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Onderwerp
Projecten 2Ot7 voor het verbeteren van de weginfrastructuur

Voorstel
Te besluiten tot uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2OL7 voor het verbeteren van
de weginfrastructuur.

Inleiding
In Weert wordt al jaren gewerkt met een prioriteit Stelpost Verkeer en Vervoer, het
zogenaamde "knelpuntenbudget". Dit budget dient voor het oplossen van (kleine)
verkeersproblemen en verkeersknelpunten in de openbare ruimte. Bij de behandeling van
de begroting 20L7 is besloten om dit "knelpuntenbudget" op te hogen tot € 25.000
structurele kapitaalslasten per jaar.
In de bijlage zijn de uitvoeringsprojecten voor 2017 weergegeven. Er is voor een nieuwe
naam "verbeteren weginfrastructuur" gekozen omdat dit meer aansluit bij een integrale
benadering.

Beoogd effect/doel
Uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2OL7 voor het verbeteren van de
weginfrastructu u r.

Argumenten
Onderstaand een opsomming van de uitvoeringsprojecten voor 20t7. Het volledige
overzicht kunt u vinden in bijlage 2.
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Wilhelminasingel - Molenpoort
Maaseikerweg - Sint Maartenslaan

Snelheidsrem mende maatregelen
Graswinkellaan

Kruisingsplateau met
Voetgangersoversteekplaats
Reconstructie rotonde, oversteekbaa rheid voor
fiets- en voetgangers verbeteren en realiseren
vrijliggende fietspaden
Twee verkeersdrempels inpassen inomgeving

Snelheidsremmende maatregelen
Rembrandtlaan

Verkeersdrempel inpassen in omgeving

Snelheidsremmende maatregelen
Heugterbroekdijk

Snelheidsremmer bebouwde komgrens inpassen
inomgeving

Brede School Moesel

Aanpassen ingang fietsenstalling en uitweg

Snelheidsrem mende maatregelen
Maaseíkerweg

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maasei kerweg/Drakenstei n

Snelheidsremmende maatregelen

Wegversma

Maaseikerweg

en Willemshof

Snelheidsremmende maatregelen
Maaseikerweg

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maasei kerweg/Wi llemshof

Parkeren rondom WoZoCo Laarveld

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren

Parkeren rondom Philips van Horne

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren

Stel post verkeersergern issen

Algemene post, nog geen exacte invulling van
knelpunten bekend, gedurende het jaar komen
er altijd nog zaken waarbij het gewenst is om
ingrepen te doen.

Stelpost onderzoek- en
voorbereidingskosten

Algemene post voor noodzakelijk onderzoek en
voorbereidingen volgende jaarschijf.

IIi

ngen tussen rotonde Nassaustraat

Rotonde Maaseikerweg/St. Maartenslaan
De aanpassing van de rotonde Maaseikerweg/St. Maartenslaan is een bijzonder project.
Er is eerder namelijk al € 150.000 beschikbaar gesteld bij de besluitvorming over het
"knelpuntenbudget 2016". Ook de motie omtrent vrijliggende fietspaden uit november
2016 is van toepassing. De oversteekbaarheid voor fiets- en voetgangers wordt verbeterd
en er worden vrijliggende fietspaden gerealiseerd. Na behandeling in de
verkeerscommissie en afstemming met de omwonenden wordt met een apart voorstel in
september 2017 de Raad gevraagd om het definitief ontwerp van deze rotonde goed te
keuren.

Om het project zodanig te realiseren dat binnen de ruimtelijke contouren aan alle
verkeerskundige richtlijnen wordt voldaan, is echter een hoger bedrag nodig. Gezien de
scope van het project kan er eigenlijk niet meer van een klein verkeersknelpunt worden
gesproken. In de jaarsc¡1ijf 2OL7 zijn de benodigde extra middelen opgenomen en in
relatie gebracht met de besluitvorming over het "knelpuntenbudget 20\6", welke reeds
heeft plaatsgevonden.
Voor het overige wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's
Er komen in een kalenderjaar veel meldingen en klachten met een verkeerskundige aard
bij de gemeente binnen. In de jaarschijf 2077 zijn de nu bekende concrete maatregelen
met de hoogste prioriteit opgenomen.
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Het is echter onoverkomelijk dat er altijd keuzes gemaakt moeten worden. Daarom is de
opgenomen stelpost onderzoek belangrijk omdat het dan mogelijk is om verkeerskundig
onderzoek te verrichten. Op basis van de uitkomsten kunnen de maatregelen worden
bepaald en keuzes worden gemaakt voor de uitvoering.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2OL7 van € 400.000 met een jaarlast van
€ 22.750 kunnen gefinancierd wordt uit prioriteit 6 van de begroting 20t7. De jaarlast van
€ 22.750 valt binnen de vastgestelde prioriteit van € 25.000.

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming in de Raad over de uitvoeringsprojecten in de jaarschijf 2077 voor het
verbeteren van de weginfrastructuur, worden de projecten voorbereid en uitgevoerd.
Voor het vaststellen van het definitief ontwerp van de rotonde Maaseikerweg/
St. Maartenslaan wordt een separaat voorstel aangeboden ter besluitvorming voor de
Raadsvergadering in september. Ook voor de snelheidsremmende maatregelen op de
Maaseikerweg wordt een separaat voorstel aangeboden ter besluitvorming, eveneens voor
de Raadsvergadering in september.
Com m

unicatie/ partici patie

Overleg gevoerd met
Intern
Jurjen Feld, afdeling OG.
Rob van Ekeren, afdeling RB.
Huub Driessens en Loet Koppen, afdeling financiën
Extern:

Bijlagen
Bijlage 1; overzicht stand van zaken lopende activiteiten "knelpuntenbudget 20t6" /
u itvoeri ngsprojecten jaa rsch ijf 20 1 6 verbeteren weg i nfrastructu u r.
Bijlage 2; uitvoeringsprojecten jaarschijf 2Ol7 en concept integraal meerjarenprogramma
verbeteren weg nfrastructu u r.
Bijlage 3; toekomstscenario's vanuit financieel perspectief.
i
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BIJLAGE 1: Overzicht stand van zaken lopende activiteiten knelpuntenbudget 2016
Wegvak/omschrijving

tt

ltnd¡catie"bruto" lco-financiering

lkosten

l"*""'"'
Voorbereid¡ng Westtangent

R¡ngbaan Noord-Gouverneurlaan

lseteiasuron
lAparte prior¡te¡t. Vervallen in
radernota 2or8
lconcept

Voorbere¡ding aanleg Westtangent

Stelpost verke€r&verkvoer

Aanpassen oversteek

€

lProvincie (hard)

Bijdragen llndicat¡e
projecten/ lkott"n
kredieren I

'lonmert<insen

"netto"

Reconstruct¡e rotonde, oversteekbaarhe¡d voor f¡etsen voetgangers verbeteren en realiseren vrijliBBende

t,25%

term¡jn

I
s0.000

€

25.000

€

25.000

Aparte prior¡teit.

€

Gestopt n.a.v. Kadernota 2018. Eerst een onderzoek.

Beeindigd

N.v.t.

€

20 jaar

€

313 Real¡satiefase

25 jaar

€

7.875 Ontwerpfase

Vervallen in concept
Kadernota 2018

€

5.000

€

€

€

5.000 Stelpost

Uitgevoerd

Aanpass¡ngen aan oversteek z¡jn Sedaan

Concept DO

Opgenomen in provinc¡aal fìetsplan. lntegrale aanpak
samen met optimaliseren OL-Vrouwestraat en
Maaseikerweg tussen rotonde en Roermondeweg en

verkeer&verkvoer

I

Maase¡kerweg - S¡nt Maartenslaan

Financieringsbron
voor "netto" kosten

Stelpost verkeer&vervoer en mot¡e €
lvrijligeende fietspaden lM8
I

150.000

€

€

€

150.000 Stelpost

verkeer&verkvoer

fìetspaden

tussen rotonde en spoortunnel.
I

De Burcht

middengeleiders
De Kempen

Stelpost verkeer&verkvoer

Real¡sât¡e uitr¡tconstruct¡e, bushalt€ en

€

60.000

€

€

€

60.000 Stelpost

I

60 kilometerzone en eventueel verkeersdrempel(s)

Stelpost verkeer&verkvoer

€

20.000

€

€

€

20.000 Stelpost

Stelpost verkeer&verkvoer

60 k¡lometerzone en aanleg van een

verkeersdremoellsl
St.

