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Bijlage:

de raad van de gemeente Roosendaal

2019 - 2022
1 planning projecten 2017-2022

lnleiding
Vorig jaar is het Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (OOR) 2016-2019 vastgesteld. lnmiddels is
de werkwijze om te komen tot de programmering van werkzaamheden in de openbãre ruimte
gewijzigd. Door die gewijzigde werkwijze worden de werkzaamheden vanuit verschillende
beheerdisciplines nog beter op elkaar afgestemd. Daarbij is ook de naam van het (voormalige) OOR
gewijzigd in de Beheerkalender 2019-2022.

Relatie met Kadernota 2017
De gemeenteraad heeft via de beleidsplannen "Verbreed Gemeentelijk Riolerings plan 2014-201g',
(VGRP), "Verbindend Beheren" en "Verbindend Groen" voor de Openbare Ruimte de kwaliteitniveaus
en werkwijze vastgesteld.
ln de Kadernota 2017 is aandacht geschonken aan de gevolgen van het verplicht activeren van
investeringen in de openbare ruimte. Daarbij ís het budget voor onderhoud en vervangingen in de
openbare ruimte (excl. riolering) verhoogd lot7,'l mln. ln deze Beheerkalender is geràt<eñO met het
nieuwe financiële kader. Het college heeft binnen de gestelde kaders de uitvoeringsplanhen,
samengebracht in de Beheerkalender, vastgesteld en geactualiseerd.
Dit resulteert voor de periode 2019-2022 uiteindelijk in totaal in een investerings- en onderhoudsbudget
van € 41.694.000, waarvan € 15.220.000 voor riolering.
uw raad wordt daar middels deze raadsmededeling over geÏnformeerd.

De programmering
De projecten en activiteiten die worden uitgevoerd zijn op basis van onderstaande uitgangspunten
geprioriteerd:

¡ technische staat;
¡ maatschappelijkerelevantie;
o integraliteit (zowel intern als extern);
. bereikbaarheid en mobiliteit;
. bestuurlijkerelevantie;
o financiële middelen en kaders.

We rkza am hed e n ve rvroegd
Door het verhoogde financiële kader is het gelukt om een aantal projecten eerder uit te voeren dan in
de oorspronkelijke programmering in het OOR was voorzien. Hierbij geldt dat voor de periode 2OjT-
2018 de geplande werkzaamheden en projecten in mindere mate beinvloedbaar zijn. óeze activiteiten
zijn immers reeds voorbereid vanuit eerder vastgestelde onderhoudsprogramma's voor de openbare
ruimte.
De meest in het oog springende vervroegde projecten zijn de Bosstraat en Neutronweg (oostelijk deel)
(beide vanuit de werkvoorra¿d naar 2015), Rucphensebaan fase 1 (van 2021 naar 2O1g), Braaft,
fietspad Spoorstraat, Hoge Bergen en Pastoor van AkenstraaVMolenbeekstraat (alle vanuit de
werkvoorraad naar 2021) en Ziel (vanuit de werkvoorraad naar 2022).
De volledige planning van de werkzaamheden is opgenomen in de bijlage. Vanwege de extra aandacht
voor de kwaliteit van fietspaden is het voornemen om meevallers in de uítvoering gèdurende de
komende planjaren in te zetten voor de omvorming van tegel-fietspaden naar asfa-lt-fietspaden.

Achterstall ig o nderhou d
Met het nieuwe financiële kader zijn weliswaar theoretisch voldoende middelen beschikbaar om de
openbare ruimte struc-tureel op het afgesproken niveau te onderhouden. We hebben echter nog wel te
maken met het in de Bestuursrapportage Wegbeheer geconstateerde achterstaflig onderhoud met een
omvang van 5,1 miljoen euro. Deze achterstand kunnen we, gelet op het beschikbare budget, de



impact op de bereikbaarheid van de gemeente en de afstemming met derden (zoals de nutsbedrijven),
niet in een keer wegwerken. Voor de komende tijd is de opgave om door nog slimmer programmeren
en combineren de achterstand geleidelijk weg te werken.
Overigens worden volgend jaar weer weginspecties uitgevoerd en de Bestuursrapportage Wegbeheer
2017 zal een actueel beeld geven van de huidige achterstand en het structureelbenodigde budget.

