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Gemeenterood

ffi Landerd

(SUB)AM ENDEM ENT

Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Beheerbeleidsplan wegen
Onderwerp: voorbereidingskrediet herinrichting Schutsboomstraat
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen op 10 december 2020

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020;

overwegende dat:
- het plan Akkerwinde inmiddels voor een forse toename van verkeer heeft geleid
- er veeljonge gezinnen met kinderen wonen
- er hard wordt gereden zowel van als naar de N324

-

de weg niet is ingericht als 30 km gebied

voetpaden richting het centrum van Schaijk ontbreken
de verkeersintensiteit door de toename van toerisme stijgt
er hierdoor een onveilige situatíe ontstaat
in het voorliggende'beheerbeleidsplan wegen' diverse onderhoudsmomenten en
budgetten zijn opgenomen voor onderdelen van de Schutsboomstraat
deze budgetten ook ingezet kunnen worden voor een totale herinrichting
een plan voor totale herinrichting integrale voorbereiding vergt, d.w.z. een plan maken
van gevel tot gevel, waarin wegen, fietspaden, voetpaden, verkeersintensiteit,
groenopgave, riool en water zijn opgenomen
deze herinrichting past binnen de doelstelling om onze kernen krachtig achter te laten,

besluit tot wijziging:

1.
2.
3.
4.

ln2O27 een herinrichting van gevel tot gevel voor te bereiden van kruising
Schutsboomstraat/Europaplein tot en met kruising Schutsboomstraat/Hofsehoeve
Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 85.000
Dit krediet in vijf jaar af te schrijven. De kapitaallasten komen t.l.v. de begrotingsjaren
2OZL-2O25 en worden gedekt door te beschikken over de behoedzaamheidsreserve in die
jaren.
De herinrichting van de Schutsboomstraat bíj de herijking van het beheerbeleidsplan
wegen op te nemen in bijlage 2 programmering vervanging en rehabilitaties (de
investeringslijst)

en gaat over

tot de orde van de dag
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de raadsvergadering van 10 december 2020