Jozefslaan

Centrum Weert

€

50.000

€

€

€

50.000 Stelpost

verkeer&verkvoer

Verbeteren verkeersveil¡gheid schoolomgev¡ng

uit van het knelpuntenbudget, maar

¡s

3.750

20 jaar

€

20 iaar

Uitgevoerd

ln overleg met omgev¡ng

1.250 Ontwerpfase

Concept DO

Noodzakel¡jk vanu¡t verkeersoogpunt

€

3.125 Ontwerpfase

Concept DO

Dit budget ¡s beschikbaar. Bekijken welke maatregelen

20 jaal

€

7.813

Realisatiefase

U¡tgevoerd

mosel¡ik z¡in
ln ovreleg met school en omgeving plan gemaakt

N.v.t.

€

Ontwerpfase

Concept DO

verkeer&verkvoer

I

U¡tbre¡den fietsparkeren. Dit maald geen onderdeel

€

Realisat¡efase

verkeer&verkvoer

I

Mastenbroekweg

20 jaar

verkeer&verkvoer

lStelpost
krediet.

€

125.000

€

€

€

120.000

€

€

€

125.000

Stelpost

verkeer&verkvoer
Apart kred¡et.

120.000

vanwege de

integral¡te¡t wel opgenomen.

Collegeple¡n, N¡euwe Markt en St. Raphaelpad al extra
plaatsen gerealiseerd, KorenmarK, W¡lhelm¡nas¡ngel ('t
Zwaantje), Hegstraat, Beekpoort en Maaspoort verd¡enen
nog aandacht. Van € 160,000 nog € 120.378 beschikbaar.

l*''.
Graafschap Hornelaan

verkeer&verkvoer

Voetgangersoversteekplaats

€

3.000

€

€

€

3.000 Stelpost

20 jaar

€

188 0ntwerpfase

verkeer&verkvoer

lStelpost
€

stelpost Verkeer & Vervoer 2016
jaarlasten bij 1,25 % renteliaa¡

413.000

€

24.3L3

€

24,1t3

%

¡nvester¡ngsvolume 2016
¡aarlasten bij 1,25 % renteliaar
%

583.000

€

2s.000

€

145.000

€

413.000

Concept DO

lnformat¡e verschaft v¡a Raads¡nformat¡ebr¡ef

BIJLAGE 2: UITVOERINGSPROJECTEN JAARSCHTTF 2OL7 EN CONCEPT INTEGRAAI MEERJARENPROGRAMMA VERBETEREN WEG¡NFRASTRUCTUUR
Beleidsbron

Wegvak/omschrijving

llndicatie

"bruto"

lkort"n

I

l"*""'"'

lco-financier¡ng

I

lprovincie (hardl

le¡dragen llndicatie "netto" I Financieringsbron
lprojecten/ lkott"n
lvoor "netto" kosten

li::*::::i""1

aetait

Ãdchrijv¡ngs- lJaarlasten incl. lstatus

termün

I

lt,zsN

I

lrentefiaar

I

lonmerrinsen

lstatus

Jaarschijf 2017
Maâseiker!,/eg BeaÌri

aan

asien en

nr.rkerr van de T

Raarls¡resluil, besìeand krediet

€

)2

€

2

Ra

20.000

N.v.t

R."a

rd

iasie vaû bestaanri

iljing

kredie

Onderzoek fietsverbindlng 1.aärvelo
Hushoven - Centrum

Eerst een onder¿oek conform Kadernota 20,1.8,

Wilhelm¡nas¡ngel - Molenpoort

Kru¡s¡ngsplateau met Voetgangersoversteekplaats

Maase¡kerweg - S¡nt Maartenslaan

Reconstruct¡e rotonde, oversteekbaarheid voor fietsvoetgangers verbeteren en real¡seren vrljliggende

nraairegel is Cocrr¡leschoven naar 2tJ19

Collegebesluit, ten laste van
raaml{reCiet. Concepr Kadernota

€

12.000

t

Collegebesluil, ten
lasle van raarnkrediet

€

12.000

€

€

3.500

€

31.500

€

2s.000

€

22s.000

N,v. t

Ê

20 jaar

€

1.969

25 jaar

€

11.813

orbereidingsfase

d-.rzoek

2018
verkeer&veruoer
Stelpost verkeer&veruoer en motie €
fietspaden lM8. Apart

3s.000

€

27s.000

€

25.000

Beleidswens en

Realisat¡efase
Ontwerpfase

gereed voor

meegenomen t¡jdens u¡tvoer¡ng projecft Bass¡n
¡n prov¡nc¡aal fìetsplan, u¡tstel real¡satie

DO

tot

lntegrãle aanpak met OL-Vrouwestraat en
tussen rotonde en Roermondeweg en
rotonde en spoortunnel. Noodzakelijke biidrage

stelpost
verkeer&veruoer

beschreven in het College- en
Raãdsvoorstel

d-.rdeel rran RìnBbanenvisie

o.v. de € 150.000 u¡t het knelpuntenbudget 2016. ls al 2x
de verkeerscommiss¡e besproken. Apart beschreven ¡n
het College- en Raadsvoorstel

Snelhe¡dsremmende maatregelen

verkeersdrempels ¡npassen inomgev¡ng

Stelpost verkeer&vervoer

20.000

€

12.500

€

20.000

€

20 jaar

€

1.250

DO

Noodzakeliik vanuit verkeersoogpunt

20 jaar

€

781

Concept DO

Noodzakeliik vanuit verkeersoogpunt

20 jaar

€

L.250

DO, gereed voor

Bebouwde komgrens

Graswinkellaan
¡npassen ¡n omgev¡ng

maatregelen

Stelpost verkeer&vervoer

€

€

12.500

rkeer&vervoer

Rembrandtlaan
bebouwde komBrens ¡npassen

Snelhe¡dsremmende maatregelen

Stelpost verkeer&vervoer

€

30.000

€

€

1-0,000

€

20.000

rnomgevrng

H

¡ngang fietsenstall¡ng en u¡tweg

School Moesel

verkeer&vervoer

€

5.000

€

€

€

20 jaal

5.000

€

DO, gereed voor

313

¡s

verlegd na realisatie Aan Botkoel.

trotto¡r meenemen

u¡tvoer¡ng

Afgestemd met Brede School Moesel

uitvoer¡ng
s¡tuat¡e rondom "kru¡spunt"

Snelhe¡dsremmende maatregelen

verkeer&veruoer

€

r.2.500

€

€

verkeer&vervoer

€

25.000

€

€

verkeer&veryoer

€

12.s00

€

€

post verkeer&veruoer

€

500

€

€

r.2.500

20 jaar

€

181

Concept DO

Doorlopend overleg met belangengroeper¡ngen
MaaseikerweB. Apart beschreven ¡n het College- en

25.000

20 jaar

€

1.563

Concept DO

overleg met belangengroeperingen
Apart beschreven ¡n het College- en

12.s00

20 jaar

€

78r

DO

overleg met belangengroeper¡ngen
Apart beschreven in het College- en

20 jaal

€

31 Ontwerpfase

jaar

€

31

20 taat

€

Maase¡kerweg,/Drakenste¡n
Snelheidsremmende maatregelen

Wegversmallingen tussen rotonde Nassaustraat en

€

Willemshof
Snelheidsremmende maatregelen

Verbeteren s¡tuatie rondom "kru¡spunt"

Ontwerpfase

Maaseikerweg,/Willemshof
Parkeren rondom WozoCo Laarveld

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren

€

500 Stelpost

gereed voor

d.m.v. bebordlng

DO

d.m.v. bebording

verkeer&veruoer
rondom Phil¡ps van Horne

Oplossen situat¡e omtrent verkeer/parkeren

verkeer&veruoer

€

500

€

€

€

500 Stelpost

ZO

Uitgevoerd

verkeer&vervoer
verkeersergern¡ssen

Stelpost onderzoek- en voorbere¡dingskosten

A¡gemene post, nog geen exacte ¡nvulling van
knelpunten bekend, gedurende het jaar komen er
altijd nog zaken waarbij het gewenst is om ¡ngrepen te
doen.
Algemene post voor noodzakelijk onderzoek en
voorbereidingen volgende jaarsch¡jf

verkeer&vervoer

€

17.500

17.500 Stelpost

€

€

1.094 Doorlopend

Doorlopend

snel te kunnen schakelen b¡j klachten, meld¡ngen en

dient er binnen de jaarsch¡jf
een budget besch¡kbaar te z¡jn om slagvaard¡g

kle¡ne probleemsituat¡es

verkeer&vervoer

handelen.
verkeer&veruoer

€

17.500

€

€

€

17.500

20 jaal

€

1.094

Doorlopend

Om snel te kunnen schakelen dienen er vaak eerst

onderzoeken gedaan te worden. Het ¡s daarom wenselijk
dat er binnen de jaarschijf structureel een budget h¡ervoor

.

beschikbaar
€

me Ringbanenvisie 2017

€

Ringbanenvisie bij 1,25 % rcnle liaar
me

€

Verkeer & Vervoer 2017

175.000

¡aarlasten bij L,25 % rcîtefiaar
¡nvester¡ngsvolume 2017

jãârlasten b¡¡ L,25 Y" rcnle I idâr

€

695.s00

€

25.000

€

270.500

€

€

10.938

€,

22.750

400.000

¡s.
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"netto"

"bruto"

mschrijving

(hardl

I

detê¡l

incl.

