de Stelpost Verkeer en Vervoer welke voor
2016 € 15.800 bedraagt. (Budget 922ILOO/6O00404)

Uitvoering/evaluatie

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.

Communicat¡e/ part¡cipatie

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.

Overleg gevoerd met

Intern:

Charlotte Barneveld, Openbaar gebied.
Dirk Franssen, Openbaar gebied.
John Camp, Financiën.

Bijlagen

Zie bijgevoegd raadsvoorstel Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016.
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Onderwerp

Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016

Voorstel

In te stemmen investeringen van € 280.000,- van het programma knelpuntenbudget
verkeer en vervoer 2016

Inleiding

In de begroting van 2016 heeft de raad de stelpost verkeer en vervoer 2016 (oftewel het
knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016) vastgesteld. De stelpost is eenmalig in 2016
bepaald €15.800,-. Voor 2OL7 en verdere jaren is deze weer€ 7.800 structureel.

De raad geeft het financiële kader aan. B&W stellen het programma van het
knelpuntenbudget samen. Achteraf worden de investeringen via de rapportage kredieten
aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. Echter in de begrotingsbehandeling van
november 2015 heeft wethouder Litjens toegezegd het knelpuntenbudget verkeer en
vervoer 2016 in de raad te behandelen.

De commissie Ruimte heeft een overzicht van de projecten gevraagd die - in het kader
van het knelpuntenbudget - uitgevoerd zijn vanaf 2OL3. Deze staan in bijlage 1: Overzicht
projecten knelpunten verkeer en veruoer.

In bijlage 2 staat het programma Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016
weergegeven.

In 2077 wordt de oversteek op de Wilhelminasingel ter hoogte van de Molenpoort in het
knelpuntenbudget 2017 opgenomen. Vooruitlopend wordt in 2016 een zebra ter plaatse
gerealiseerd. Dit wordt gefinancierd uit het budget onderhoud wegen.

Beoogd effect/doel

De bereikbaarheid van Weert verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen inclusief het
oplossen van ergernissen.

Argumenten

1.1 Het aanleggen van goede infrastructuur
a. Het is een belangrijke drager voor de economie.
b. Het is belangrijk voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen
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c. We benutten het toeristisch recreatief potentieel optimaal

1.2 Het verbeteren van verkeersveiligheid
a. We voorkomen verkeersslachtoffers.
b. We richten ons op schoolroutes.
c. We richten ons op kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en ouderen

1.3 Het oplossen van ergernissen
a. We verhogen het woongenot in Weert.
b. We pakken klachten over verkeer aan.

Kanttekeningen

Geen kanttckcningcn

Financiële gevolgen

De kapitaallasten van het knelpuntenprogramma verkeer en vervoer 2016 bedragen €
L4.7OO en kunnen worden opgcvangcn binncn dc Stclpost Vcrkccr cn Vcrvocr wclkc voor
2016 € 15.800 bedraagt

Uitvoering/evaluatie

De voorbereiding van de projecten uit het Knelpuntenbudget 2016 worden in 2016
gestart.

Gomm unicatie/ partici patie

Om de bewoners van Weert te informeren wordt een persbericht gemaakt

Advies raadscommissie

Bijlagen

Bijlage 1 Overzicht projecten Knelpuntenbudget verkeer en vervoer
Bijlage 2 Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans
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Num mer raadsvoorstel; RAD-O0 1242

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-03-2016;

besluit:

in te stemmen met investeringen van € 280.000,- van het programma knelpuntenbudget
verkeer en vervoer 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20-04-2076

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans



Bijlage L

Overzicht projecten Knelpuntenbudget verkeer en vervoer

Locatie Maatregel Krediet Opmerkingen
20t?
Gevaarlijke
oversteek
O.L.Vrouwestraat

Realiseren
oversteek

€ L4.500,- Uitgevoerd

Fietsoversteek
Ringbaan Zuid -
Keentersteeg

€ 5.000,- Budget besteed aan

St. Jozefslaan.
Niet uitgevoerd
Opgenomen in
Ringbanenvisie.

Fietsoversteek
Ringbaan Noord -
Gouverneurlaan

€ 5.000,- Budget besteed aan

St. Jozefslaan

Opgenomen in
knelpuntenbudget
20L4.

Verkeersveiligheid
De Burcht

€ 50.000,- Budget besteed aan

St. Jozefslaan

Burcht is uitgebreid
met
Schoolomgeving
Floralaan en wordt
opgevoerd
voorknelpuntenbu
deet 2016 en2O77.

