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Geachte leden van de raad,
Middels deze brief willen wij u informeren over de globale planning integrale projecten
Openbare Ruimte voor de komende jaren. De wijkgerichte renovatie welke wij de
komende jaren voorstaan om de kwaliteitsbeleving van de buitenruimte voor de
inwoners te verbeteren gebruikt een combinatie van de beschikbare budgetten uit
het GRP, Wegenbeheer en de in de begroting 2027 voorstelde middelen voor
groenbeheer.

Inleiding
Zoals u weet is de gemeente Waalre wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud

van o.a. het openbare wegennet. om goed, planmatig, onderhoud te kunnen
uitvoeren moet met enige regelmaat de kwaliteit van de verharding worden
geÏnspecteerd. Dan wordt er ook inzicht verkregen in de budgetten die voor het
onderhoud noodzakelijk zijn. Zowel in de'burgerpeiling 2OL7', als in de'enquête
Onderhoud Openbare Ruimte 2019', kwam de staat van onderhoud van de wegen en
voetpaden als een van de belangrijkste zorgpunten naar voren. De inspectie welke is
gemaakt voorafgaand aan het wegenbeheerplan maakt het meer dan aannemelijk
dat de beleving van de burger een directe link heeft met het door ouderdom sleets
raken en de afname in kwaliteit van de openbare ruimte. Deze rapportage van zowel
de inspectie als de berekening van de benodigde budgetten staat vermeld in het
wegenbeheersplan (2079-2028) welke is vastgesteld op 5 februari 2079. Om de
achterstanden weg te werken is, aanvullend op het regulier jaarlijks
onderhoudsbudget, in de begroting 2020 t/m 2O23 een extra investeringskrediet van
€ 1.500.000 per jaar opgenomen.
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Planning en middelen

Voor het wegwerken van de achterstanden wordt zoveel mogelijk wijkgericht
gewerkt in combinatie met vervanging van de riolering, aanleg
regenwatervoorzieningen en vervanging van het groen, In onderstaand tabel zijn
(onder voorbehoud) de projecten weergegeven die worden uitgevoerd in de periode
2020-2023 en mede worden gefinancierd uit de extra middelen vanuit het
investeringskrediet wegenbeheersplan (zie ook bijlage integraal meerjarenplan).
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