
Offerte vervangingsinvestering 2021-2024 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Veiligheid 

  Crisisbeheersing en brandweer 

  Openbare orde en veiligheid 

 
 

Verkeer en vervoer 

  Verkeer en vervoer 

  Parkeren 

 
  

Economie 

  Economische ontwikkeling 

  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

 
  

Onderwijs 

  Onderwijs 

  
 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sport 

  Cultuur 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
   

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 

 

 

 

 
   



Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid  

  Volksgezondheid 

  Riolering 

  Afval 

  Milieubeheer 

  Begraafplaatsen en crematoria 

 

 
   

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Ruimtelijke ordening 

  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 

  Wonen en bouwen 

 
  

Bedrijfsvoering 

  Overhead 

  Treasury 

  Belastinginkomsten 

  Gemeentefonds 

 
   

Bestuur en dienstverlening 

  Bestuur 

  Burgerzaken 

 

 
    

 
 

 

Onderwerp:   Rehabilitatie wegen 2021 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl   42100110 

 

 

Incidenteel / structureel   

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbedrag   € 4.208.315 

Afschrijvingstermijn  40 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) 105,2 105,2 105,2 105,2 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 63,2 62,3 60,8 59,2 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -136,8    

Overige) exploitatielasten     

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

 

Uit stelpost 

 

 

 

 

 

-31,6 

 

 

 

 

 

-167,5 

 

 

 

 

 

-166 

 

 

 

 

 

-164,4 

Te dekken 0 0 0 0 

-  

Algemene toelichting 

Naast het uitvoeren van klein en groot onderhoud aan de 
wegen, worden de wegen aan het einde van de technische 
levensduur geheel vervangen.  
 
Ieder project kent een voorbereidingsjaar en een 
uitvoeringsjaar. Hieronder staan de voorgenomen straten 
die in 2021 of in voorbereiding, of in uitvoering gaan. 
 
In 2019 is bij de offertes voor 2020 voorbereidingsbudget 
aangevraagd voor Hoevense Veld Fase 2.  
In 2020 is overleg geweest met Woningbouwvereniging 
Area, die veel woningen op Hoevense Veld heeft. Area 
heeft ook werkzaamheden in Hoevense Veld, maar zij 
starten de werkzaamheden in Fase 3 en aansluitend Fase 
2. Om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen 
en de bewoners geen extra overlast te bezorgen, heeft de 

gemeente de planning aangepast. Eerst wordt nu Fase 3 
uitgevoerd en vervolgens Fase 2.  
 
Voorbereiding 2021 
 
Cimbaallaan-Orgellaan 
De verharding van de Orgellaan en Cimbaallaan ten 
noorden van de Klarinetstraat is aan het eind van de 
levensduur en vertoond veel schades. 
Totale kosten zijn geraamd op € 434.093.  
Voorbereiding en uitvoering zijn beide gepland in 2021. 
 
Cimbaallaan fietsvoorziening 
Vanuit het GVVP wordt een vrijliggende fietsvoorziening 
aangelegd. Vanuit rehabilitatie wegen wordt een bijdrage 

gedaan. 



Totale kosten zijn geraamd op € 112.500.  
Voorbereiding en uitvoering zijn beide gepland in 2021. 
 
Wijk Hoevense Veld (Fase 2) 
Een aantal jaren geleden is begonnen in de wijk Hoevense 
Veld met de reconstructie van de wijk. De kwaliteit van de 
verharding is slecht. De weg wordt opnieuw ingericht, er 
wordt een apart regenwaterriool aangelegd en het 
vuilwaterriool wordt gerepareerd of vervangen.  
Fase 2 bestaat uit Aldetiendstraat, Elisabethstraat, 
Heinsbergenstraat, Herpenstraat, Land van 
Ravensteinstraat, Maatsestraat, Marinastraat, Oude 
Hoevenseweg, Reinoldstraat, Valkenburgstraat, 
Walravenstraat en Willemstraat. 
De totale kosten voor de vakgroep wegen zijn geraamd op 

€ 965.007. 
Hiervan is € 96.501 voor de voorbereiding. 
 
Maasstraat-Boekelsedijk 
De verharding van de Maastraat en Boekelsedijk tussen 
Maasstraat en Sportlaan is aan het eind van de levensduur 
en vertoond schades. 
Totale kosten zijn geraamd op € 479.315.  
Hiervan is € 47.932 voor de voorbereiding. 
 
Piusplein/Heinsbergenstraat/Herpenstraat. 
De verharding van Piusplein, Heinsbergenstraat en 
Herpenstraat tussen Land van Ravensteinstraat en 
Grootveldstraat is aan het eind van de levensduur en moet 
vervangen worden. 
Totale kosten zijn geraamd op € 401.880.  
Hiervan is € 40.188 voor de voorbereiding. 
 
 
Uitvoering 2021 
De projecten die in voorgaande jaren zijn voorbereid zullen 
in 2021 in uitvoering gaan. Het gaat hierbij om de 
volgende projecten met bijbehorend uitvoeringsbudget: 
Boekelsedijk            € 311.814 
Eikenheuvelweg       € 418.446 
Meerkensweg          € 629.156 
Antoniusstraat  € 345.690  
Hoevense Veld Fase 3 € 952.220 
 
Germenzeel 
Aan Germenzeel wordt een nieuwe Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) gebouwd. Aansluitend aan de bouw 

wordt de openbare ruimte van Germenzeel opnieuw 
ingericht.  
De totale kosten zijn geraamd op € 275.560.   
De uitvoering is gepland in 2021. 
 
2 rotondes nabij busstation 
De 2 rotondes in de Violierstraat nabij het busstation en 
het tussenliggend stuk rijbaan zijn toe aan vervanging. Dit 
deel van de Violierstraat is bij de reconstructie van de 
Violierstraat tussen de Kastanjeweg en President 
Kennedylaan getrokken.  
Totale kosten zijn geraamd op € 544.216.  
De uitvoering van het gehele project Violierstraat is 
gepland in 2021. 
 



Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 
Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte 

 

 

 


