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Onderwerp

In richtingsplan Werthabou leva rd

Voorstel

In te stemmen met het inrichtingsplan plangebied Werthaboulevard

Inleiding

Op 31 januari 2018 heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst
Werthaboulevard met Bouwbedrijven Jongen BV en Volker Wessels Bouw en
Vastgoedontwikkeling Zuid BY. Deze samenwerkingsovereenkomst betreft de gebieden
Landbouwbelang, Energiestraat en Tennishal, samen te noemen Werthaboulevard.

In artikel 34. Stedenbouwkundig plan, bouwprogramma, toetsing plannen en daarmee
verband houdende voorwaarden, is onder punt 5 vastgelegd dat het inrichtingsplan voor
de buitenruimte ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van B&W nadat
hierover ambtelijke overeenstemming is bereikt.

Beoogd effect/doel

Het inrichtingsplan moet worden uitgewerkt binnen de kaders van het
stedenbouwkundige- en beeldkwaliteitplan volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Argumenten

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het oorspronkelijk ontwerp. Dit is
een gevolg van de (technische) uitwerking van de plannen, soms hoogte-gerelateerd: de
Werthaboulevard ligt ruim een meter hoger dan de Penitentenstraat. Dit hoogteverschil is
in het plan opgelost.
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De grootste wijziging heeft zich voorgedaan in het ontwerp van de vlonders boven de
parkeerbak van de appartementen aan de Werthaboulevard, de zogenaamde eilanden. De

oorspronkelijk gebogen vorm (technische moeilijk uitvoerbaar) is gewijzigd in een
nagenoeg rechthoekige vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van gietbeton met een

natuurlijke afstrooilaag in plaats van houten planken.
. De rechthoekige vorm sluit beter aan bij de architectuur van de woongebouwen;
. De rechthoekige vorm biedt meer ruimte aan banken en boombakken;
. De parkeerplaatsen zijn beter beschut tegen vervuiling cloor druipencl vuil;
. De toepassing van gietbeton is gebruiksvriendelijker door het ontbreken van

naden, vooral voor mensen die mindergoed ter been zijn en gebruik maken van
hulpmiddelen zoals wandelstokken, rollators en rolstoelen;

. De materiaalkeuze is onderhoudsvriendelijk.

Daarnaast wordt er een voiledige aansluiting gereaiiseerci van de nieuwe Energiestraat op

de Werthaboulevard voor nood en hulpdiensten voor Ceres en voor de bevoorrading van
de Poort van Limburg. Aanvankelijk was hier een fietsdoorgang bedacht'
Om te voorkomen dat de Werthaboulevard wordt gebruikt door doorgaand verkeer richting
Stadsbrug wordt er een knip aangelegd ter hoogte van de nieuwe Energiestraat.

Alle wijzigingen zijn getoetst aan de kwaliteitseisen en beeldkwaliteit zoals vastgelegd in

de samenwerkinqsovereenkomst en akkoord bevonden door dc intcrnc wcrkgrocp cn
stedenbouwkundig adviseur R.ol¡ van dcr Wijst.

Het ontwerp is besproken met de klankbordgroep Werthaboulevard bestaande uit ca. 20
omwonenden, wijkraad Fatima en Stichting Platform Gehandicapten Weert.
Er is draagvlak voor het ontwerp met uitzondering van de oorspronkelijke uitvoering van
de eilanden. Deze waren in de oorspronkelijke vorm voorzien van naden. Hiervoor is extra
aandacht gevraagd door Stichting Platform Gehandicapten Weert die de naden onwenselijk
vindt voor mensen met een beperking. De eilanden zijn daarop aangepast, rekening
houdend met het gebruik voor mensen die minder goed ter been zijn en zich bewegen met
een wandelstok, rollator of rolstoel.

In de presentatietekening is het ontwerp van de Werthaboulevard, de pleinen, de straten
en de groenstructuurweergegeven. Het groenplan wordt nog in detail uitgewerkt en

separaat voorgelegd aan het college ter accordering, inclusief een beheer en
onderhoudsplan. Bij de uitwerking wordt rekening gehouden met voorzieningen langs het
water zodat de veiligheid gewaarborgd is en wordt rekening gehouden met de kosten voor
onderhoud.