Groen- en Boomstructuren
Nieuw in de programmering van de Beheerkalender zijn de vervangingen van groen- en
boomstructuren die voortkomen uit Verbindend Groen. Naast het reguliere onderhoud wordt de
komende tijd binnen Verbindend Groen inzichtelijk gemaakt waar en wanneer boom- en
groenstructuren moeten worden vervangen. Deze vervangingen worden vervolgens als project
ingebracht en afgestemd in de Beheerkalender. Van het jaarlijks beschikbare budget voor groen (4,32
miljoen euro) is 180.000 euro beschikbaar voor de realisatie van vervangingen en projecten. Het
overige deelwordt besteed aan regulier onderhoud.

lnwoners doen mee
De technische kwaliteit van de verhardingen is voor een groot deel bepalend voor het plannen van
onderhoud en vervangingen. De inspraak in de planning is bijdeze projecten dan ook beperkt. We
nemen de signalen van bewoners wel mee in de inventarisatie. Het college wil namelijk eerst het
(technische) achterstallig onderhoud aan de verhardingen wegwerken. Dat wil echter niet zeggen dat
burgerparticipatie helemaal niet aan de orde is. Wijtrekken samen met inwoners en andere
betrokkenen op bij het voorbereiden en uitvoeren van de geplande projecten.

De beleving van de leefomgeving is echter niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van de verhardingen
maar ook van de andere onderdelen daarin. ln het Gemeentelijk Beheers lnformatiesysteem (GBl) is
alle informatie met betrekking tot groen opgenomen. Hierdoor hebben we goed zicht op de reguliere
onderhoudsopgave per wijk en dorp. De input van bewoners wordt gebruikt de objectieve informatie uit
het GBI aan te scherpen, zodat jaarlijkse onderhoudsplannen in samenspraak vastgelegd kunnen
worden. De wijkchefs zijn hier inmiddels mee gestart.

Vervolg
De Beheerkalender wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.
Uw raad heeft de bevoegdheid om vanuit reserves en voorzieningen middelen beschikbaar te stellen.
De benodigde middelen worden derhalve opgenomen in het'lnvesteringsplan 2017 - 2020' bijde
Programmabegroting 201 7.
Uw raad wordt via de jaarrekening (paragraaf onderhoud kapitaalgoederen) en bestuursrapportage
geïnformeerd over de financiële en technische voortgang van de Beheerkalender. Eventuele
tussentijdse benodigde aanpassingen ten gevolge van niet voorziene zaken worden jaarlijks via de
Berap aangegeven.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

Beheer Openbare Ruimte

Saskia



Projecten 2017

Watermolenbeek

Vl¡et Westelijke Havendiik

Vliet Oostelijke Havendijk

Halsegat

waterberging in de OR

Rucphensebaa n

openbare verlichting

Damastberg (vervalt ivm wegvallen rioolvervanging)

Anna Bijnslaan

aanpassen inritten
Zundertseweg
Zundertseweg met gedeelte Kortendijksestraat

verwijderen wortelschade groen-griis
van Goghlaan

tegelwerk Centrum en Hoofdstructuur

Robijndijk
Omgang

Norbartlaan

Ku¡perstraat (heeft relatie naar ontw. terrein voormal¡s

Essenseweg

Donkenweg (Wouw)
Borchwerf

Borchwerf

Borchwerf

Borchwerf

Bergsebaan, fietspaden (heeft relatie naar snelf¡etsroute

Asfaltonderhoud

vervangen damwanden (i.r.t. Ecologische verbind¡ngszone met ws)

vervangen damwanden (¡.r.t. Stadsoevers eerst zwaa¡kom)

vervangen damwanden (¡.r.t. Stadsoevers Avans)

vervangen damwanden

creëren tjjdelij ke wateropslag

vervangen persleiding
verbeteren OVL

Riool Releining

plaatselijk herstel verhardingen

verbeteren verharding

reconstructie
r¡oolvervang¡ng

plaatselijk herstel verhardingen en verbeteren groeiplaats bomen

reconstructie

diverse

plaatsel¡jk herstel verhard¡ngen

vervangen gemaal en persleiding
vervangen riolering

plaatselijk herstel verhardingen

afkoppelen r¡oler¡ng

reconstructie
reconstructie fietspaden

onderhoud fietspaden

rioolrelining

reconstructie verhardingen

verwijderen wortelschade

verbeteren verharding

Roosendaal

Roosendaa I

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele semeente

Roosendaal

door de gehele gemeente
Roosendaal

Roosendaa I

door de gehele eemeente

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele gemeente
Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Wouw