Financieringsbron AfschrijvingsL,25o/o
term¡jn
"netto" kosten

rente/jaar
2018

k \¡,/egitangeni

€

e¡t in conepi Kadernota 20

uitvcreren

1

N.V.¡

0.000

ngs rase

.:i;¡cint,rre

f/e
Extra oud€jel verbeteren troltoits

Ringbaan-West - Suffolkweg

!ìe¡stel scharJebeclden en ophogen kwaiitcìt len
behocve van voetganÉjer t en rnindervai¡den. Ierste
projec¡ ¡s Mâaspoori, overjge afhankelìjk van schouw

Pflorile¡t in corìcept l(adernota

Verbreden en opt¡mal¡seren rotonde i.v.m. gebruik

lnventar¡sat¡e Knelpunten
R¡ngbanenstelsel 2017 en mot¡e

úrachtverkeer en schadevorm¡ng.

300.c00

Co,ìcepi. Kadern0Ìa

.100.000

tì

Voorbere¡cìrngsTase

i!.v.1

201,9, algenìrÌtÉl

2018

re5

€

6s0.000

€

120.000

€

65.000

€

e

rve
25 jaar

46s.000

€

24.4L3 Concept

lM8 inzake vrijliggende fietspaden

R¡ngbaan Zu¡d -lohan Willem Frisolaan

Verbeteren oversteekbaarheid fiets- en voetBangers.

lnventarisatie Knelpunten

Onderdeel van lnventarisat¡e Knelpunten R¡ngbanenstelsel
2017. Opgenomen ¡n provinciaal fietsplan voor 2016.
(Uitstel) real¡satie tot 3L-12-2018 mogel¡ik. L0% bijdrage
vanu¡t het budget onderhoud wegverhard¡ngen.

€

200.000

€

€

20.000

€

20 iaar

180.000

€

11.250 Concept

Ringbanenstelsel 2017

Onderdeel van lnventar¡sat¡e Knelpunten R¡ngbanenstelsel
2017. Opgenomen in provinciaal f¡etsplan voor 2016.
(U¡tstel) rea¡isat¡e tot 31-12-2018 mogeliik. B¡idrage vanu¡t
project winkelcentrum Leuken i.v.m. verbeteren
verkeersveiligheid. L0% b¡jdrage vanuit het budget
onderhoud wegverhardingen

E¡ndhovensweg - Boshoven

Aanleg fietsverbind¡ng naar tunnel

lnventar¡sat¡e Knelpunten
Ringbanenstelsel 2017

€

30.000

€

€

R¡ngbaan West - Kazernelaan

Breed verkeerskundig onderzoek en voorbereiding
vanwege afschr¡iving VRI op basis van technische

lnventarisat¡e Knelpunten

€

2s.000

€

€

levensduur.Tevens het ve¡liger maken van de
oversteekbaarhe¡d voor f¡ets- en voetgangers

3.000

€

27.000

20 jaar

€

1.688 Concept

€

2s.000

20 jaar

€

1.563

Concept

R¡ngbanenstelsel 2017 en mogelijk
mot¡e lM8 ¡nzake vr¡.iliggende

0nderdeel van lnventar¡satie Knelpunten Ringbanenstelsel
20L7.10%bijùage vanuit het budget onderhoud
weqverhardingen
Onderdeel van lnventarisat¡e Knelpunten R¡ngbanenstelsel
2017 m.b.t. het comb¡neren met de vervang¡ng van de VRl.
Afschri¡v¡ng van de VRI op bas¡s van de techn¡sche

levensduur is medio 2018. ln de vervang¡ngsinvester¡ngen
is er al € L50.000 besch¡kbaar voor het vervangen van de
VRI in 2019. Er d¡ent ¡n 2018 een verkeerskund¡g
onderzoek opgestart te worden of op deze plek een VRI of

f¡etspaden

meenemen. Mogelijkheden bekijken om de
doorstrom¡ng te bevorderen

een rotonde de beste ¡nr¡chting van de
inweg¡nfratrsuctuur is. Uitvoer¡ng d¡ent op bas¡s van de
uitkomsten van het onderzoek dan voor 2019 ingepland te
worden en is als zodanig opgenomen in de.iaarschijf 20L9

Rotonde Roermondsewe6/ Graafschap

Voetgangersoversteekplaats

aanbrengen.

Stelpost verkeer&vervoer

€

2.500

€

€

€

2.500 Stelpost

St.

iozefslaan

De Burcht

20 jaar

€

156

Concept

Aanleg fietssuggest¡estroken tussen de Dries en
Scheakenstraat
Verbreden fietssuggestiestroken

Stelpost verkeer&vervoer

€

60.000

I

€

€

60.000 Stelpost

€

s0.000 Stelpost

50.000

Graafschap Hornelaan

20 )aar

€

3.750 Nìet opnemen

Geen hoge prioriteit gezien reeds gerealiseerde

20 jaar

€

3.125 Niet opnemen

aanpass¡ngen op St, Jozefslaan
Geen hoge priorite¡t gezien reeds gerealiseerde
aanpassingen en op sommige plekken n¡et mogel¡jk ¡.v.m.

20 jaar

€

3.r25 Concept

verkeer&verkvoer
Stelpost verkeer&vervoer

lnformatie verschaft via Raadsinformatiebrief inzake
voetgangersoversteek

verkeer&verkvoer

Hornelaan

verkeer&verkvoer

weporofiel
Entree Kerkdorpen cq bebouwde komgrenzen
voorz¡en van komremmers

Snelheidsremmende maatregelen bebouwde

Stelpost verkeer&vervoer

€

50.000

€

€

50.000 Stelpost

komgrenzen

ln het verlengde van maatregelen uit jaarschijf 20L7 op de

Heugterbroekd¡jk, komen er mogel¡jk meer bebouwde
komgrenzen ¡n aanmerk¡ng voor het aanleggen van

verkeer&veruoer

snelheidsremmende maatregelen.

Voorstestraat en M¡ddelstestraat

Maaslandlaan

80.000

Voorzien van snelheidsremmende voorz¡eningen
(drempel(s) enlof plateau(s)

Stelpost verkeer&vervoer

Rondom "uitkomend pad" vanuit Philips van Horne en
het parkgebied een plateau(s) aanleggen en

Stelpost verkeer&vervoer

€

2s.000

Stelpost verkeer&vervoer
Algemene post, nog geen exacte invull¡ng van
knelpunten bekend, gedurende het jaar komen er
alt¡jd nog zaken waarb¡j het gewenst is om ¡ngrepen te

€

17.500

€

10.000

€

€

70.000 Stelpost

20 jaar

4.375 Concept

Verkeerssituatie ¡n Leuken

¡s

verandert en verandert nog.

De snelheid op deze straten ¡s ongewenst. Eerst nog

verkeer&vervoer

onderzoek doen.
€

5.000

€

20.000

s¡gnalerende voorz¡en¡ngen aanbrengen
Stelpost "verkeersergern¡ssen"

17.500 Stelpost

€

€

20 jaal

€

1.094 Doorlopend

doen.
Stelpost onderzoek- en voorbere¡d¡ngskosten

Algemene post voor noodzakel¡jk onderzoek en/of
voorbere¡dingen volgende jaarsch¡jf.

