GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD
Datum

:

8 maart 2016

Voorstel van

:

college van burgemeester en wethouders

Onderwerp
:
onderzoek verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte locatie
nieuwbouw onderwijshuisvesting Parkweg
Samenvatting
In het kader van locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel wordt uw raad voorgesteld
in te stemmen met onderzoeken naar verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte voor de
locatie Parkweg.
Voorgesteld besluit :
Instemmen met:
1- verkeersveiligheidsonderzoek nieuwbouw onderwijshuisvesting locatie Parkweg
2- onderzoek beeldvorming buitenruimte locatie Parkweg
3- krediet beschikbaar stellen voor deze onderzoeken tot een bedrag van € 35.000
Inleiding/probleemstelling:
Uw raad heeft op 25 februari 2016 gedebatteerd over de locatie voor nieuwbouw
onderwijshuisvesting Boekel.
Zoals afgesproken leggen wij u hierbij een voorstel voor om onderzoeken te doen naar
verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte voor de locatie Parkweg, ten behoeve van de
locatiekeuze.
Relatie met eerdere besluitvorming:
- Op 11 december 2014 heeft de gemeenteraad de Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel
vastgesteld en besloten een verkenning nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel te starten.
- Op 2 juli 2015 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de notitie Afwegingskader
locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel en opdracht gegeven tot een vergelijkend
onderzoek naar mogelijke locaties nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel.
- Op 25 februari 2016 heeft de gemeenteraad kennis genomen van de resultaten van het
Vergelijkend locatieonderzoek nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel en zijn twee
amendementen behandeld over de locatiekeuze.
Argumenten:
Tijdens de behandeling van het voorstel locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel, in
de raadsvergadering van 25 februari 2016 is in een amendement bepleit om onderzoeken uit te
voeren naar verkeersveiligheid en beeldvorming van de buitenruimte op de locatie Parkweg,
voordat een locatiekeuze gemaakt wordt.
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Verkeersveiligheid
Een uitgebreid verkeerstechnisch onderzoek is onderdeel van het uiteindelijke proces ter
voorbereiding van de realisatie onderwijshuisvesting.
Het voorstel is om dit onderzoek uit te voeren voor de beoogde locatie Parkweg zodat het
meegenomen kan worden ten ondersteuning van de locatiekeuze.
In de opdrachtformulering worden de volgende onderdelen meegenomen:
- Uitgangspunt is situering van een kindcentrum voor basisscholen Uilenspiegel en Regenboog,
met kinderopvang, bso en peuterwerk; nabij kindcentrum Octopus en sporthal De Burcht; op het
vrijkomende terrein van de huidige basisschool Uilenspiegel en peuterspeelzaal De Mieren.
- Het onderzoek moet duidelijkheid geven over verkeersveilige haalbaarheid van samenvoeging
van deze voorzieningen op deze plek.
- Daarnaast dient dit onderzoek met oplossingen voor knelpunten te komen op grond waarvan de
uiteindelijke aanpassingen in verkeer en parkeren bepaald kunnen worden.
- Dit onderzoek dient een ruim gebied rondom de Parkweglocatie te bekijken zodat de
consequenties duidelijk worden in relatie met andere verkeersstromen. Daarbij hoort in ieder
geval het brengen en halen van de kinderen vanuit de woonwijken, relatie tussen langzaam en
gemotoriseerd verkeer, ontwikkeling nabijgelegen inbreidingsplan Centrum Oost.
- De gebruikers van de samenwerkende voorzieningen, maar ook omwonenden, dienen bij het
onderzoek betrokken te worden.
Voor dit onderzoek is een globaal beeld nodig van de omvang en het gebruik van deze
voorzieningen in de toekomst op die locatie. Er zal nog geen concreet beeld zijn van de ontwerp
en inrichting van het terrein. Uit het onderzoek kunnen aanbevelingen komen ten aanzien van
verkeersstromen naar en vanaf die locatie, en parkeervoorzieningen, voor het uiteindelijk
inrichtingsplan.
Naar onze inschatting is dergelijk verkeerstechnisch onderzoek mogelijk voor € 25.000 ex btw.
Wanneer uw raad daarmee instemt, zullen onafhankelijke externe onderzoeksbureaus benaderd
worden om een onderzoeksvoorstel in te dienen.
Beeldvorming buitenruimte
In de raadsvergadering is aangegeven dat er behoefte is aan beeldvorming van de buitenruimte
op de locatie Parkweg. De uiteindelijke buitenruimte wordt bepaald in navolging van ontwerp en
situering van gebouwelijke voorzieningen en inrichting van de totaal beschikbare ruimte. Dit
aspect willen we zo veel mogelijk overlaten aan de samenwerkende partners, waarbij we hen
stimuleren om de ruimte optimaal te delen. Mogelijk kunnen hierin de Speeltrein of Den Eik ook
een rol spelen.
Ongeacht de uiteindelijke ontwerpen, is het doel inzicht te verschaffen dat er voldoende ruimte
beschikbaar is om een mooie, uitdagende, multifunctionele buitenruimte te creëren op de locatie
Parkweg.
Het resultaat van dit deel van het onderzoek zal vooral schetsmatig zijn, ter ondersteuning van de
locatiekeuze. We willen zo veel mogelijk overlaten aan de gebruikers en omgeving zonder vooraf
beperking op te leggen.
Naar onze inschatting is dergelijk onderzoek beeldvorming buitenruimte mogelijk voor € 10.000 ex
btw. Wanneer uw raad daarmee instemt zullen onafhankelijke externe onderzoeksbureaus
benaderd worden. Mogelijk kan dit gecombineerd worden met het verkeerstechnisch onderzoek.
Financiële gevolgen en dekking:
Ten behoeve van dit onderzoek wordt u verzocht krediet te verstrekken:
Verkeerskundig onderzoek: € 25.000 ex btw
Onderzoek beeldvorming buitenruimte: € 10.000 ex btw
Deze kosten meenemen in voorjaarsnota 2016.
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Communicatie:
Communicatie over het onderzoek met betrokkenen wordt onderdeel van de opdracht.
Uitvoering en evaluatie:
Wanneer uw raad daarmee instemt zullen onafhankelijke externe onderzoeksbureaus benaderd
worden een voorstel voor onderzoeksopzet in te dienen.
Gestreefd wordt om de resultaten aan uw raad voor te leggen in de vergadering van 13 oktober
2016 ten behoeve van de locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel.
In de bijlage treft u een geactualiseerde procesplanning.
Voorstel:
Instemmen met:
1- verkeersveiligheidsonderzoek nieuwbouw onderwijshuisvesting locatie Parkweg
2- onderzoek beeldvorming buitenruimte locatie Parkweg
3- krediet beschikbaar stellen voor deze onderzoeken tot een bedrag van € 35.000
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