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Onderwerp

Bestrating fietsenstall in g Hegstraat.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

Inleiding

Tijdens de uitvoering in 2019 van de herinrichting Hegstraatzijn de eigendomsgrenzen
rondom de fietsenstalling overschreden. In overleg met de vereniging van eigenaren (VVE)
zijn de mogelijkheden verkend om de situatie te behouden en via een
gebruiksovereenkomst, juridisch enkele afspraken te maken. Uiteindelijk heeft de VVE
besloten dat de perceelgrenzen gerespecteerd dienen te worden. Middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief zal de raad geTnformeerd worden over de voorgenomen aanpassingen

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de uitvoering van de aanpassing van de fietsenstalling Hegstraat.

Argumenten

Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
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De kosten voor het aanpassen van de bestrating en groenvoorziening inclusief de

ambtelijke inzet worden volledig vergoed door het ingenieursbureau dat de realisatie van
het project heeft begeleid.

Duurzaamheid

Bij de aanpassing van de bestrating bij de fietsenstalling worden twee bomen verwijderd
Herplanten van één boom kan plaatsvinden op het terrein van de fietsenstalling en de

andere boom wordt elders in de gemeente geplaatst.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Communicatie/ participatie

De vereniging van eigenaren Flatgebouw Beekstraat, Hegstraat worden geïnformeerd over
de start van de werkzaamheden.

Overleg gevoerd met

Intern:

Openbaar gebied (Dirk Franssen en John De Veen)

Extern:

Ingenieursbu reau

Bijlagen:

1. Concept raadsinformatiebrief
2. Ontwerp aanpassing fietsenstalling
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