Roosendaal

Roosendaa I

N ispen

Wouw

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Heerle

door de gehele gemeente
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Projecten 201.8

Vliet Westeli¡ke Havendiik

Vliet Oosteliike Havendiik

waterberg¡ng in de OR

vervangen persleidingen

Reginadonk fase 1

openbare verlichting
Laan van Brabant

Laan van België en Nispensestraat

Kasteelstraat

H u lsdon ksestraat

Boutershemstraat
aanpassen inritten

Burg. Schneiderlaan

verwiideren wortelschade sroen-griis

Neutronweg
van Lenneplaan

Gastelsewes en Griendweq

Dr. Schaepmanlaan

Chromietdijk

Bosstraat

Badhuisstraat

Amethistd¡ik
tegelwerk Centrum en Hoofdstructuur

Asfaltonderhoud

vervangqn damwanden (i.r.t. Stadsoevers watersportvereniging)

vervangen damwande! (i.r.t. Stadsoevers bietenoverslagterrein Suikerunie )

creëren tijdelijke wateropslag

vervangen persleidingen

plaatselijk herstel verhard¡ngen

verbeteren OVL

persleiding vervangen

plaatselijk herstel elementenverhardingen

plaatselijk herstel verhardingen

nbrensen drainage

plaatselijk herstel verhard¡ngen

verbeteren verharding
renoveren gemaal 112

plaatselijk herstel verhardingen

reconstructie
reconstructie r¡jbaan en herstel over¡ge verhardingen

reconstructie fietspaden

reconstructie

plaatselijk herstel verhardingen

reconstructie
reconstruct¡e

plaatselijk herstel verhardingen
diverse

verbeteren verharding

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele gemeente
door de gehele gemeente
Roosendaal

door de gehele semeente

Roosendaal

Roosendaal

Wouw
Roosendaal

Roosendaal

door de sehele semeente

Roosendaal

door de gehele gemeente
Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele gemeente
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Projecten 2019

VRI veruangine L.v.Limbursl.v.Beleiê

Parklaan, vervangen riolerins + persleidins

Van Maerlandtlaan, renoveren rioler¡nq (rel¡ninq)

Onderhoud Antwerpsewee afkoooreseline f 2016 tot 2038 I

Vervangen openbaar groen

Vervanging persleidingen 20'l g
Peßle¡ding 458
renovatie gemalen 20 19

Vrouwenhof

B¡¡draqe Dro¡ect SDoorhaven

Parklaan, renoveren riolering (rel¡ning)

Keûenburg, renoveren riolerinq

Molenstraat, renoveren r¡oler¡ng

fìetspad Bosstraat-Gastelseweg

Enclaveberg fase 1

ameed¡jk

loesemberg

Adhoc aanpassingen

Smart C¡ty p¡lot OVL

Mark¡êzenstraat OVL vervanqinq

Bosveld OVL vervanoinq

Boomhoefstraat OVL vervanging

Bernardlaan OVL vervanging

/¡jverueld OVL veruang¡ng

Bouthersemstraat OVL veruang¡ng

Willem Dreesweg OVL vervanqinq

Flintdijk OVL veruansins

Burg. Fre¡jterslaan

Wouwseweg fase 1

St. Alphonsusstraat, vervangen riolering

lan Vermeerlaan, vervangen riolering

Admìrêal Trompstraat, veruangen r¡oler¡ng

Piet Heiinstraat, vervangen r¡oler¡ng

Rucphensebaan fase 1 (Oostplein-Oude Ettensebaan)

