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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT01336 

Gemeente 
Hellendoorn 

1 5 MEI 2 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp: B&W-advies: 
Onderhoudsprogramma wegen 2018 

Advies: 
Kennisnemen van het voorgestelde onderhoudsprogramma wegen en de kosten (C 1.000.000,--) ten laste 
brengen van de voorziening onderhoud wegen. 

Besluit B en W: CooQ^PVNA CLÖ^)\^Ű 

Korte samenvatting: 
Voor 2018 is het onderhoudsprogramma wegen bepaald. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van 
slijtlagen en asfaltlagen en het leggen van grasstenen in de bermen van diverse wegen. Daarnaast worden 
diverse asfaltreparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Dit alles is gebaseerd op het wegenbeheersysteem. 

Aanleiding: 
Op basis van wegeninspecties en het wegenbeheerplan wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma bepaald. De 
afgelopen maanden hebben de voorbereidingen hiervoor plaatsgevonden. 
In de begrotingsvergadering in november 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van een voorziening voor 
het langjarig wegenonderhoud. Daarmee wordt beoogd om het wegennet op een acceptabel onderhoudsniveau 
te houden. 
Met deze nota wordt het uitvoeringsprogramma voor dit jaar bekend gemaakt. 

Relevante eerdere besluiten: 
18UIT01270 Opdrachtbrief aan Nexus Infra BV 
In samenwerking met de buurgemeenten is een raamovereenkomst voor het meerjarig asfaltonderhoud Europees 
aanbesteed. Nexus Infra BV heeft het werk aangenomen en zal in 2018 het onderhoud uitvoeren. In die 
raamovereenkomst is een optie opgenomen dat wanneer de gemeente tevreden is over de uitvoering in 2018 , 
het contract met een jaar wordt verlengd. De opdracht geldt dus vanaf 2018 met de optie om drie keer een jaar 
te verlengen. 

Doelstelling: 
Doelmatig onderhoud van wegen om daarmee de verkeersveiligheid en het comfort voor het wegverkeer te 
waarborgen. Met het programma kan communicatie met belangenpartijen plaatsvinden. 

Oplossing: 
In het voorjaar 2016 zijn alle wegen visueel globaal geïnspecteerd door een extern bureau. Deze gegevens zijn 
verwerkt in het wegbeheersysteem. Vervolgens is een pakket van maatregelen voor 2018 opgesteld. Dit, op 
basis van het beschikbare onderhoudsbudget voor dit jaar. 
Daarna is dit in detail verder uitgewerkt, afgestemd met de verschillende vakgebieden (verkeer, riolering en 
groen), en zijn de kosten in beeld gebracht. Als bijlage is een overzichtstekening toegevoegd waarop de locaties 
en de maatregelen staan aangegeven. 

Dit jaar wordt de asfalttoplaag vervangen van de: 
PC Stamstraat (tussen Rijssensestraat en de Wilhelminastraat) 
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Godfried Bomansstraat 

Buiten de bebouwde kom wordt een asfaltlaag aangebracht op: 
Zuidelijke Kanaaldijk (tussen Hammerweg en Kruimersweg) 
Kruishaarweg 
Velhuisweg (noordelijke deel tussen de N35 en het spoor) 
Tempelweg en gedeelte van de Beneden Dwarsweg 
Het fietspad langs de Meester Werkmanstraat 

Verder worden reparaties verricht en een slijtlaag aangebracht op wegen die vorig jaar een nieuwe toplaag 
hebben gekregen in het buitengebied, te weten: 

Stationsweg 
Piksenweg, 
Achterhoeksweg 
Helhuizenweg 
Vrugteveenseweg 
En het deel fietspad Rijssensestraat 

Jaarlijks is vanuit het Investeringsprogramma Wegen C 200.000,-- beschikbaar en deze gelden worden veelal 
ingezet bij rioolvervangingsprojecten (in het kader van werk met werk maken) om daarmee de trottoirs, 
parkeerhavens en overige verharding ook groot onderhoud te geven en eventueel nieuwe materialen toe te 
passen. Vanuit het restantbudget 2017 is nog C 50.000,-- beschikbaar. Het budget Investeringsprogramma 
Wegen wordt dit jaar ingezet voor de volgende projecten: 

- Asfalt Grotestraat (Esweg-Bonteweg) 1 C 6 3 . 0 0 0 , -
Reconstructie gedeelte Stationsweg Nijverdal C 3 5 . 0 0 0 , -
Reconstructie Voordamweg (Bibenstraat-Drostenweg) C 1 3 0 . 0 0 0 , -
Nog nader te bestemmen C 2 2 . 0 0 0 , -

Totaal: C 2 5 0 . 0 0 0 , -

Effecten: 
De wegen waar groot onderhoud plaatsvindt zijn de komende jaren normaliter verzekerd van een goed veilig en 
comfortabel wegdek. 