Stelpost verkeer&veruoer

€

r.5.000

15.000 Stelpost

€

€

Om snel te kunnen schakelen bij klachten, meldingen en

kleine probleemsituat¡es dient er b¡nnen de.iaârsch¡jf
structureel een budget besch¡kbaar te z¡jn om slagvaardig

verkeer&veruoer

20 laar

€

938 Doorlopend

verkeer&vervoer

te handelen.
Om snel te kunnen schakelen d¡enen er vaak eerst
onderzoeken gedaan te worden. Het ¡s daarom wensel¡jk
dat er binnen de jaarschijf structureel een budget hieruoor
beschikbaar is.

Ringbanenvisie 2018

€

905.000

€

120.000

€

88.000

€

697.000

R¡ngbanenvis¡e b¡j L,25 % rcntel iaar
€

stelpost Verkeer & Vervoer 2018

investeringsvolume 2018

€

1.3s5.000

€

120.000

€

413.000

€

38.913

€

9.688

€

48.600

175.000

jaa rlasten bii L,25'/. rcnte I iaar

¡aarlasten hii L,25 % rcnte I iaar

€

872.000
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F¡nanq¡er¡ngsbron

ltnd¡catie "bruto"

voor "netto" kosten

(hard)

1""""u"'

[aerciasoron

ñsctrrùvinss- þaarlasten incl. lstatus

tefmiin

I

l'"""

l*:J,..,

lstatusaetait

I

lonmertineen

20t9
Rotonde R¡ngbaan Oost - St. Jobstraat

Reconstructie rotonde, oversteekbaarheid voor f¡etsen voetgangers verbeteren ¡nclus¡ef vri.¡l¡ggende
f¡etspaden en veranderen wegprofìel (vrijliggende
fietspaden) St. Jobstraat

Priorite¡t concept Kadernota 20L8.
fevens lnventar¡satie Knelpunten

€

900.000

€

30.000

€

290.000

€

25 jaar

610.000

€

32.02s Concept

Onderdeel van lnventarisatie Knelpunten R¡nBbanenstelsel
20U. Opgenomen ¡n provinc¡aal fietsplan voor 2016.
U¡tstel real¡satie tot 31-12-2018 mogel¡jk, daarom ¡s het
subsidiebedrag niet doorgeteld in het totaal. B¡jdrage
vanu¡t proied winkelcentrum Leuken i.v.m. verbeteren
verkeersveiligheid. 10% b¡jdrage vanuit het budget

R¡ngbanenstelsel 2017 en motie
lM8 ¡nzake vrijliggende f¡etspaden

onderhoud wegverhardingen.

Ringbaan West - Kazernelaan

U¡tvoeringspro.¡ect op bas¡s van de u¡tkomsten van
onderzoek en voorbereid¡ng u¡t jaarsch¡.if 2017

lnventarisatie Knelpunten

€

350.000

€

€

175.000

€

25 iaar

175.000

€

9.r.88 Concept

Ringbanenstelsel 2017 en mogelijk
motie lM8 ¡nzake vr¡jliggende
fìetspaden

jaarschijf 2017 voor meer toel¡cht¡ng. ln de
úeruangings¡nvesteringen is er al € 150.000 besch¡kbaar
voor het vervangen van de VRl. U¡t de onderzoeken moet
blijken wat de beste oplossing ¡s. ln dit financiele scenario
Z¡e

is rekening gehouden met het vervangen en upgraden van
de VRI naar een dynam¡sche VRl. 10% bijdrage vanuit het

budget onderhoud wegverhardingen mocht er een
rotonde aangelegd moeten worden.

Ringbaan Oost-Roermondseweg

Breed verkeerskundig onderzoek en voorbere¡d¡ng
vanwege afschr¡iving VRI op basis van techn¡sche
levensduur.Tevens het veiliger maken van de
oversteekbaarheid voor fiets- en voetgangers

lnventarisatie Knelpunten

€

2s.000

€

€

€

Z0 jaar

25.000

€

1.563

Concept

Ringbanenstelsel 20L7 en mogel¡jk
mot¡e lM8 ¡nzake vrì.¡l¡ggende

Onderdeel van lnventar¡satie Knelpunten R¡ngbanenstelsel
201.7 m.b.t. het comb¡neren met de vervanging van de VRl.
Afschr¡iving van de VRI op bas¡s van de technische

levensduuris med¡o 2020. ln de vervang¡ngsinvesteringen
zijn er nog geen m¡ddelen beschikbaar voor het veruangen

fietspaden

meenemen. Mogelijkheden bekijken om de

van deze VRl. Er d¡ent in 2019 een verkeerskundig
onderzoek opgestart te worden of op deze plek een VRI of
een rotonde de beste ¡nr¡cht¡ng van de weg¡nfratrsuctuur
is.Uitvoer¡ng d¡ent op basis van de uitkomsten van het

doorstrom¡ng te bevorderen

onderzoek dan voor 2019 ¡ngepland te worden en is als
zodanig opgenomen in de jaarschiif 2020

R¡ngbaan Zuid-Maase¡kerweg

Breedverkeerskundigonderzoek envoorbere¡ding

lnventarisatie Knelpunten

vanwege afschr¡jv¡ng VRI op bas¡s van technische
levensduur.Tevens het ve¡l¡ger maken van de

R¡ngbanenstelsel 2017 en mogelijk
motie lM8 ¡nzake vr¡jliggende

oversteekbaarheid voor fiets- en voetgangers
meenemen. Mogel¡jkheden bekijken om de
doorstrom¡ng te bevorderen en doorgaand verkeer

fietspaden

€

2s.000

€

€

€

20 jaar

25.000

€

1.563

Concept

Onderdeel van lnventar¡satie Knelpunten Ringbanenstelsel
20L7 m.b.t. het comb¡neren met de vervanglng van de VRl.
Afschr¡jving van de VRI op bas¡s van de technische
levensduur is med¡o 2020. ln de vervang¡ngs¡nvesteringen
z¡jn er nog geen middelen beschikbaar voor het vervangen
van deze VRl.Er dient in 2019 een verkeerskundig
onderzoek opgestart te worden of op deze plek een VRI of
een rotonde de beste ¡nricht¡ng van de weginfratrsuctuur
¡s. U¡tvoer¡ng dient op bas¡s van de uitkomsten van het

Maaseikerweg verminderen. Mogelijkheid voor
rechtsaffers ¡n bestaande ru¡mtel¡jke contouren.

onderzoek dan voor 2020 ¡ngepland te worden en is als
zodanig opgenomen ¡n de jaarschijf 2020

Stelpost kleine "verkeersergern¡ssen"

Stelpost verkeer&veruoer
Algemene post, nog geen exacte ¡nvull¡ng van
knelpunten bekend, gedurende het.iaar komen er
alt¡jd nog zaken waarbij het gewenst ¡s om ingrepen te

€

r.60.000

€

€

€

160.000

Stelpost

20 jaal

€

10.000 Doorlopend

te handelen.

doen.
Stelpost onderzoek- en voorbereid¡ngskosten

Om snel te kunnen schakelen bij klachten, meldingen en

kleine probleems¡tuaties dient er b¡nnen de jaarsch¡jf
structureel een budget besch¡kbaar te z¡jn om slagvaardig

verkeer&vervoer

Algemene post voor noodzakelijk onderzoek en/of
voorbereid¡ngen volgende jaarsch¡jf.