Kanttekeningen en risico's

Kanftekening
Conform de samenwerkingsovereenkomst artikel 38 heeft bouwbedrijven Jongen BV een
inspanningsverplichting om gelijktijdig met het opleveren van de bebouwing een goede
bereikbearheid ..,an de opgele,rerde bebouwing te garanderen-
Daarnaast dient Jongen het gebied bouw- en woonrijp te maken. Het woonrijp maken van
de afzonderlijke deelgebieden dient te zijn afgerond binnen 4 maanden nadat de woningen
in het desbetreffende deelgebied gereed zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Voor het woonrijp maken van het grondaandeel dat de gemeente inbrengt, de
deelgebieden Landbouwbelang en Energiestraat, betaalt de gemeente aan Jongen een
bijdrage van € 700.000,- excl. BTW. Deze bijdrage is geheel bestemd voor de inrichting
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van de openbare ruimte. Betaling vindt plaats na afronding van het woonrijp maken van
het plangebied. Dit bedrag is vastgelegd in de grondexploitatie.
Alle overige kosten die betrekking hebben op het bouw- en woonrijp maken van het totale
plangebied zijn voor rekening en risico van Jongen.

Juridische gevolgen
voor de realisatie van de openbare ruimte is door bouwbedrijven Jongen BV een
bankgarantie afgegeven voor een bedrag van € 750.000,-.

Personele gevolgen
Ambtelijke kosten die de gemeente maakt voor dit project worden, voor zover het gaat
om het deelgebied tennishal, betaald door Jongen. Dit is vastgelegd in de
sa menwerkin gsovereen komst.

Duurzaamheid

Er is rekening gehouden met duurzaamheid en vergroening. Naast de berm van het kanaal
is een zogenaamde Wadi in het groen voorzien voor opvang van het hemelwater. In het
terrein zijn diverse infiltratiesystemen voorzien voor de opvang van hemelwater.
Daarnaast is veel groen ingepast, zijn er bomen ingepast en zijn de parkeerplaatsen
(openbaar en niet openbaar) uitgevoerd met grasbetonstenen. De tussenliggende
uitstapstroken zijn zo geconstrueerd dat deze gebruiksvriendelijk zijn voor mensen met
een beperking.

Uitvoering/evaluatie

Op dit moment is de planning voor uitvoering van het woonrijp maken nog niet bekend. Te
zijner tijd worden de aanwonenden geïnformeerd in een informatieavond.

Com mun icatie/ pa rticipatie

Er is een klankbordgroep geformeerd uit ca 20 bewoners/belanghebbenden uit de
omgeving. Ook de wijkraad Fatima en Stichting Platform Gehandicapten Weert sluiten aan
in dit overleg. Jongen houdt de overige bewoners per brief op de hoogte van de
werkzaamheden en eventuele ongemakken in de bereikbaarheid van de woningen.

Overleg gevoerd met

Intern

Afdeling R&E: Marian Arts, Werner Mentens, Pascal Dokman, Peter Kuppens en
Rob van der Wijst.
Afdeling OG, Dirk Franssen, Patrik Trines, Ria Smits en Wil op het Roodt.

Extern

Klankbordgroep Wertha bou levard

Bijlagen:

Sa menwerkin gsovereen komst
Beeldkwaliteitplan
Tekeningen

. Demarcatietekening;

. Bestek en voorwaarden AdB;
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. V&G plan;

. 8012 Presentatietekening-groenplan (praatprent);

. Eilanden definitief;

. 0002 Uitvoeringsontwerpoverzichtnutstracé;
o 0003 Algemeen hoogteplan;
. 5001 Uitvoeringsontwerp ondergrondse infra incl klic informatie;
¡ 5002 Ultvoerlngsontwerp bovengrondse infra;
. 5003 Uitvoeringsontwerpdwarsprofielen;
. 5004Opbreektekening;
. 5006 Uitvoeringsontwerp tijdelijke situatie riolering.
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