Planning: 
De uitvoering van de werkzaamheden zal op korte termijn starten en zal doorlopen tot het najaar. De 
werkzaamheden zijn en worden afgestemd op overige werkzaamheden binnen de gemeente Hellendoorn maar 
ook op werkzaamheden van andere overheidsinstanties. Tevens worden deze zodanig ingepland dat de kans op 
overlast zo gering mogelijk is. Uitgangspunt is dat de hulpdiensten te allen tijde de mogelijkheid hebben om 
langs afzettingen te kunnen naar aanliggende percelen of als doorgaand verkeer, waardoor de aanrijdtijd niet 
wordt vertraagd. 

Financiële consequenties: 
Samen met de buurgemeenten is begin dit jaar via een Europese aanbesteding een meerjarig onderhoudscontract 
afgesloten met Nexus Infra BV. voor het asfalt- en slijtlagenprogramma. Daarin zijn prijsafspraken gemaakt voor 
de diverse onderhoudsmaatregelen. Op basis daarvan is door deze aannemer een prijsaanbieding tot stand 
gekomen. In de begrotingsvergadering in november 2016 heeft de raad besloten tot het instellen van een 
voorziening voor het langjarig wegenonderhoud. Daarmee wordt beoogd om het wegennet op een acceptabel 
onderhoudsniveau te houden. 
Het beschikbare budget dat dit jaar vanuit de Voorziening ingezet wordt voor (groot) onderhoud bedraagt 
afgerond C 1 .000 .000, - exclusief BTW. 
Dit budget wordt als volgt ingezet: 

onderhoudsprogramma bestratingen C 50.000,--
onderhoudsprogramma asfaltwegen C 8 0 5 . 0 0 0 , -
verharding middengeleiders C 1 5 . 0 0 0 , -
aankoop bestratingsmaterialen C 70.000,--
diverse kleine reparaties C 2 5 . 0 0 0 , -
restant budget (voor onvoorziene noodreparaties) C 3 5 . 0 0 0 , -

Totaal C 1 .000 .000 , -

1 Dit wegvak is niet in de begroting Herinrichting Grotestraat meegenomen. 
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Jaarlijks wordt een bedrag van C 1.130.000,-- in de voorziening gestort. Het vorig jaar geplande onderhoud is 
volledig uitgevoerd tegen lagere kosten dan geraamd waardoor C 880.000,- - in plaats van C 1 .000.000, - ten 
laste van de voorziening komt. Op dit moment kent de voorziening een positief saldo van C 3 6 5 . 0 0 0 , - . 
Voor het onderhoud van bestratingen wordt een bedrag van C 50.000,- ingezet. Vanuit het wegbeheersysteem 
en de meldlijn is er een lijst beschikbaar met diverse plaatsen waar noodzakelijk onderhoud c.q. reparatie aan 
straatwerk uitgevoerd moet worden. Deze locaties zijn enorm verspreid (nagenoeg allemaal binnen de bebouwde 
kommen) en van omvang vaak gering. 

Personele consequenties: 

De interne uren zijn opgenomen in het werkplan 2018. 

Juridische consequenties: 
Door vroegtijdig onderhoud te plegen en adequaat te reageren op meldingen kan aansprakelijkheid worden 
voorkomen. 
Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Zie onder 'communicatie' . 

Communicatie: 
Met de Plaatselijk Belangen wordt een overleg gehouden op 1 5 mei waarin een toelichting wordt gegeven op 
het onderhoudsprogramma. 
Direct aanwonenden worden op het moment van uitvoering, voor zover van toepassing, geïnformeerd over de 
werkzaamheden en de mogelijke consequenties voor het gebruik van de weg op dat moment. 
Belanghebbenden, zoals hulpverleningsdiensten, de buurtbus en aanwonenden, worden in geval van 
wegafzettingen en omleidingsroutes afzonderlijk geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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