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Financiering en aanpak Burgemeester Geradtslaan f Houtduiflaan

Geachte commissieleden,
In de commissievergadering van 29 januari 2019 is u schriftelijk antwoord toegezegd over
beschikbare financiering voor aanpak van de Burgemeester Geradtslaan. Dit naast het project
herinrichting Houtduiflaan met bijbehorende kruising Burgemeester Geradtslaan, dat nu in
verkenning is.
In deze brief ontvangt u meer informatie hierover. Ook lichten wij u in over het vervolg van de
verkenning herinrichting Houtduiflaan.
Budget Burgemeester Geradtslaan

Deze weg is in 2011 opnieuw geasfalteerd met aanleg van nieuwe rode fietsstroken. Dit was in
eerste instantie bedoeld als levensduurverlengende maatregel. Na een jaar of zeven á acht zou de
weg dan nog grootschaliger aangepakt worden. In de tussentijd heeft de gemeenteraad besloten om
over te stappen op risicogestuurd wegbeheer. Er is daarom geen investeringsbudget beschikbaar
voor deze weg, behalve enkele noodreparaties in trottoir en wegdek van enkele duizenden euro’s
voor de komende járen. De wegvernieuwing uit 2011 blijkt momenteel ook duurzamer en
constructiever dan gedacht. Deze kan nog een tijd mee.
Naast het wegonderhoud is vanwege verkeersongevallen in 2014 ook budget als nieuw beleid
opgevoerd en in de begroting voor 2016 beschikbaar gesteld. Dit voor veiligheidsmaatregelen in de
oversteekbaarheid van de weg. Van dit bedrag van 6 35.000,- legden we een nieuwe verhoogde
voetgangersoversteekplaats aan nabij het Thorbeckeplein en verbeterden we de zichtbaarheid van
de voetgangersoversteekplaats bij de Houtduiflaan en speeltuin Kindervreugd. Ongeveer 6 16.000,van dit budget lijkt nu nog steeds over te zijn voor kleine verkeersveiligheidsmaatregelen in de
straat.
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Kortom, voor de aanpak van de Burgemeester Geradtslaan is mogelijk nog een restbudget
beschikbaar voor enkele kleine aanpassingen. Voor wegonderhoud is er vooralsnog geen
budget(opbouw). Laat staan voor een herinrichting van de weg, wat een groter krediet vergt.
Aanpak bespreken in Commissie Ruimte
Voor de herinrichting Houtduiflaan is de verkenning nagenoeg gereed. U ontving op 21 december
2018 een voortgangsbericht hiervan (UI18.08783). De uitkomsten van de verkenning staat ter
bespreking geagendeerd. We willen dan ook op hoofdlijnen kijken naar opties in de aanpak van de
Burgemeester Gerardtslaan zelf. Dit gaan we beschouwen en nemen we mee als informatie bij de
ingeplande commissievergadering Ruimte van 7 mei aanstaande.
Onze wethouder en medewerkers treden dus graag met u in overleg over de verdere bestuurlijke en
inhoudelijke afwegingen.
Met vriendelijke groet,

Dyanne Koeken
secretaris
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