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kred¡eten

/

detâ¡l

rlasten incl.

F¡nancier¡ngsbron

projecten/

voor "netto" kosten

term¡jn

Separaat Raadsbesluit,
ten laste van bestaancl

N.v.t

€

Realisatiefase

U¡tgevoerd

v.t

€

Voorbereidi ngsfase

Onderzoek

0nderdeel van Ringbanenvisie

20 jaal

€

DO, gereed voor

Wordt meegenomen tijdens uitvoering projecft Bassin

l[l','ii.

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.

€

Ringbanenv¡s¡e 2017

€

R¡ngbanenvis¡e bi j L,25 % rcnte fiaar
€

stelpost Verkeer & veruoer 2017
jaarlasten bij L,25 % reîteliadl
investeringsvolu me 2017

jaarlasten.bij 1,25

Yo

rcnleliaat

€

695.500

€

2s.000

€

270.500

€

175.000

€

10.938

€

22.7s0

400.000

