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Vergadering Gemeenteraad van 12-07-2017   

Afdeling : Openbaar Gebied  Raadsvoorstel: 
RAD-001434  

Naam opsteller voorstel : Franssen, Dirk  Zaaknummer JOIN: 
Z/17/045849  

Portefeuillehouder : M.J. (Martijn) van den Heuvel  Agendapunt: 
13  

 
Onderwerp 
 
Projecten 2017 voor het verbeteren van de weginfrastructuur. 
 
Voorstel  
 
Te besluiten tot uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2017 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 2017 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 2017 voor het verbeteren van de 
weginfrastructuur.  
 
Argumenten  
 
Onderstaand een opsomming van de uitvoeringsprojecten voor 2017. Het volledige 
overzicht kunt u vinden in de bijlage. 
 
Wilhelminasingel - Molenpoort Kruisingsplateau met 

Voetgangersoversteekplaats 
Maaseikerweg - Sint Maartenslaan Reconstructie rotonde, oversteekbaarheid voor 

fiets- en voetgangers verbeteren en realiseren 
vrijliggende fietspaden 

Snelheidsremmende maatregelen 
Graswinkellaan 

Twee verkeersdrempels inpassen in omgeving 

Snelheidsremmende maatregelen 
Rembrandtlaan 

Verkeersdrempel inpassen in omgeving 

Snelheidsremmende maatregelen 
Heugterbroekdijk 

Snelheidsremmer bebouwde komgrens inpassen 
in omgeving 
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Brede School Moesel Aanpassen ingang fietsenstalling en uitweg 

Snelheidsremmende maatregelen 
Maaseikerweg 

Verbeteren situatie rondom "kruispunt" 
Maaseikerweg/Drakenstein 

Snelheidsremmende maatregelen 
Maaseikerweg 

Wegversmallingen tussen rotonde Nassaustraat 
en Willemshof 

Snelheidsremmende maatregelen 
Maaseikerweg 

Verbeteren situatie rondom "kruispunt" 
Maaseikerweg/Willemshof 

Parkeren rondom WoZoCo Laarveld Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren 

Parkeren rondom Philips van Horne Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren 

Stelpost verkeersergernissen 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.  

 
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 via 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 jaarschijf 2017 zijn de benodigde extra middelen opgenomen en in 
relatie gebracht met de besluitvorming over het “knelpuntenbudget 2016”, 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 
10% 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 2017 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 2017 van € 400.000 met een jaarlast van  
€ 22.750 kunnen gefinancierd wordt uit prioriteit 6 van de begroting 2017. 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 2017 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  
 
 
Ruimte Het advies van de raadscommissie Ruimte is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als bespreekstuk. 

 
  
   

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



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001434 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 06-06-2017; 
 
 
 
 besluit: 
 
 
Te besluiten tot uitvoering van de projecten in de jaarschijf 2017 voor het verbeteren van 
de weginfrastructuur 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12-07-2017. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