Martel

Multatul¡laan

Mauvestraat

Desmijndijk wecvakken 04 07 08 09

vezoeken OVL

onderhoud
onderhoud
reconstructÌe

reconstructie

reconstructie

enovatie
:ontractuele verpl¡chtjnq

€l¡ning

€lining
€l¡ninq

€l¡n¡nq

Reconstruct¡e

cnderhoud

cnderhoud

cnderhoud

lbv u¡trol LoRa telecontroler

OVL veruang¡ng

OVL vervanq¡na

OVL veruanging

OVL veruanging

OVL veruanging

OVL vervanging

OVL vervang¡ng

OVL vervang¡nq

Onderhoud

Reconstructie Riool

Reconstructie R¡ool

Reconstructie R¡ool

Reconstructie R¡ool

Reconstructie Riool

Reconstruct¡e r¡ool /persleidine

Reconstruct¡e straatwerk
onderhoud straatwerk

onderhoud straatwerk
onderhoud straatwerk
onderhoud straatwerk
onderhoud straatwerk

Roosendaal

door gehele qemeente
Roosendaal

door qehele qemeente
Roosendaal

door qehele qemeente
Roosendaal

Roosêndaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

door øehele semeente
door gehele qemeente

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendeal

Roosendael

Roosendaal

Roosendêal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendeâl

Roosendaal
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Projecten 2020

Onderhoud Antwerpseweg afkoopreseline ( 2016 tot 2038 )

Veryangen openbaar qroen

renovat¡e gêmalen 2020

fietspad Stepvelden

Boulevard AntverÞia

Enclaveberg fase 2

Adhoc aanpass¡ngen

Smart City p¡lot OVL

Kromveld OVL vervanqina

Neerakker OVL veruang¡ng

Klinkert OVL vervanqing

Stelberq met voetoad OVL veryanoino

Blomakker OVL veruanging

R¡dderstraat OVL veruanq¡no

Wesemaelestraat OVL vervang¡ng

Spellestraat OVL vervanqinq

Bieakker OVL vervanging

Kolfwe¡ OVL vervang¡ng

Graa¡enhil OVL veruano¡no

Hogererf OVL vervanging

Melleveld OVLveruanq¡nq

ierqsestraat OVL vervanoino

Rietveld OVL veruang¡ng

)astoor Potterstraat OVL vervanqinq

Lamberthuslaan OVL veruang¡ng

Agathalaan OVLvervang¡nq

Doeldreef OVL veruanoinq

Kasteelstraat OVL veruang¡ng

Hofstraat OVLvervanq¡nq

lvmestraat OVL vervanoino

Keldermansstraat OVL vervanging

Persleid¡nE RSD West

Wouwseweg fase 2

Veruangineen investerinsen

Mauritsstraat

Brugstraat

Voltastraat {tussen Philipslaan en Gastelsewes)

ven Lenneoleen f restentl

Vervangen bestaande persleiding I Roosendaal

rnderhoud IRoosendaal

de

:ontractuele verplichting lRoosendaat'emnstructie ldoor de oehele oemêente

Reconstructie lRoosendaal
lRoosendaal

lRoosendaal

tbv klachten, vezoeken OVL aanpassing ldoor de qehele semeente

tbv uitrol LoRa telecontroler ldoor de Eehele semeente

OVL veruanqinq lwouw
OVL veruang¡ng lWouw

OVL veruanging lwouw
OVL veryanq¡nq lwouw
OVL veryang¡ng lWouw

OVL veryanq¡nq lwouw
OVL veruang¡ng lWouw

OVL veruang¡ng lWouw

OVL vervano¡nq lWouw

OVL veryang¡ng lWouw

OVL vervang¡nq lwouw
OVL veruanq¡no lWouw
OVL vervang¡ng lWouw

oVL veruanq¡nq lwouw
OVL veruanqino lWouw
OVL veruang¡ng lWouw

OVL veruanq¡nq lwouw
OVL vervang¡ng lWouw

OVL vervang¡ng lWouw

OVL veryanq¡nq lWouw

OVL vervang¡ng lWouw

OVL vervang¡nq lwouw
OVL vervanqinq lWouw

Reconstructie R¡ool lRoosendaal

ldoôr de Éêhêlê sêmêênte

onderhoud r¡olerine I Roosendaal

lRoosendaal

mderhoud rioler¡ng lRoosendaal

Riool

onderhoud stÞatwerk I Roosendaal

Asfaltverhardingveryangendoorklinkers lRoosendaal
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Projeden 2021