Stelpost verkeer&vervoer

€

15.000

€

€

€

1s.000 Stelpost

20 jaar

€

938

Doorlopend

Om snel te kunnen schakelen dienen er vaak eerst

onderzoeken gedaan te worden. Het ¡s daarom wenselijk
dat er b¡nnen de jaarsch¡jf structureel een budget h¡ervoor

verkeer&vervoer

besch¡kbaar is.
Ringbanenvisie 2019

€

1.300.000

€

€

465,000

€

835.000

R¡ngbãnenvisie bii 1,25 % rentefidat
€

stelpost Verkeer & Veruoer 2019

€

1.475.000

€

€

465.000

€

¿14.338

€

10.938

€

55.27s

175.000

¡aarlasten b¡j 1,25 % rentefidat
investeringsvolume 2019
jaarlasten b¡¡ 1,25% rcnteliaar

€

1.010.000

BIJLAGE 2: UITVOERINGSPROJECTEN JAARSCHI tF 2Ot7 EN CONCEPT INTEGRAAL MEERJARENPROGRAMMA VERBETEREN WEGINFRASTRUCTUUR
Bele¡dsbron

Wegvak/or.nsch rijving

lndicat¡e"bruto" lco-financ¡er¡ng lei¡dragen

lnd¡cat¡e "netto"

kosten

kosten

lProvincie lhardl lprojecten/

II

l"*'*'"'
lnventar¡sat¡e Knelpunten
U¡tvoeringsproject op bas¡s van de u¡tkomsten van
onderzoek en voorbereid¡ng u¡t jaarschijf 2017. Tevens R¡ngbanenstelsel 2017 en motie
lM8 inzake vr¡jliggende fietspaden
de oversteekbaarhe¡d voor fìets- en voetgangers

€

500.000

lt,zs'¡

lkredieten/

lrente/taar

lverhardinpen
J

R¡ngbaan Zu¡d - Maase¡kerweg

Financieringsbron Afschrijv¡ngs- lJaarlasten incl. lstatus
rerm¡jn
voor "netto" kosten
I

€

€

I

fstatusaetait

loomert<incen

2020
50.000

€

25 jaar

450.000

€

23.625 Concept

Zie jaarschijf 2019 voor meer toel¡chting. ln de

vervangings¡nvester¡ngen zi.in er nog geen m¡ddelen
besch¡kbaar voor het vervangen van deze VRl. Uit de
onderzoeken moet bl¡jken wat de beste oplossing is. ln dit
f¡nanc¡ele scenar¡o ¡s reken¡ng gehouden met het

ve¡l¡ger maken, doorstroom bevorderen en doorgaand

verkeer Maase¡kerweg verminderen. Mogelijkheid
voor rechtsaffers in bestaande ruimtelijke contouren.

vervangen en upgraden van de VRI naar een dynam¡sche
VRI en het aanleggen van "vr¡je rechtsaffers vanu¡t de
R¡ngbaan zu¡d naar de N292 en vanuit de N292 naar de
R¡ngbaan Oost. 10% bijdrage vanuit het budget onderhoud

wegverhardingen.

R¡ngbaan Oost - Roermondseweg

lnventarisat¡e Knelpunten
Uitvoer¡ngsproject op bas¡s van de uitkomsten van
onderzoek en voorbere¡d¡ng uit jaarsch¡¡f 2017. Tevens R¡ngbanenstelsel 2017 en mogel¡jk
motie lM8 ¡nzake vrijliggende
de oversteekbaarhe¡d voor fiets- en voetgangers
ve¡l¡ger maken, doorstroom bevorderen en doorgaand f¡etspaden

€

3s0.000

€

35.000

€

25 jaar

315.000

€

16.s38 Concept

verkeer Maaseikerweg verm¡nderen. Mogelijkhe¡d
voor rechtsaffers in bestaande ruimtelijke contouren.

jaarsch¡jf 2019 voor meer toel¡cht¡n8. ln de
vervang¡ngsinvesteringen zijn er nog geen middelen
beschikbaar voor het vervangen van deze VRl. Uit de
onderzoeken moet bl¡jken wat de beste oploss¡ng is. ln dit
f¡nanciele scenarío is reken¡ng gehouden met het
Z¡e

vervangen en upgraden van de VRI naar een dynamische
VRl. Uit het onderzoek zal moeten blijken of en waar het
mogel¡ik is om hier "vr¡je rechtsaffers" te realiseren. 10%
b¡jdrage vanuit het budget onderhoud wegverhardingen.

R¡ngbaan West - Parklaan

Oversteek voor fiets- en voetgangers ve¡liger maken

lnventar¡sat¡e Knelpunten
R¡nsbanenstelsel 2017

€

100.000

€

€

r-0.000

R¡ngbaan Weert

Aanpak olifantenpaden

lnventar¡sat¡e Knelpunten
R¡nebanenstelsel 2017

€

200.000

€

€

20.000

Stelpost kleine "verkeersergernissen"

Algemene post, nog geen exacte ¡nvull¡ng van
knelpunten bekend, gedurende het.¡aar komen er

Stelpost verkeer&veruoer

€

155.000

€

€

altijd nog zaken waarb¡j het Sewenst

¡s

90.000

20 jaat

€

s.625 Concept

€

180.000

20 iaal

€

11.250 Concept

€

155.000

20 jaar

€

Stelpost
verkeer&vervoer

9.688 Doorlopend

Stelpost onderzoek- en voorbere¡d¡ngskosten

Ringbânenvis¡e 2020
Ringbanenvis¡e bij L,25 yo rcîteliaar

Stelpost verkeer&vervoer

20.000

€

€

20.000 Stelpost

€

1.250 Doorlopend

te handelen.
Om snel te kunnen schakelen d¡enen er vaak eerst
onderzoeken gedaan te worden. Het ¡s daarom wensel¡jk
dat er binnen de jaarschijf structureel een budget hiervoor
beschikbaar is.

€

1.150.000

€

€

115.000

€

€

stelpost Verkeer & Vervoer 2020

iaarlasten bii 1,25o/o rente¡aar

20 iaar

verkeer&vervoer

1.035.000

€

1.32s.000

€

115.000

€

€

57.038

€

10.938

€.

67.975

175.000

¡aarlasten b¡j 1,25 % reîle liaat
¡nvester¡ngsvolume 2020

budset onderhoud weqverhardingen
Om snel te kunnen schakelen bij klachten, meldingen en
kleine probleems¡tuat¡es dient er b¡nnen de jaarschijf

structureel een budget besch¡kbaar te z¡jn om slagvaard¡g

om ingrepen te

doen.
Algemene post voor noodzakelijk onderzoek en/of
voorbereidingen volgende jaarsch¡jf.

0nderdeel van R¡ngbanen V¡s¡e. 10% b¡idrage vanuit het
budset onderhoud weqverhardingen
0nderdeel van R¡ngbanen Visie. 10% bijdrage vanu¡t het

1.210.000
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llnd¡catie"bruto" lco-f¡nanc¡ering lB¡jdragen

lnd¡cat¡e "netto"

I

kosten

lkor,"n
l""""uu'

leeteiasuron

I

lprovincie lhardl lpro¡ecten/

laarveld

kostenindicatìe. Eerst vinot Niet oogevoerde prioriteit in
corìcèpt Kadernota 2018. Ieverìt
.1.v. ;onceot Kaderrlota
lnventarisatÌe Kne¡punten
Ringba¡renstelsel 2017 en motie

Hushoven

Centrunl

Ê

6s0.000

€

€

'

termiin lt.zsN

l.:T:ï:ïif*"i:"

li::*::::i"
Jâarsch

F¡etsverbinding

Afschrijv¡ngs- lJaarlasten incl. lstatus
I

l."nt"íaar

lstatusdetair

I

lonmerrineen

2027

325.000

€

40 jaar

325.000

€

12,188

Concept

0nderdeel van lnveûtarisâtie l(relpunten Ringbanenstelsel
2017. l-et op: als eí een brug kornt dienl er een uitbreÌding
van het areaal crvieltechnìschekunstwerken plaats te
vinden.

lM7 ¡nzake 0nderzoek veilige
(f¡ets)verbinciing tussen Laarl
Làarveld en Molenakker

R¡ngbaan Oost - Edisonlaan -

|:;;ilï""*;rT::
rotonde,
I

Reconstruct¡e

Molenakkerdreef

I

en voetgangers verbeteren ¡nclus¡ef vrijliggende

oversteekbaarheid voor fiets-

lnventar¡satie Knelpunten

€

700.000

€

30.000

€

70.000

€

25 jaar

630.000

€

33.075 Concept

R¡ngbanenstelsel 2017 en motle
vrijliggende fietspaden lM8

het totaal.10% b¡jdrage vanu¡t het budget onderhoud
wegverhardingen

Itietsnaoen
I
I

Ringbaan-Noord - Gouverneurlaan

lnventarisat¡e Knelpunten
Ringbanenstelsel 2017

€

r.25.000

€

€

Stelpost verkeer&vervoer
lAlgemene post, nog geen exacte invull¡ng van
lknelpunten bekend, gedurende het jaar komen er
laltijd nog zaken waarbij het gewenst is om ¡ngrepen te

€

155.000

€

€

IVerduidel¡jken verkeerss¡tuat¡e tussen turborotonde
fen kruising Gouverneurlaan en voor uitkomend

12.500

112.500

lverkeer vanuit Gouverneurlaan
Stelpost kleine "verkeersergern¡ssen"

€

155.000

Stelpost

lAlgemene post voor noodzakel¡jk onderzoek en/of
lvoorbereidingen volgende jaarsch¡jf.

