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GEMEENTE vVEERT

Onderwerp

Verharden Kruisbergenweg.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief aan de heer Lenaers
2. De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Inleiding

Op 29 november 2018 heeft de heer Lenaers een verzoek ingediend om een gedeelte van
de Kruisbergenweg ter hoogte van zijn woning te verharden.
Middels bijgevoegde concept antwoordbrief wordt een toelichting gegeven over de
maatwerkregeling om te bepalen of de Kruisbergenweg in aanmerking komt om te
asfa lteren.

Beoogd effect/doel

De heer Lenaers informeren over de maatwerkregeling om te bepalen of de
Kruisbergenweg in aanmerking komt om te verharden.

Argumenten

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu i I lehouder
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Afhankelijk van de uitkomst van de verkeerstelling zal mogelijk een gedeelte van de

Kruisbergenweg geasfalteerd worden. Deze kosten komen ten laste van het
onderhoudsbudget verhardingen. Hierin is opgenomen om ter hoogte van twee woningen
per jaar, welke voldoen aan de maatwerkregeling, de onverharde weg te verharden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Op de Kruisbergenweg zal in mei 2019 een verkeerstelling uitgevoerd worden. Als de

etmaalintensiteit hoger dan 45 voertuigen bedraagt komt de Kruisbergenweg in

aanmerking om te verharden.

Communicatie/ pa rtici patie

De heer Lenaers antwoorden conform bijgaande conceptbrief'
De raad informeren via de Tils-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Openbaar gebied:
Prog ram ma reg isseu r Weg i nfrastructu u r: Di rk Fra nssen

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

Concept antwoordbrief aan de heer Lenaers
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