OVL

OVL

2021

2021

53 t/m

OVL

OVL

OVL

OVL

Lind OVL

OVL

reconsrudie

Reconstrud¡e straetwerk

Reconstrudie slrââtwerk
Reconstrudie

loorde gehelegemænle

ìoosendaal

door de cehelê ¿êheeñtê
loor de gehele Eemeente

ioor de pehele peme¡nrc
)or de eehele Eemeente

Roosendaâl

loorde geheleqemeente
Ræsendââl

Roosendââl

)osendaal
Roosendaal

Roosendaal

Roosendael

Roosendaal

Roosendââl

Roos6ndaal

RooseMael
Roosendaãl

Roosendaal

rosendaal
Roosendââl

Roosendeal

Roosendaa¡

Rooændeal
Ræændãal
Ræsendãâl
R@ændâal
Nbpen

MoeßtÉten
Heefe
Heerle

Heerle
Heede
Heerie

Heede

Heedê
Heerle
door de eehele semeente

Roosendaal

Roosendââl

Roosendââl

loosendeal
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Projecten 2022

Burgerhoutsestraat (ri. \Visdonktunnel)

0nderhoud Antwerpseweg afkoopregeling ( 2016 tot 2038 l

Versleten groen vervangen

Bomen vervangen burger¡n¡tiat¡even

Windsingels snoeien

Bomen vervangen

Bomen vervangen

WA controle

Vervangen openbaar groen

Vervanging persleiding 2022

renovat¡e gemalen2O22
Markt (NZ) Wouw

Lage Zeggestraai

Nispenseweg (tussen Benedendonk en Vierhoeven)

Diamantdrjk (ple¡n 1 Um 20)

Adhoc aanpassingen

Gastelseweg OVL vervanging

Burgemeester Freijterslaan OVL vervanging

Dunantstraat OVL vervanging

Willemstraat OVL vervanging

Vrouwenhoflaan en parkje) OVL vervang¡ng

Florahove OVL vervanging

Sint Josephstraat OVL vervanging

Dokter Mollerlaan OVL vervanging

Mahlerlaan OVL vervanging

Haydnlaan OVL vervanqing

Bachlaan OVL vervanging

Schubertlaan OVL vervanging

Voet- f ¡etspad bredaseweg/beethovenlaan) OVL vervanging

Marcon¡sstraat OVL vervanging

Onze L¡eve Vrouwestraat OVL vervanging

Ettenseweg OVL vervanging
Vervangingen ¡nvester¡ngen riolerin/relining
Ziel

Mozartlaan

de Meeten fase 2

Atoomweg
Omgang Wouw (tussen lMarkt en Graa¡enhil)

Jeroen Boschstraat

Ed¡sonstraat (wegvak B)

onderhoud

vervanging

vervang¡ng

vervangrng

vervang¡ng

vervangrng

inspecties

onderhoud

reconstructie

reconstruct¡e

Reconstructie

Reconstructie

onderhoud

onderhoud

onderhoud

tbv klachten, verzoeken OVL aanpassing

OVL vervang¡ng

OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanginq

OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanqinq
OVL vervanging
OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanqinq

OVL vervanging

OVL vervanging

OVL vervanging
Reconstruct¡e riolerins
Reconstruct¡e straatwerk

Reconstructie straatwerk

Reconstructie straatwerk

Reconstructie straatwerk

onderhoud straatwerk

onderhoud straatwerk
onderhoud straatwerk

Roosendaal

door de gehele gemeente
door de gehele gemeente
door de gehele gemeente
Roosendaal

Roosendaal

door de gehele eemeente

door de gehele gemeente
door de gehele gemeente
door de gehele gemeente
Wouw

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele eemeente

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

door de gehele gemeente
Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Roosendaal

Wouw

Roosendaal

Roosendaal
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