Stelpost verkeer&vervoer

20 jaat

€

7.031 Concept

Onderdeel van Ringbanen Visie. 10% bijdrage vanuit het
budget onderhoud wegverhard¡ngen

20 jaâr

€

9.688 Doorlopend

0m snel te kunnen schakelen b¡j klachten, meldingen en
kle¡ne probleemsituaties dient er b¡nnen de jaarschijf

verkeer&vervoer

structureel een budget besch¡kbaar te zijn om slagvaardiS
le hândelen.

ldo"n.
Stelpost onderzoek- en voorbereidingskosten

Onderdeel van Ringbanenv¡s¡e. Opgenomen ¡n provinc¡aal
f¡etsplan voor 2016. Uitstel real¡satie tot 31-12-20L8
mogel¡jk, daarom ¡s het subs¡dlebedrag n¡et doorgeteld ¡n

€

20_000

€

€

€

20.000 Stelpost

20 jaal

€

1.250 Doorlopend

verkeer&vervoer

I

0m snel te kunnen schakelen d¡enen er vaak eerst
onderzoeken gedaan te worden. Het ¡s daarom wenselijk
dat er b¡nnen de jaarsch¡jf structureel een budget h¡ervoor
besch¡kbaar is.

I

1.475.000

Ringbanenvisie 2021
Ringbanenv¡s¡e bij t,25 %

€

€

407.500

€

rcîteliaaj
€

me stelpost Verkeer & Vervoer 2021
jaarlasten bij 1,25 % renÌeliaa'.

invester¡ngsvolume 2021
jaarlasten bij 1,25 % renteliaat

€

1.650.000

€

€

407.500

€

€

52.294

€

10.938

€

63.231

175.000

L.242.500
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"bruto"

lco-financier¡ng

lai¡dragen

llndicat¡e "netto"

lprovincie(hardllpro¡ecten/ lkort"n

l'*""r"'

leeteiusuron

I

lHri"

li::i:î:ti"

Financier¡ngsbron

voor "netto" kosten

Afschr¡jv¡ngs- lJaarlasten ¡ncl, lstatus

term¡in

l*:í;"",

I

I

[r",,'oo.u

lonmerrineen

2022
R¡ngbaan

west - Basculeweg

lVerbreden en optimal¡seren rotonde ¡.v.m. gebru¡k
lvrachwerkeer en schadevorming

25 )aa|

€

33.075 Concept

90.000

20 jaar

€

5.625 Concept

1.000.000

40 jaar

€

37.500 Onbekend

€

700.000

€

€

70.000

€

630.000

lnventar¡sat¡e Knelpunten
R¡ngbanenstelsel 2017

€

100.000

€

€

10.000

€

geleidswens, maald geen deel uit

€

1.000.000

€

€

lnventar¡sat¡e Knelpunten
R¡ngbanenstelsel 2017

I

R¡ngbaan-Noord - Gouverneurlaan

lVerduidel¡jken verkeerss¡tuat¡e tussen turborotonde
len kruising Gouverneurlaan en voor u¡tkomend
lverkeer vanuìt Gouverneurlaan

Maaseikerweg

van lnventar¡sat¡e Knelpunten
7. 10% bijdrage vanuit het budget onderhoud
0nderdeel van R¡ngbanen Vis¡e. 10% b¡jdrage vanu¡t het
budget onderhoud wegverhardingen
ls een geu¡te beleidswens. Maakt echter geen deel uit van

inventar¡satle knelpunten ringbaan. Daarom wel
doorgeteld in het totaal maar niet ¡n de specifìcat¡e van

van lnventar¡sat¡e Knelpunten
Ringbanenstelsel 2017, Apart
beschreven ¡n het College- en

het invester¡ngsvolume op basis van de knelpunten
ringbanenstelsel. Apart beschreven ¡n het College- en

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Stelpost kleine "verkeersergernissen"

Stelpost verkeer&veruoer
lAlgemene post, nog geen exacte invulling van
lknelpunten bekend, gedurende het jaar komen er
lahijd nog zaken waarb¡j het gewenst is om ingrepen te
I

Stelpost onderzoek- en voorbereid¡ngskosten

€

€

€

155.000

155.000

Stelpost

Stelpost verkeer&vervoer

€

9.688 Doorlopend

Om snel te kunnen schakelen bij klachten, meldingen en

kle¡ne probleems¡tuaties d¡ent er binnen de jaarschijf
structureel een budget beschikbaar te z¡in om slagvaardig
te handelen.

co"n.

lAlgemene post voor noodzakel¡jk onderzoek en/of
lvoorbereidingen volgende jaarschijf.

20 jaar

verkeer&veruoer

€

20.000

€

€

€

20.000 Stelpost

20 jaar

€

1.250 Doorlopend

Om snel te kunnen schakelen dienen er vaak eerst

onderzoeken gedaan te worden. Het is daarom wensel¡jk
dat er binnen de jaarschijf structureel een budget h¡ervoor

verkeer&vervoer
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besch¡kbaar ¡s,

I

€

R¡ngbanenv¡s¡e 2022

800.000

€

€

80.000

€

720,000
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€

stelpost Verkeer Veruoer
jaarlasten bij 1,25 % ¡entefiaa¡
2022

€

1.975.000

€

€

80.000

R¡ n g
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€

€

1.155.500
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€

€

ervoet 20L7 -2022

4.354.500

investeringsvolum e Z0L7 -2022

€

8.475.500

IET-EÐ

10.938

€

87.138

€

ær.281

€

64.?75

€

3¿t4.969

1.050.000

rentefiadt

jaarlasten bij 1,25 %¡enteliaat

€
€

nenvisie bi i L,25 % rcnte fiddl

lnvester¡ngsvof ume stelpost Verkeer &

38.700

175.000

jaarlasten bij 1,25 % renleliddÍ
lnvester¡ngsvolu me Ringbanenvisie 20La-2O22

€

€

6.629.500
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Bijlage 3: Toekomstscenario's vanuit financieel perspectief.
Het integraal meerjarenprogramma verbeteren weginfrastructuur laat zien dat er
behoorlijke ambities en opgaven in het verschiet liggen. Als alle projecten die voortkomen
uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2Ot7'uitgevoerd worden,
betekent dit namelijk een investering van € 5.630.000. Hier gaan nog bijdragen af vanuit
andere projecten, bijdragen vanuit het onderhoud verhardingen en reeds "harde
toezeggingen" door de Provincie. Echter resulteert dan nog steeds in een "netto"
investering van € 4.354.500. Inclusief de beleidswens van een fietstunnel op de
Maaseikerweg betreft het een investering van € 5.354.500.
Ook is er rekening gehouden met investeringen voor het oplossen van de (kleine)
verkeersknelpunten. Daar is structureel € 175.000 per jaar voor opgenomen voor het
herstel van kleine verkeersknelpunten in de wijken. Dit komt neer op een jaarlast van €
10.938 op basis van 20 jaar afschrijving. Voor de jaren 2OL7 en 2018 is dit al vertaald in
concrete maatregelen. Deze concrete maatregelen zijn voor de jaren 2OI9 t/m 2022 nu
nog niet bekend, maar financieel is deze lijn zo doorgezet.

Het is niet mogelijk om met het huidige "knelpuntenbudget" van € 25.000 structurele
jaarlasten, alle gewenste investeringsruimte binnen de tijdshorizon te bekostigen. Daarom
is de totaal benodigde investeringsruimte vanuit een aantal scenario's op hoofdlijn
geanalyseerd.

