Overzicht vragen en toezeggingen commissie B&O 11 mei 2016
afdoening
1. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch Woonkwartier

Roovers

2. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch oversteekplaatsen

Op een vraag van de heer Roovers zegt de
heer Harteveld toe de raad uiterlijk voor de
komende raadsvergadering schriftelijk te
informeren over de vraag of Woonkwartier
de toezegging van Bernardus Wonen
nakomt om de aanpassingen aan de
Moerdijksestraat te financieren.
Op vragen van enkele leden van de
commissie zegt de heer Harteveld toe de
raad schriftelijk te informeren over de
resultaten van het overleg met de directie
van basisschool De Schittering over de
voetgangers oversteekplaatsen
(zebrapaden) op de Markt / St.
Bernaertsstraat.

3. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch – projectovereenkomst

Zagers

Op een vraag van de heer Zagers zegt de
heer Harteveld toe de project-overeenkomst
aanleg Zuidelijke Omlegging Oudenbosch
(ZOO) uiterlijk voor de komende
raadsvergadering ter inzage te leggen voor
de leden van de raad.

4. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch – 0-meting

Graste

Op een vraag van de heer Graste zegt de
heer Harteveld toe de raad uiterlijk voor de
komende raadsvergadering schriftelijk te
informeren over het houden van een 0meting verkeerstellingen op de diverse
doorgaande wegen in Oudenbosch,
voorafgaand aan de opening van de
Zuidelijke Omlegging Oudenbosch (ZOO).

5. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch – inrichting
Basiliekplein

Op vragen van enkele leden van de
commissie zegt de heer Harteveld toe de
raad te betrekken bij de defintieve
besluitvorming over inrichting van het

Met Bernardus Wonen is een overeenkomst aangegaan
over dit onderwerp. Woonkwartier heeft alle rechten en
plichten van Bernardus Wonen overgenomen, waaronder
ook de hierboven bedoelde overeenkomst. Over dit project
zal spoedig het gesprek met Woonkwartier worden
aangegaan.
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Met de directie van De Schittering is in een eerste gesprek
overeenstemming bereikt over het toepassen van een
Voetgangers OversteekPlaats (zebrapad) ter hoogte van
de Fenkelstraat. Dit is de looproute vanuit de wijk Spui
richting De Schittering. Verkeerskundig is een zebrapad in
een 30km gebied niet wenselijk, omdat de inrichting en
intensiteit dusdanig zijn dat oversteken overal op een
veilige manier mogelijk is. Toepassen van extra
zebrapaden wordt daarom verkeerskundig niet
geadviseerd. Niettemin bespreken wij dit met de directie
van de Schittering 31/5.
De overeenkomst is vertrouwelijk ter inzage gelegd.
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Vanaf 2014 zijn we op meerdere plaatsen in en rondom
Oudenbosch aan het tellen om inzicht te krijgen in de
situatie die als 0 meting dient. Na aanleg van de ZOO en
aanpak doorgaande route kunnen we het verschil zien met
de tellingen die we blijven doen tot na de evaluatie van de
doorgaande route.
De wegen waar geteld wordt zijn Bosschendijk (2 locaties),
St. Bernaertsstraat, Zandeweg, Oudenboscheweg,
Parklaan, Molenstraat, Wilhelminaplein, Moerdijksestraat,
Groenewoud, Markt (2 locaties), Past. Hellemonsstraat,
Vaartweg, Spuilaan (2 locaties), Duiventoren,
Baarlebossche, Franciscuslaan, Industrieweg, Zeggeweg
en Vaartweg (2 locaties).
We gaan de raad bij de definitieve besluitvorming
betrekken.
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Basiliekplein en de rotonde Velletiweg /
Bosschendijk.
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6. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch –
(groen)ondernemers

Op vragen van enkele leden van de
commissie zegt de heer Harteveld toe de
raad uiterlijk voor de komende
raadsvergadering schriftelijk te informeren
over de wijze waarop Halderbergse (groen)ondernemers kunnen worden betrokken bij
de aanbestedingen voor de inrichting van de
doorgaande route door Oudenbosch.

Bij de aanbesteding zullen zeker lokale (groen-)
ondernemers en boomkwekers worden betrokken waarbij
we het aanbestedingsbeleid zullen volgen. In dit beleid is
vastgesteld dat bij onderhands aanbesteden volgens een
3 kokerprincipe aannemers/inschrijvers worden
uitgenodigd. 1 koker is altijd gevuld met lokale partijen, 2e
koker met aannemers waar we goede ervaring mee
hebben (dit kan dus ook een lokale partij zijn) en een 3e
koker waarin overige aannemers in worden geselecteerd.
Door hier een goede mix van inschrijvers in te kiezen zal
de aanbesteding tot een goede prijs en aannemer leiden.

7. Ag.3 doorgaande route
Van
Oudenbosch – kabels en Tetering
leidingen

Op een vraag van de heer Van Tetering zegt
de heer Harteveld toe de raad uiterlijk voor
de komende raadsvergadering schriftelijk te
informeren over de staat waarin de kabels
en leidingen in het project verkeren.
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Met de nutsbedrijven wordt intensief contact onderhouden FH /
en worden plannen op elkaar afgestemd. De
Realis
eventuele werkzaamheden aan kabels en leidingen van
atie
de nutsbedrijven worden vooraf of tegelijkertijd met de
werkzaamheden van de civieltechnische aannemer
uitgevoerd. E.e.a. gebeurt in goed overleg om latere
opbreekwerkzaamheden van de nutsbedrijven na realisatie
te voorkomen.

8. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch Stationstraat

Van
Tetering

Op een vraag van de heer Van Tetering zegt
de heer Harteveld toe de raad uiterlijk voor
de komende raadsvergadering schriftelijk te
informeren over de mogelijkheid om de
aanpassing van de Stationsstraat naar voren
te halen, bijvoorbeeld in het kader van het
uitvoeren van groot onderhoud.

In 2016 is nog kleinschalig onderhoudswerk ingepland op
enkele plaatsen in de Stationsstraat. Grootschalig
onderhoud is de komende jaren nog niet voorzien in de
Stationsstraat. De staat van onderhoud leidt niet tot
onveilige situaties. Dit uitgangspunt is leidend in het door
de raad vastgestelde huidige onderhoudsbeleid

9. Ag.3 doorgaande route
Oudenbosch - novelle

Logt

Op een vraag van de heer Logt zegt de heer De novelle is opgenomen in het raadsvoorstel.
Harteveld toe te komen met een novelle ter
correctie van de tekst onderaan pagina 7
van het raadsvoorstel inzake het benutten
van de beschikbare middelen in het krediet
voor de inrichting van het Basiliekplein en de
mogelijke aanpassingen van de rotonde
Velletriweg - Bosschendijk.
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