GEMEENTE HILVERSUM
OPENBARE RUIMTE
Datum aanmaak: 23 november 2021

BUDGETRAMING UITVOERING
in het kader van:

Groene Loper 1221

Uitgangspunten
- gegevens van Wolter Bokelman, datum: 18/11/2021;
storttarieven grond: € 20/ton
-

weg/terrein blijft globaal op zelfde hoogte;
- bestaande asfaltverharding: dik 10 cm op 20 cm puinfundering, niet verontreinigd met teer;
-

In deze raming zijn geen kosten opgenomen voor:
- sanering van vervuilde grond;
verwijderen evt. aanwezige ondergrondse tank(s);
-

ondergrondse containers;
Smartcity;
faseringskosten;
laagwatertoeslag;
- aankoop percelen;
- sanering asbest;
aanpassingen ondergrondse infrastructuur;
-

-

-

-

-

-

kosten overhead Openbare Ruimte en BTW;

Jac. P. Thijsseplein
herinrichting

(Prijspeil: 1 november2021)
raming
(excl. opslag)

Uitvoering (2021089)
te slopen verharding
te maken betonverharding
- te maken tegelverharding
te maken kantopsluitingen
te maken kunstgras
- te verwijderen begroeiing/bomen
- te maken heestervakken, grondwerk, grondverbetering en biodiversiteit
te planten bomen
- te maken pad van boomstammen
- te slopen straatmeubilair
- te maken hekwerk
- leveren en aanbrengen waterkunst mci. pomp
Te planten bomen herplantfonds
INSCHATTING 1ev. en aanbrengen doeltjes (prijs van R. Bree, d.d. 23/11/2021)
INSCHATTING 1ev. en aanbrengen speeltafel (prijs van R. Bree, d.d. 23/11/2021)
Leveren en aanbrengen kabelbaan (offerte Goede speelprojecten, 18/11/2021)
INSCHATTING 1ev. en aanbrengen fitnersstoestellen mc. Valondergrond
(prijs van R. Bree, d.d. 23/11/2021)
INSCHATTING 1ev. en aanbrengen speeltoestel (prijs van R. Bree, d.d. 23/11/2021)
INSCHATTING 1ev. en aanbrengen stap/sprongelementen
(prijs van R. Bree, d.d. 23/11/2021)
Openbare verlichting (prijs van G.P. Jol, d.d. 06/10/2021)
Parkeerautomaten (prijs van G.P. Jol, d.d. 06/10/2021)
INSCHATTING Plantmaterialen (prijs vanG.P. Jol, d.d. 06/10/2021)
Watergeven
Infitratie/wadi (2021066)
-

-

-

-

-

€56.000,00
€ 50.000,00
€8.500,00
€ 10.800,00
€22.900,00
€8.200,00
€150.400,00
€4.400,00
€2.400,00
€ 23.400,00
€11.300,00
€67.200,00
€32.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 13.000,00
€ 14.500,00
€10.000,00
€12.500,00

INSCHATTING asfaltonderzoek (prijs van G.P. Jol, d.d. 06/10/2021)
INSCHATTING proefsleuven (prijs van G.P. Jol, d.d. 06/10/2021)
INSCHATTING bebording (prijs van G.P. Jol, d.d. 23/11/2021)
Totaal uitvoeringskosten

€ 7.500,00
€ 1.500,00
€50.000,00
€5.000,00
€82.500,00
€1.500,00
€ 5.000,00
€1.500,00
€657.500,00

totaal

€657.500.00

md

afronding:

BEHEERSKOSTEN
VERHARDING: jaarlijkse beheerskosten onderhoud
GROEN: jaarlijkse beheerskosten onderhoud
VERHARDING: jaarlijkse beheerskosten afschijving
- GROEN: jaarlijkse beheerskosten afschijving
SPEELTOESTELLEN, jaarlijkse beheerskosten onderhoud
SPEELTOESTELLEN, afschrijving
-

-

-

-

-

-€ 600,00
€ 2.000,00
-€ 7.500,00
€ 13.600,00
€4.310,00
€ 5.226,67

+

