BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROJECTEN JAARSCHIJF 2017
Wegvak/omschrijving

Maatregel

Beleidsbron

Indicatie "bruto" Co-financiering Bijdragen
kosten
Provincie (hard) projecten/
kredieten

Maaseikerweg - Beatrixlaan

Aanpassen en verkeersveiliger maken van de Raadsbesluit, bestaand krediet €
T-splitsing

Onderzoek fietsverbinding Laarveld Hushoven - Centrum

Eerst een onderzoek conform Kadernota
2018.

Collegebesluit, ten laste van
raamkrediet. Kadernota 2018

Wilhelminasingel - Molenpoort
Maaseikerweg - Sint Maartenslaan

Kruisingsplateau met
Voetgangersoversteekplaats
Reconstructie rotonde, oversteekbaarheid
voor fiets- en voetgangers verbeteren en
realiseren vrijliggende fietspaden

Snelheidsremmende maatregelen
Graswinkellaan
Snelheidsremmende maatregelen
Rembrandtlaan
Snelheidsremmende maatregelen
Heugterbroekdijk
Brede School Moesel
Snelheidsremmende maatregelen
Maaseikerweg

Indicatie
Financieringsbron Afschrijving Jaarlasten
"netto" kosten
voor "netto"
incl. 1,25%
kosten
per jaar

Status detail

Opmerkingen

Jaarschijf 2017
220.000

€

-

€

220.000 €

€

12.000 €

-

€

12.000 €

Stelpost verkeer&vervoer

€

35.000 €

-

€

3.500 €

Stelpost verkeer&vervoer en
motie vrijliggende fietspaden
IM8. Apart beschreven in het
College- en Raadsvoorstel

€

N.v.t.

€

-

Uitgevoerd

N.v.t.

€

-

Onderzoek

Onderdeel van Inventarisatie Knelpunten Ringbanen 2017

20 jaar

€

25 jaar

€

1.969 DO, gereed voor
uitvoering
11.813 Concept DO,
gereed voor
informatie aan
omwonenden en
burger-participatie

Wordt meegenomen tijdens uitvoering projecft Bassin. Na
bouwvak-vakantie
Opgenomen in provinciaal fietsplan, uitstel realisatie tot
31-12-2018. Integrale aanpak met OL-Vrouwestraat en
Maaseikerweg tussen rotonde en Roermondeweg en
tussen rotonde en spoortunnel. Noodzakelijke bijdrage
t.o.v. de € 150.000 uit het knelpuntenbudget 2016. Is al 2x
in de verkeerscommissie besproken. Apart beschreven in
het College- en Raadsvoorstel

25.000 €

25.000 €

Twee verkeersdrempels inpassen
inomgeving

Stelpost verkeer&vervoer

€

20.000 €

-

€

-

€

20.000 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

1.250 DO, gereed voor
uitvoering

Noodzakelijk vanuit verkeersoogpunt

Verkeersdrempel inpassen in omgeving

Stelpost verkeer&vervoer

€

12.500 €

-

€

-

€

12.500 Stelpost
verkeer&vervoer
20.000 Stelpost
verkeer&vervoer
5.000 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

Noodzakelijk vanuit verkeersoogpunt

20 jaar

€

20 jaar

€

781 DO, gereed voor
uitvoering
1.250 DO, gereed voor
uitvoering
313 DO, gereed voor
uitvoering

Snelheidsremmer bebouwde komgrens
inpassen inomgeving
Aanpassen ingang fietsenstalling en uitweg

Stelpost verkeer&vervoer

€

30.000 €

-

€

10.000 €

Stelpost verkeer&vervoer

€

5.000 €

-

€

-

€

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maaseikerweg/Drakenstein

Stelpost verkeer&vervoer

€

12.500 €

-

€

-

€

12.500 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

781 DO, gereed voor
uitvoering

Snelheidsremmende maatregelen
Maaseikerweg

Wegversmallingen tussen rotonde
Nassaustraat en Willemshof

Stelpost verkeer&vervoer

€

25.000 €

-

€

-

€

25.000 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

-

€

12.500 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

1.563 Concept DO,
gereed voor
vervolgoverleg
781 DO, gereed voor
uitvoering

Snelheidsremmende maatregelen
Maaseikerweg

Verbeteren situatie rondom "kruispunt"
Maaseikerweg/Willemshof

Stelpost verkeer&vervoer

€

12.500 €

-

€

Parkeren rondom WoZoCo Laarveld

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren Stelpost verkeer&vervoer

€

500 €

-

€

-

€

500 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

31 DO, gereed voor
uitvoering

Parkeren rondom Philips van Horne

Oplossen situatie omtrent verkeer/parkeren Stelpost verkeer&vervoer

€

500 €

-

€

-

€

20 jaar

€

17.500 €

-

€

-

€

500 Stelpost
verkeer&vervoer
17.500 Stelpost
verkeer&vervoer

20 jaar

€

31 DO, gereed voor
uitvoering
1.094 Doorlopend

Stelpost verkeersergernissen

Algemene post, nog geen exacte invulling
Stelpost verkeer&vervoer
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 Stelpost verkeer&vervoer
en voorbereidingen volgende jaarschijf.

€

17.500 €

-

€

-

€

20 jaar

€

1.094 Doorlopend

275.000

€

Investeringsvolume Inventarisatie Knelpunten Ringbanen 2017 2017
Jaarlasten Inventarisatie Knelpunten Ringbanen 2017 bij 1,25 % rente/jaar

€

Investeringsvolume stelpost Verkeer & Vervoer 2017
Totale jaarlasten bij 1,25 % rente/jaar

€

Totaal investeringsvolume 2017
Totale jaarlasten bij 1,25 % rente/jaar

-

Separaat
Raadsbesluit, ten
laste van bestaand
krediet
- Collegebesluit, ten
laste van
raamkrediet
31.500 Stelpost
verkeer&vervoer
225.000 Beleidswens en
stelpost
verkeer&vervoer

17.500 Stelpost
verkeer&vervoer

€

€

695.500 €

25.000 €

270.500 €

-

175.000
€

10.938

€

22.750

400.000

Bebouwde komgrens is verlegd na realisatie Aan Botkoel.
Tevens aanleg trottoir meenemen
Afgestemd met Brede School Moesel
Doorlopend overleg met belangengroeperingen
Maaseikerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel
Doorlopend overleg met belangengroeperingen
Maaseikerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel
Doorlopend overleg met belangengroeperingen
Maaseikerweg. Apart beschreven in het College- en
Raadsvoorstel
Oplossen d.m.v. bebording
Oplossen d.m.v. bebording
Om snel te kunnen schakelen bij klachten, meldingen en
kleine probleemsituaties dient er binnen de jaarschijf
structureel een budget beschikbaar te zijn om slagvaardig
te handelen.
Om snel te kunnen schakelen dienen er vaak eerst
onderzoeken gedaan te worden. Het is daarom wenselijk
dat er binnen de jaarschijf structureel een budget
hiervoor beschikbaar is.