Veilige
schoolfietsroute
Mastenbroekweg
en

verkeersveiligheid
Rond de Kazerne

€ 40.000,- Rond de Kazerne

uitgevoerd.
Mastenbroekweg
opgenomen in

knelpuntenbudget
20L6.

Swartbroek, veilige
schoolomgeving

€ 25.000,- Uitgevoerd

Duurzaam veilig
Laar

€ 67.086,- Uitgevoerd

20f4
Roermondseweg Aanleg rode

fietsstroken
€ 20.000 Uitgevoerd.

Maaseikerweg/Nas
saulaan

Verkeersveilighei
d verbeteren

Budget verschoven
naar 2Ot5,
Graafschap
Hornelaan

Niet uitgevoerd

Maaseikerweg Oversteek voor
fietsers
verbeteren

Budget verschoven
naar 2015,
Graafschap
Hornelaan

Niet uitgevoerd

Gouverneurlaan-
Ringbaan Noord
oversteek

Aanleg van
duurzaam
verkeersveilige
oversteek voor
het langzame
verkeer

€ 1_0.000 Uitgevoerd



Laarderweg -

Thomassenweg
Aanleg
kruispuntplateau

€ 2.080 Rest van budget
verschoven naar
2015 Graafschap
Hornelaan

Uitgevoerd

20L5
Graafschap
Hornelaan

Aanleg
fietsstroken en
parkeren
verwiideren

€ 80.000 Uitgevoerd

Parallelweg Aanleg rode
fietsstroken

€ 30.000 Uitgevoerd

St' Paulusstraat Aanleg rode
fietsstroken

€ 4s.000 Meeliften met
riolerings-
vernieuwing

Uitvoering 2016



Bijlage 2

Knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2016

lnleiding
ln de begroting van 20L6 heeft de raad de stelpost verkeer en vervoer 2015 (oftewel het
knelpuntenbudget verkeer en vervoer 2OL6l vastgesteld. De stelpost is eenmalig in 2016 bepaald
€15.800,-. Voor 2OI7 en verdere jaren is deze weer € 7.800 structureel.

De raad geeft het financiële kader aan. B&W stellen het programma van het knelpuntenbudget
samen. Achteraf worden de investeringen via de rapportage kredieten aan de raad voorgelegd ter
besluitvorming. Echter in de begrotingsbehandeling van november 2015 heeft wethouder Litjens

toegezegd het knelpuntenbudget verkeer en vervoer 20L6 in de raad te behandelen.

Doel

Met het knelpuntenbudget wordt de bereikbaarheid van Weert verbeterd, de verkeersveiligheid
verhoogd en ergernissen opgelost.

Projecten
ln 20L6 worden de volgende verkeer- en vervoerprojecten uitgevoerd met het knelpuntenbudget.

ln2OI7 wordt de oversteek op de Wilhelminasingelter hoogte van de Molenpoort in het
knelpuntenbudget 2017 opgenomen. Vooruitlopend wordt in 2016 een zebra ter plaatse

gerealiseerd. Dit wordt gefinancierd uit het budget onderhoud wegen.

Project Maatregel Kosten Opmerkingen Kapitaallasten
De Burcht fase 1 Herinrichten

schoolomgevingen
€ 60.000 (R 1,25
%/afschrijving23
iaar)

Fase 2 volgt in
20L7: aanleg
fietsstroken

€ 3.1s0

Bedrijventerrein
De Kempen

lnvoeren 50 km/uur
regime

€ 20.000 (R 1,25
%/afschrijving 25
jaar)

€ 1.0s0

Mastenbroekweg Aanleg 60 km/uur
met
snelheidsremmende
voorzieningen

€ 50.000 (R L,25
%/afschrijving25
jaar)

€2,62s

Rotonde
Maaseikerweg -
Onze

Lievevrouwestraat

- st.
Maartenslaan

Aanleg vrijliggende
fietspaden bij
rotonde

€ 1s0.000 (R

L,25%/afschrijving
25 jaarl

ln het concept
"Provinciaal
Fietsplan 2016

-20L9"
Limburg is voor
deze maatregel
een subsidie
opgenomen
van € 62.500.
Echter het plan

is nog niet door
GS vastgesteld.

€7.875

Totaal € 280.000 € 14.700



Uitvoering
De uitvoering van de projecten uit het knelpuntenbudget starten in 2016.


