RAADSVOORSTEL
Raadsvergadering d.d.: 20 mei 2014
Voorstelnummer: HJ140046A
Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

Voorstel tot: het beschikbaar stellen van een bedrag ad.€ 9.375,- voor het groot onderhoud van de
trottoirs bij Het Rhedens.

Datum behandeling in B&W: 16 april 2014
Aan de Raad
Voorstel
Een bedrag ad. € 9.375,- beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud van de trottoirs bij Het
Rhedens.
Inleiding
Op 17 januari 2014 is er een verzoek binnen gekomen van de bewoners van de Kleiberglaan met het
verzoek om de trottoirs bij Het Rhedens te herstellen en daarbij ook de trottoirs te verlagen.
Argumenten

Uit inspectie is gebleken dat de trottoirs rond dit deel van Het Rhedens erg ongelijk zijn en toe zijn
aan groot onderhoud. Dit komt mede doordat als gevolg van de bouwwerkzaamheden bij Het
Rhedens de trottoirs de nodige beschadigingen hebben opgelopen. Deze werkzaamheden zijn niet
opgenomen in het meerjarig onderhoudsplan Wegen.
Daarnaast hebben de aanwonenden van de Kleiberglaan verzocht of de trottoirs tevens verlaagd
kunnen worden. Door het verlagen van de trottoirs komt er meer ruimte om elkaar met een auto te
passeren en wordt het makkelijker om te keren.
Normaliter heeft het niet de voorkeur om trottoirs te verlagen – dit om de veiligheid voor
voetgangers die gebruik maken van het trottoir te kunnen garanderen – maar aangezien het hier gaat
om een doodlopend straatje, is dit aspect niet aan de orde.
Financiële gevolgen
Aan twee aannemers is gevraagd om een offerte op te stellen voor het herstel en verlagen van
genoemde trottoirs.
Uit de offertes blijkt dat Liemers Wegenbouw de werkzaamheden uit kan voeren voor een
bedrag ad. € 9.375,-.
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Dekkingsplan
De kosten ad. € 9.375,- kunnen worden gedekt uit de Reserve onderwijs algemeen.
Na onttrekking van deze € 9.375,- bedraagt de stand van de Reserve onderwijs algemeen € 1.158.952,-

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris,
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester,
drs. J.H. KLein Molekamp
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