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Incidenteel / structureel 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag  € 842.000 (na subsidie € 630.000) 

Afschrijvingstermijn  40 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) 21,1 21,1 21,1 21,1 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 12,6 12,5 12,2 11,8 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -27,4    

Overige) exploitatielasten     

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

 

Uit stelpost 
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Te dekken 0 0 0 0 



 

Algemene toelichting 

Vanuit het uitvoeringsprogramma GVVP HOV zijn voor 
2020 een aantal projecten met bijbehorende kosten 
opgenomen in het MIP. Deze kosten worden deels gedekt 
vanuit een externe subsidie, het fonds bovenwijkse 
voorzieningen, het parkeerfonds en/of de algemene 
middelen. Het uitvoeringsprogramma GVVP/HOV vroeg 
voor 2020 € 4.857.950,--,-- In de planning van werken zijn 
echter wat verschuivingen ontstaan in tijd en/of geld; 
 
Veiliger maken fietsoversteek van Boekelsedijk over de 
Volkelseweg gaat naar 2021 in verband met ontwikkelingen 
DICO. 
 
Eventueel aanpassen rotonde Bitswijk. In het kader van de 
HOV doorstroming en bijbehorende verkeersveiligheid is op 
basis van nader onderzoek nog niet bepaald welke 
maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom wordt dit project 
doorgeschoven naar 2021. 
 
Realiseren fietsenstalling met bewaking nabij kruispunt 
Markt – Marktstraat schuift door naar 2021 in verband met 
project herinrichting Marktstraat en centrumvisie. 
 
Realiseren fietsenstalling met bewaking nabij kruispunt 
Pastoor Spieringsstraat – Marktstraat, gebied rond de 
Promenade schuift door naar 2021 in verband met project 
herinrichting Marktstraat en centrumvisie. 
 
Verhoogd aanliggende fietsvoorzieningen Wilhelminastraat 
heeft een relatie met de aanleg van snelfietsroute Corridor. 

Voor 2020 beperken we ons tot aanpassing van de rotonde 
Wilhelminastraat / Birgittenessenstraat. Het overige werk 
schuift door naar 2022/2023. 
 
Vrijliggende fietsvoorzieningen President Kennedylaan 
wordt in verband met de hoeveelheid projecten verschoven 
naar 2021. 
 
 
 
Gevolg van deze aanpassingen is een vraag van totaal € 
1.484.500,-- euro 
 
dit bedrag is verdeeld over  
subsidie ontvangst                        € 630.000 
reserve bovenwijkse voorzieningen € 284.490 
parkeerfonds                                € 418.535 
rehabilitatie wegen                        €  12.500 
Algemene Middelen                       € 139.475                
 
De geraamde subsidiebedragen  zijn onder voorbehoud van 
verkrijging van deze subsidies. 
 
Daarvoor worden de volgende werken gerealiseerd: 
 
Realiseren goede looproutes vanaf parkeervoorzieningen € 
40.000 
 
Verhogen kwaliteit HOV haltevoorzieningen door plaatsing 
fietskluizen € 60.000 
 
Opwekken duurzame energie in het openbaar vervoer. 



Bushokjes vervangen en voorzien van zonnepanelen € 
70.000 
 
Fietsoversteek Gebont: tweerichting fietspad naar de weg. 
Voorrangssituatie kruising aanpassen. € 20.000 
 
Fietsstraat Zoggelstraat naar Julianastraat verbeteren voor 
de fiets € 70.000 
 
Aanpassing rotonde Wilhelminastraat / Birgittenessenstraat 
voor aansluiting snelfietsroute € 75.000 
 
Realiseren goede en veilige oversteeklocaties € 20.000 
 
Busroutes voorzien van busvriendelijke maatregelen € 
10.000 
 
Realiseren enkelzijdig trottoir Loopkantstraat, Volkelseweg 
€102.000 
 
Eenzijdig trottoir tussen Oudedijk en Beukenlaan € 17.500 
 
Vrijliggende fietsvoorzieningen Industrielaan € 900.000 
 
Tot slot wordt een werkbudget gevraagd voor de opstart 
van projecten die in 2021 moeten starten en waarvoor in 
2020 voorwerk voor de subsidieaanvraag bij de provincie 
nodig is. Denk hierbij aan teken en calculatiewerk, 
onderzoek kabels en leidingen. 4 projecten a 25.000 euro 
Voor 2020 €100.000 (dit bedrag kan in 2021 op de 
betreffende projecten in mindering worden gebracht). 

 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Verbetering van bereikbaarheid, we voeren GVVP plannen 
uit, we verbeteren de fietsveiligheid, de  verkeersveiligheid 
in het algemeen, de doorstroming, leefbaarheid en de 
duurzaamheid. 

 

 

 

 

 


