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Onderwerp: Reconstructie Kuiperstraat
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Kennisnemen van

Het collegebesluit om t.b.v. de reconstructie van de Kuiperstraat krediet beschikbaar te stellen,
waarvan de kapitaallasten ten laste worden gebracht van het structurele budget 'Futureproof stadshart
Roosendaal' zoals dit bij de kadernota 2020 is toegekend'

Inleiding
Uw raad heeft in december 20L9 krediet beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Nieuwstraat. De

Kuiperstraat nodigt

op d¡t moment nog niet uit om deze te gebruíken als aantrekkelijke

langzaamverkeersroute door het centrum, naar het cultuurplein. De straat voldoet op dit moment aan
de vastgestelde kwaliteitseisen. Behoudens het repareren van eventuele schade aan het wegdek als
gevolg van de bouw van de bioscoop, is een totale reconstructie van de Kuiperstraat niet voorzien.
nformatie/kernboodscha p
Bij de Kadernota 2020 is ten behoeve van 'Futureproof stadshart Roosendaal' een structureel budget
van € 50.000 beschikbaar gesteld om verdere vergroening en klimaatadaptatie van de binnenstad
mogelijk te maken. Het college heeft besloten de kapitaallasten van deze gewenste reconstructie van
de Kuiperstraat ten laste te brengen van dit budget en vraagt de raad hiervan kennis te nemen. Na de
reconstructie van de Kuiperstraat, aansluitend op de herinrichting van de Nieuwstraat, ligt er een
I

aantrekkelijke wandelroute tussen de bioscoop en schouwburg (cultuurplein) en de
Raadhuisstraat/Nieuwe Markt. Tevens wordt gehoor gegeven aan de oproep van de raad tijdens de
commissievergadering van L4 november jl. om de herinrichting van de Kuiperstraat gelijktijdis met de
reconstructie van de Nieuwstraat mee te nemen.

Consequenties
Voor de reconstructie van de Kuiperstraat is een krediet nodig van € 75.000. Voor deze reconstructie
wordt het vigerende afschrijvingsregime gevolgd. De kapitaallasten van deze reconstructie bedragen
t €3.000 per jaar en worden gedekt uit het budget Futureproof stadshart Roosendaal zoals dit bij de
kadernota 2020 is toegekend (434,380 I 6.310.203).
Communicatie

Omwonenden en belanghebbenden zijn bij de reconstructie, design en uitvoering, betrokken.
Daarnaast is er specifieke aandacht voor bezoekers aan de binnenstad. Tijdens de reconstructie is de
Kuiperstraat voor enkele weken minder goed bereikbaar en worden alternatieve routes tussen het
Cultuurplein, Raadhuisstraat/Nieuwe Markt aangeduid. T.a.v. de communicatie hierover worden de
ondernemers en directe bewoners in kennis gesteld.
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Afsluiting en ondertekening
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