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Agenda
• Aanleiding reconstructie

• Stand van zaken t/m juni 2022

• Uitgangspunten ontwerp

• Wijzigingen Definitief Ontwerp

• Definitief Ontwerp 

• Uitvoering werkzaamheden

• Vragenronde en afsluiting



• Onderhoudswerkzaamheden aan het riool

• Slechte staat verhardingen

• Achteruitgaande kwaliteit bomen 

• Klimaatadaptief inrichten van openbare ruimte

• Verkeersveiligheid

• Vervangen kabels en leidingen (nutspartijen)

Aanleiding



Stand van zaken
t/m juni 2022

Augustus-december 2021: - Voorlopig Ontwerp in 
samenwerking met ambassadeurs

December 2021: - Online bewonersavond

Januari 2022: - Reactietermijn Voorlopig Ontwerp

Februari-mei 2022: - Aanvullende onderzoeken,
- Afstemming nutspartijen,
- Toetsing ontwerp specialisten
- Vertaling Voorlopig Ontwerp naar  
- Definitief Ontwerp

Juni 2022: - Publicatie Definitief Ontwerp
- Fysieke informatieavond 



Uitgangspunten ontwerp

🚸 Gehele plangebied 30km-zone

🦺 Geaccentueerd centrum bij het
St. Josephplein en de school

🌿 Lopen, rijden en parkeren door het groen

🌳 Behouden en creëren van een duurzame bomenlaan

🚶♀️ Breed doorlopend voetpad

✔️ Seniorproof wandelen en fietsen

🚗 Veilige kruisingen met plateaus

🍃 Geen asfaltverharding

💦 Voldoende ruimte voor waterberging



Belangrijkste wijzigingen 
Definitief Ontwerp
• Verbetering van de fietsoversteek

bij het nieuwbouwplan Moerboom

• Geaccentueerd centrum,
echter zonder ‘karrenspoor’

• Geluidsniveau binnen het projectgebied neemt af

• Gedeeltelijk een tweede voetpad 

• Zijweg richting huisnummers 66/66A/66B

• Inpassing extra parkeerplaatsen
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Uitvoering 2023 niet haalbaar vanwege:

- Doorlopen procedure verlegregeling kabels
en leidingen

• Dit jaar wordt geld gevraagd aan het bestuur
(besluit in het najaar)

• Verwachting uitvoering werkzaamheden
in 2024/2025

• Periode van nu t/m december 2023: technische 
uitwerking / afstemming nutspartijen

Uitvoering
werkzaamheden



Hartelijk bedankt!
Zijn er nog vragen?


