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Duurzaam Veilig Papenveer

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1) In te stemmen met het uitvoeren van het plan “duurzaam Veilig” Papenveer en
hiervoor een bedrag van maximaal € 454.250,00 beschikbaar te stellen en dit ten
laste ten brengen van de voorziening wegen.

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester
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Toelichting
inleiding

beoogd effect

argumenten

kanttekeningen

In de voormalige gemeente Ter Aar is in 2004 een werkgroep van bewoners uit
Papenveer ingesteld om te kijken hoe de kern Papenveer verkeersveiliger kan worden
gemaakt. De werkgroep kwam met suggesties om het gebied vrachtwagenluw te maken
en in te richten als 30 km-zone in het kader van het project Duurzaam Veilig.
Voorwaarde was dat deze inrichting zou worden uitgevoerd zonder drempels. Ook is
voorgesteld om de schoolroute naar Langeraar te verbeteren door een fiets/loopbrug aan
te leggen in het verlengde van de Bloemenstraat. Verder is door de werkgroep
opgemerkt dat er te hard wordt gereden op de Paradijsweg.
Van het dit plan is tot nu toe alleen de Kerkweg uitgevoerd.
Tijdens het bezoek van de raad aan de kern op 5 juli is toegezegd dat de
werkzaamheden in het voorjaar 2008 aan zullen vangen.

Het inrichten van de wegen in de kern Papenveer als 30 km. zone conform de normen
Duurzaam Veilig. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gelijkertijd
plaatselijk groot onderhoud uitgevoerd zoals aangegeven in het beheerplan wegen.
De gemeente heeft als wegbeheerder de wettelijke taak om de wegen te onderhouden.
Daarnaast moet voldaan worden aan de landelijke regelgeving. Op 4 juli 2007 heeft de
verkeerscommissie zijn instemming aan de in het bestek aangegeven werkzaamheden
gegeven Na voltooiing wordt de belijning aangebracht volgens de “Essentiële
Herkenbaarheid kenmerken van weginfrastructuur” zoals omschreven in publicatie 203
van de CROW.
Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de wensen van de werkgroep
Papenveer en de afspraken en toezeggingen voor wat betreft de inrichting en
verkeersveiligheid nagekomen

De verkeersmaatregelen in het kader van duurzaam veilig zijn investeringen van
maatschappelijk nut. Deze investeringen dienen volgens de nota vaste activa en
juridische
afschrijven ineens afgeschreven te worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is
consequentiesin de voorziening wegen is ca. € 2.000.000 aanwezig. Hiermee kunnen de geraamde
kosten ad. € 454.250,00 excl. BTW gefinancierd worden.
financiële/

personele/

communicatie

De werkzaamheden geven aanleiding tot inspraak van bewoners.
Na akkoord gemeenteraad en voorafgaande aan de aanbesteding zullen bewoners en
gebruikers van de wegen in kennis worden gesteld via een inloopavond en de media.
Direct aanwonenden worden hiervoor uitgenodigd door de gemeente. Correspondentie
over wijzigingen of voortgang van de werkzaamheden wordt verzorgd door de aannemer.
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aanpak

bijlage(n)

Na goedkeuring door de raad vindt een publicatie plaats van het voornemen tot
aanbesteding van de werkzaamheden. De gegadigde aannemingbedrijven kunnen
vervolgens een kopie van het bestek kopen van de gemeente.
Op een nog vast te stellen datum worden de werkzaamheden bij openbare inschrijving
aanbesteed.
Na aanbesteding wordt het gunningadvies opgesteld. Indien de gunning kan plaats
vinden binnen het beschikbare budget wordt zonder verdere tussenkomst van het college
overgegaan tot gunning van de werkzaamheden. Indien het resultaat van de
aanbesteding niet past binnen de beschikbare budgetten, wordt de gunning
aangehouden en zal het college worden geraadpleegd.
•
•

Verslag kernbezoek raad aan de kern Papenveer
Situatie en detail tekeningen werkzaamheden

Advies meningsvormende raad (17 januari 2008):
Voorstel en besluit kunnen door naar de besluitvormende raadsvergadering. Wethouder
Brouwer gaat overleggen met de Werkgroep Papenveer verkeersveiligheid en komt met
een schriftelijke beantwoording van de vragen voor de raadsbehandeling van 7 februari
2008.
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