
Offerte vervangingsinvestering 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Verkeer en vervoer 

  Verkeer en vervoer 

  Parkeren 

 
  

 
 

 

 
 

 

Onderwerp:   Rehabilitatie wegen 2020 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl   42100110 

 

 

Incidenteel / structureel   

 

 

 

Investeringsbedrag        Voorbereidings- en uitvoeringskosten € 1.677.735 

Afschrijvingstermijn  40 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) 41,9 41,9 41,9 41,9 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 25,2 24,9 24,2 23,6 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -54,5    

Overige) exploitatielasten     

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

 

Uit stelpost 

 

 

 

 

 

-12,6 

 

 

 

 

 

-66,8 

 

 

 

 

 

-66,1 

 

 

 

 

 

-65,5 

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 2020 of in voorbereiding, of in uitvoering gaan. 
 
Voorbereiding 2020 
 
Boekelsedijk  
Het gedeelte tussen Hoge Randweg en Morgenweg is aan 
het einde van de technische levensduur. 
Totale kosten zijn geraamd op € 346.460.  

Hiervan is € 34.646 voor de voorbereiding. 
 
Eikenheuvelweg 
Uit onderzoek is gebleken dat de gehele constructie geen 
restlevensduur meer heeft. 
Totale kosten zijn geraamd op € 464.940.  
Hiervan is € 46.494 voor de voorbereiding. 
 
Meerkensweg 
De rijbaan vertoont veel schadebeelden. De weg maakt 
onderdeel uit van de landbouwroute. 
Totale kosten zijn geraamd op € 699.062.  
Hiervan is € 69.906 voor de voorbereiding. 
 
Antoniusstraat 
Het gedeelte tussen Lagenheuvelweg en Zeelandsedijk, 
inclusief de rotonde Zeelandsedijk vertoont veel schades 
aan de deklaag. Ook zullen reparaties in de onderlagen 
uitgevoerd moeten worden. 
Totale kosten zijn geraamd op € 384.100.  
Hiervan is € 38.410 voor de voorbereiding. 
 
Sportlaan 
De rijbaan en parkeervakken zijn aan het einde van de 
technische levensduur.  
Totale kosten zijn geraamd op € 199.179.  
Voorbereiding en uitvoering zijn beide gepland in 2020 
 
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. 
 
Uitvoering 2020 
De projecten die in voorgaande jaren zijn voorbereid zullen 
in 2020 in uitvoering gaan. Het gaat hierbij om de 
volgende projecten met bijbehorend uitvoeringsbudget: 
Burenstraat         €   82.410 



Stoffels             € 541.705 
Stadrijk             € 326.724 
Rechtestraat      €   74.134  
Heuvelstraat € 113.010 
Parallelweg €   54.616 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 
Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

 

 

 