Scenario 1:
Als eerste scenario wordt ervan uitgegaan dat er structureel een "knelpuntenbudget" van
€ 25.000 kapitaalslasten beschikbaar blijft. Als uitgangspunt wordt genomen dat binnen
deze € 25.000 structurele kapitaalslasten, dan jaarlijks € 10.938 wordt gebruikt voor
herstel van kleine verkeersknelpunten in de wijken. Dan is er jaarlijks dus voorcirca

€ 14.000 structurele kapitaalslasten ruimte om projecten uit het document "Inventarisatie
Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" te realiseren. Wordt dit als uitgangspunt genomen,
dan is er ruim 16 jaar nodig om alle projecten uit het document "Inventarisatie
Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" uit te voeren. Inclusief de beleidswens van een
fietstunnel op de Maaseikerweg betreft het 20 jaar.

Scenario 2:
Als tweede scenario wordt ervan uitgegaan dat de tijdshorizon van 2018 t/m 2022 behaald
wordt. Ook wordt in dit scenario jaarlijks € 10.938 structurele kapitaalslasten ingezet voor
herstel van kleine verkeersknelpunten in de wijken. Wordt dit als uitgangspunt genomen,
dan is er van 2OtB t/m 2022 elkjaar een investeringsruimte van afgerond € 1.050.000
nodig. Dit betekent dat in deze periode elk jaar een "knelpuntenbudget" met afgerond
€ 55.000 kapitaalslasten nodig is om alle projecten uit het document "Inventarisatie

Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" binnen de tijdshorizon te realiseren. Inclusief de
beleidswens van een fietstunnel op de Maaseikerweg betreft het afgerond € 62.500
structurele kapitaalslasten.

Scenario 3:
In het derde scenario wordt ervan uitgegaan dat zowel jaarlijks € 10.938 structurele
kapitaalslasten voor herstel van kleine verkeersknelpunten in de wijken, als ook jaarlijks
€ 25.000 structurele kapitaalslasten om projecten te realiseren uit het document
"Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" worden ingezet. Dit betekent dus
jaarlijks afgerond € 36.000 aan structurele kapitaalslasten. Wordt dit als uitgangspunt
genomen, dan is er ruim 9 jaar nodig om alle projecten uit het document "Inventarisatie
Knelpunten Ringbanenstelsel 2017" uit te voeren. Inclusief de beleidswens van een
fietstunnel op de Maaseikerweg betreft het ruim t2 jaar.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webs¡te: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

Scenario 4:
In het vierde scenario wordt ervan uitgegaan dat er jaarlijks in totaal € 50.000 structurele
kapitaalslasten wordt ingezet voor herstel van kleine verkeersknelpunten in de wijken en
om projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 20L7" te
realiseren. Wordt dit als uitgangspunt genomen, dan is er ruim 6 jaar nodig om alle
projecten uit het document "Inventarisatie Knelpunten Ringbanenstelsel 20t7" uitte
voeren. Inclusief de beleidswens van een fietstunnel op de Maaseikerweg betreft het ruim
8 jaar.
Conclusie en aanbeveling:
Uit alle scenario's blijkt duidelijk dat met het jaarlijks beschikbaar hebben van een
"knelpuntenbudget" van € 25.000 structurele kapitaalslasten, de ambities opgaven niet
gerealiseerd kunnen worden. Er moeten keuzes gemaakt en prioriteiten worden gesteld.
Dit kan door de tijdshorizon te verlengen of door het investeringsbedrag te verhogen.
Daarom wordt geadviseerd om voor de jaren vanaf 2019 de besluitvorming en financiering
hierover uit te stellen en dit mee te nemen in de afwegingen van een nieuwe
coalitieperiode en een hierbij behorend coalitieprogramma.
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:

voorstel :
Portefeuillehouder :
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Raadsvoorstel:
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Openbaar Gebied
Franssen, Dirk
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M.l. (Martijn) van den Heuvel

Onderwerp
Projecten 2017 voor het verbeteren van de weginfrastructuur

Voorstel
Te besluiten tot uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2077 voor het verbeteren van
de weginfrastructuur.

Inleiding
In Weert wordt al jaren gewerkt met een prioriteit Stelpost Verkeer en Vervoer, het
zogenaamde "knelpuntenbudget". Dit budget dient voor het oplossen van (kleine)
verkeersproblemen en verkeersknelpunten in de openbare ruimte.
Bij de behandeling van de begroting 2OL7 is besloten om dit "knelpuntenbudget" op te
hogen tot € 25.000 structurele kapitaalslasten per jaar.

In de bijlage zijn de uitvoeringsprojecten voor 2OL7 weergegeven. Er is voor een nieuwe
naam "verbeteren weginfrastructuur" gekozen omdat dit meer aansluit bij een integrale
benadering.

Beoogd effect/doel
Uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2OL7 voor het verbeteren van de
weginfrastructuu r.

Argumenten
Onderstaand een opsomming van de uitvoeringsprojecten voor 20L7. Het volledige
overzicht kunt u vinden in de bijlage.
Wilhelminasingel - Molenpoort

Kruisingsplateau met
Voetgan gersoversteekplaats

Maaseikerweg - Sint Maartenslaan

Snelheidsrem mende maatregelen
Graswinkellaan
Snel heidsremmende maatregelen

Reconstructie rotonde, oversteekbaarheid voor
fiets- en voetgangers verbeteren en realiseren
vrijliggende fietspaden
Twee verkeersdrempels inpassen in omgeving
Verkeersdrempel inpassen in omgeving

Rembrandtlaan
Snelheidsremmende maatregelen
Heugterbroekdijk

Snelheidsremmer bebouwde komgrens inpassen
in omgeving
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Brede School Moesel

Aanpassen ingang fietsenstalling en uitweg

Snel heidsrem mende maatregelen

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maasei kerweg/Drakenstei n

Maaseikerweg
Snel heidsremmende maatregelen

Maaseikerweg

Snelheidsremmende maatregelen

Wegversmallingen tussen rotonde Nassaustraat
en Willemshof

Maaseikerweg

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maasei kerweg/Wi llemshof

Parkeren rondom WoZoCo Laarveld

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren

Parkeren rondom Philips van Horne

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren

Stel post verkeersergern issen

Algemene post, nog geen exacte invulling van
knelpunten bekend, gedurende het jaar komen
er altijd nog zaken waarbij het gewenst is om
ingrepen te doen.

Stelpost onderzoek- en
voorbereidingskosten

Algemene post voor noodzakelijk onderzoek en
voorbereidi ngen volgende jaarschijf.

Rotonde Maaseikerweg/St. Maartenslaan
De aanpassing van de rotonde Maaseikerweg/St. Maartenslaan is een bijzonder project.
Er is eerder namelijk al € 150.000 beschikbaar gesteld bij de besluitvorming over het
"knelpuntenbudget 20L6". Ook de motie omtrent vrijliggende fietspaden uit november
2016 is van toepassing. De oversteekbaarheid voor fiets- en voetgangers wordt verbeterd
en er worden vrijliggende fietspaden gerealiseerd. Na behandeling in de
verkeerscommissie en afstemming met de omwonenden wordt via een apart voorstel in
september 2077 de Raad gevraagd om het definitief ontwerp van deze rotonde goed te

keuren.
Om het project zodanig te realiseren dat binnen de ruimtelijke contouren aan alle
verkeerskundige richtlijnen wordt voldaan, is echter een hoger bedrag nodig. Gezien de
scope van het project kan er eigenlijk niet meer van een klein verkeersknelpunt worden
gesproken. In de jaarschijf 2OL7 zijn de benodigde extra middelen opgenomen en in
relatie gebracht met de besluitvorming over het "knelpuntenbudget 20t6", welke reeds

heeft plaatsgevonden.

In de bijlage zijn tevens eventuele bijdragen vanuit andere projecten, eventuele bijdragen
vanuit het onderhoud verhardingen en reeds "harde" toezeggingen door de Provincie
opgenomen. Ook eventuele relaties met de concept Kadernota 2018 en relaties met
separate Raads- of Collegebesluiten zijn per jaarschijf in het programma terug te vinden.
Vanuit het budget onderhoud verhardingen wordt bij sommige projecten uit het document
10olo cofinanciering verleend. De onderbouwing hiervoor is dat er door nieuwe
weginfrastructuur de komende 10 jaar geen onderhoud noodzakelijk is.
Kanttekeningen en risico's
Er komen in een kalenderjaar veel meldingen en klachten met een verkeerskundige aard
bij de gemeente binnen. In de jaarschijf 2Ot7 zijn de nu bekende concrete maatregelen
met de hoogste prioriteit opgenomen. Het is echter onoverkomelijk dat er altijd keuzes
gemaakt moeten worden. Daarom is de opgenomen stelpost "onderzoek" belangrijk omdat
het dan mogelijk is om verkeerskundig onderzoek te verrichten. Op basis van de
uitkomsten kunnen de maatregelen worden bepaald en keuzes worden gemaakt voor de

uitvoering.
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Financiële gevolgen
De uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2Ot7 van € 400.000 met een jaarlast van

e 22.750 kunnen gefinancierd wordt uit prioriteit 6 van de begroting 20t7.
€ 22.750 valt binnen de vastgestelde prioriteit van € 25.000.

