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gemeenteraad
college van burgemeester en wethouders
14 maart 2017
Herstel vorstschade aan de asfaltverhardingen.

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari is door het college aangegeven dat er op dat moment
al op diverse plaatsen vorstschade was ontstaan. De raad heeft aangegeven dat dit hersteld diende
te worden. Zodra de winter voorbij was en de schades geïnventariseerd konden worden zou het
college met een voorstel komen hoe dit gerealiseerd en gefinancierd kon worden. Hiervoor zal aan
voor de raad van 18 mei 2017 een voorstel worden aangeboden.
Om de schade niet verder toe te laten nemen is onderhoud op korte termijn noodzakelijk. Derhalve
heeft het college heeft ertoe besloten om de vorstschade zo snel mogelijk te herstellen. Dit
vooruitlopende op het beschikbaar komen van het extra benodigde krediet van
€ 200.000. De extra kosten zullen in eerste instantie ten laste van het regulier onderhoudsbudget
wegen worden gebracht. Dit heeft tot gevolg dat onderhoud aan elementenverhardingen naar
achter zal worden geschoven.
Mocht onverhoopt het gevraagde extra budget van € 200.000 niet beschikbaar worden gesteld,
heeft dat tot gevolg dat minder onderhoud aan bestratingen kan worden verricht. Dit heeft dan ook
direct consequenties voor de uiteindelijk kwaliteit van het areaal verhardingen.
Onderstaande tabel geeft weer op welke wegen vorstschade hersteld gaat te worden.
Plaats
Overloon

Vierlingsbeek

Sambeek
Boxmeer

Rijkevoort

straatnaam , ten hoogte van
Vierlingsbeekseweg bibeko
V'beekseweg / Rondweg
V'beekseweg 77
Rondweg/Stevensbeekseweg
Rondweg/Oploseweg
Rondweg 12b
Overloonseweg
Grotestraat 99
Grotestraat 110
Grotestraat 110
Grotestraat 93
Heistraat
St Anthonisweg
Stationsweg
Julie Postel singel 72
Julie Postel Singel / Faunalaan
Julie Postel Singel / t' Pleintje
"t Pleintje
Burg. Verkuilstr voetgangersoversteekplaats (VOP)
Burg. Verkuilstr VOP
Burg. Verkuilstr fr vak
Beugenseweg 23
Hoogeindsestraat/Spiekweg

Totaal
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Opp. m2
1280
216
175
180
715
450
450
24
30
516
200
100
585
1424
8
705
384
72
45
36
210
350
200
8355
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