De jaarlast van

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorm¡ng in de Raad over de uitvoeringsprojecten in de jaarschijf 2OL7 voor het
verbeteren van de weginfrastructuur, worden de projecten voorbereid en uitgevoerd.
Voor het vaststellen van het definitief ontwerp van de rotonde Maaseikerweg/
St. Maartenslaan wordt een separaat voorstel aangeboden ter besluitvorming voor de
Raadsvergadering in september. Ook voor de snelheidsremmende maatregelen op de
Maaseikerweg wordt een separaat voorstel aangeboden ter besluitvorming, eveneens voor
de Raadsvergadering in september.

Communicatie/ participatie

Advies raadscommissie

Bijlagen

-

uitvoeringsprojecten jaarschijf 2017 verbeteren weginfrastructuur

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris,
de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van O6-O6-20L7;

besluit:
Te besluiten tot uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2OL7 voor het verbeteren van
de weginfrastructuur

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van L2-07-20L7.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROJECTEN JAARSCH|.IF 2Ot7
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U¡tgevoerd
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€
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€

DO, gereed voor
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verhardinpen

20t7
Maaseikerweg Beatnxlaan

Aanpassen en verkeersveilìger maken van de T

Raadsbesluit, bestaand krediet

€

220.000

€

€

220.000

€

spl¡ts¡ng

l(rediet
Onderzoek fietsverb¡nding t-aarveld
Hushoven - Centrum

Eerst een onderzoek conform Kadernota 2018,

Wilhelm¡nasingel - Molenpoort

Kruisingsplateau met Voetgangersoversteekplaats

maatregel

rs

doorgeschoven naaÌ 2019

Collegebesluit, ten last€ \,an
raamkr€die1 Concept Kadernota

€

12.000

€

35.000

€

I 2.000

€

€

3.s00

€

ColleBebesluit, ten
laste van raamkredìet

N.

2018
Stelpost verkeer&veruoer

€

31.s00 Stelpost

1.969 Realisat¡efase

uitvoering

verkeer&vervoer
Maase¡kerweg - Sint Maartenslaan

Reconstruct¡e rotonde, oversteekbaarheid voor fietsen voetgangers verbeteren en real¡seren vr¡jl¡ggende

Stelpost verkeer&vervoer en motie €
vrijliggende f¡etspaden lM8. Apart

f¡etspaden

beschreven ¡n het College- en
Raadsvoorstel

25.000

275.000

€

25.000

€

225.000

Beleidswens en

25 jaar

€

1.1.8L3 Ontwerpfase

Concept DO

stelpost
verkeer&vervoer

Opgenomen ¡n prov¡nciaal fietsplan, uitstel realisat¡e tot
3f-f2-2078. lntegrale aanpak met OL-Vrouwestraat en
Maaseikerweg tussen rotonde en Roermondeweg en
tussen rotonde en spoortunnel. Noodzakel¡jke biidrage
t.o.v. de € 150.000 uit het knelpuntenbudget 201.6. ls al 2x
in de verkeerscommiss¡e besproken. Apart beschreven in
het College- en Raadsvoorstel

Snelhe¡dsremmende maatregelen

Twee verkeersdrempels

inpassen inomgev¡ng

Stelpost verkeer&vervoer

€

20.000

€

€

20.000 Stelpost

20 iaar

€

1.250 0ntwerpfase

Concept DO

Noodzakel¡jk vanu¡t verkeersoogpunt

20 jaaî

€

78t 0ntwerpfase

Concept DO

Noodzakelijk vanuit verkeersoogpunt

20 jaal

€

1.250 Ontwerpfase

verkeer&vervoer

Grasw¡nkellaan
Stelpost verkeer&vervoer

Snelhe¡dsremmende maatregelen
Rembrandtlaan

Verkeersdrempel ¡npassen in omgev¡ng

Snelhe¡dsremmende maatregelen

Stelpost verkeer&vervoer

Heugterbroekd¡jk

Snelhe¡dsremmer bebouwde komgrens inpassen
inomgeving

Brede School Moesel

Aanpassen ingang fietsenstalling en uitweg

Stelpost verkeer&vervoer

€

r.2.500

€

€

€

12.500 Stelpost

verkeer&vervoer
€

30.000

€

€

10.000

€

20.000 Stelpost

verkeer&veruoer
€

s.000

€

€

€

5.000 Stelpost

20 jaar

€

313 Ontwerpfase

Verbeteren situat¡e rondom "kru¡spunt"
Maaseikerweg/Drakenste¡n

Stelpost verkeer&vervoer

Snelhe¡dsremmende maatregelen

Wegversmall¡ngen tussen rotonde Nassaustraat en
W¡llemshof

Stelpost verkeer&vervoer

Snelheidsremmende maatregelen
Maase¡kerweg

Verbeteren situat¡e rondom "kruispunt"

Stelpost verkeer&vervoer

Parkeren rondom WozoCo Laarveld

Oplossen situat¡e omtrent verkeer/parkeren

Maase¡kerweg

€

12.500

€

€

€

12.500 Stelpost

Bebouwde komgrens

u¡tvoering

Tevens aanleg trotto¡r meenemen

DO, gereed voor

Afgestemd met Bi'ede School Moesel

¡s

uitvoer¡ng

verkeer&vervoer
Snelhe¡dsremmende maatregelen
Maase¡kerweg

verlegd na real¡satie Aan Botkoel.

DO, gereed voor

20 jaar

€

781 Ontwerpfase

Concept DO

20 jaaî

€

1.s63 Ontwerpfase

Concept DO

20 jaar

€

20 jaal

€

31

Ontwerpfase

20 jaa.

€

31

U¡tgevoerd

20 jaar

€

20 jaal

€

verkeer&vervoer

Doorlopend overleg met belangengroeper¡ngen
Maase¡kerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel

€

25.000

€

€

€

25.000 Stelpost

verkeer&vervoer

Doorlopend overleg met belangengroeper¡ngen
Maase¡kerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel

€

12.500

€

€

€

12.s00 Stelpost

78r 0ntwerpfase

verkeer&vervoer

Maaseikerweg/Willemshof
Stelpost verkeer&vervoer

€

500

€

€

€

500 Stelpost

€

€

€

500 Stelpost

Stelpost verkeersergernissen

Stelpost onderzoek- en voorbereid¡ngskosten

Oplossen situat¡e omtrent verkeer/parkeren

Stelpost verkeer&vervoer

Stelpost verkeer&vervoer
Algemene post, nog geen exacte ¡nvull¡ng van
knelpunten bekend, gedurende het jaar komen er
altlid nog zaken waarbij het gewenst is om ingrepen te
doen.
Algemene post voor noodzakel¡ik onderzoek en
voorbereidingen volgende jaarschijf.

Stelpost verkeer&vervoer

€

500

€

17.500

€

€

€

vefkèer&veruoer
17.500 Stelpost
verkeer&vervoer

€

17.500

€

€

€

17.500 Stelpost

DO, gereed voor

Doorlopend overleg met belangengroeper¡ngen
Maase¡kerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel
Oplossen d.m.v. bebording

uitvoer¡ng

verkeer&vervoer
Parkeren rondom Ph¡lips van Horne

Concept DO

Concept DO

Oplossen d.m.v. bebording

1.094 Doorlopend

Doorlopend

Om snel te kunnen schakelen b¡j klachten, meldingen en
kle¡ne probleemsituat¡es dient er binnen de jaarschijf
structureel een budget beschikbaar te zijn om slagvaard¡g

1.094 Doorlopend

Doorlopend

verkeer&verVoer

te handelen
Om snel te kunnen schakelen dienen er vaak eerst
onderzoeken gedaan te worden. Het is daarom wenseliik
dat er b¡nnen de jaarsch¡jf structureel een budget hiervoor
beschikbaar is.
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€
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