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De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
De geraamde kosten voor het in- en afvoeren van vervuilde grondkosten
(maximaal €560.000) voor het project herinrichting Lansinkesweg Industriestaat te dekken uit de reserve bodemsanering.

Historie

De herinrichting van de Lansinkesweg vanaf de brandweerkazerne tot en met
het kruispunt Industriestraat-Lansinkesweg en de herinrichting van de
Industriestraat vanaf opticien ter Braak tot aan het kruispunt IndustriestraatLansinkesweg is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. De
inrichting van het kruispunt en deze wegvakken is dusdanig verouderd,
waardoor het niet de gewenste uitstraling heeft voor Hart van Zuid en niet
toegerust is op de toekomstige ontwikkelingen in het deelgebied Lansinkveld.
Voorts wordt de Industriestaat – na openstelling van de Laan Hart van Zuid –
een eenrichtingsweg. De inrichting van dit wegvak dient daarom te worden
aangepast. De herinrichting van de Lansinkesweg is in 2007 in verband met de
bouw en ingebruikname van het ROC versneld ten uitvoer gebracht, waarbij
alleen het deel tot aan de brandweerkazerne is heringericht. Nu is het
resterende deel aan de beurt.
De kaders waarbinnen de herinrichting wordt uitgevoerd zijn vastgelegd in het
masterplan Hart van Zuid (vastgesteld door raad begin 2009), het
bestemmingsplan Hart van Zuid 2008, en de grondexploitatie Hart van Zuid.

Portefeuillehouder
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Communicatie
Aan de desbetreffende wegvakken liggen geen woningen. Wel is 1-op-1 overleg
en afstemming geweest met het ROC, Lansinkveste (beheerder en eigenaar) en
de nieuwe eigenaren van de voormalige Wilhelminaschool. Allen waren zeer
positief over het voorgestelde ontwerp.
Een algemene informatiebijeenkomst is nog niet georganiseerd. Dat gebeurd
nadat het krediet beschikbaar is gesteld. Dan is er immers zekerheid dat het
project uitgevoerd kan gaan worden.
Afstemming met de Fietsersbond vindt plaats voorafgaand aan deze
informatieavond. De herinrichting is echter niet onbekend. Over de
verkeerskundige zaken zoals het instellen van eenrichtingsverkeer in de
Industriestraat zijn in het verleden al besluiten genomen. Zo is o.a. de nota van
uitgangspunten hoofdinfrastructuur Laan Hart van Zuid uit 2004 vastgesteld in
de gemeenteraad.
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Het stuk wordt zonder tussenkomst van een politieke markt geagendeerd. De
raad wordt gevraagd om de geraamde kosten voor het in- en afvoeren van
vervuilde grondkosten (maximaal €560.000) voor het project herinrichting
Lansinkesweg - Industriestaat te dekken uit de reserve bodemsanering.
Let op! De totale kosten voor de herinrichting inclusief bergingsvijver etc. zijn
geraamd op € 5.060.000. Voor een deel van dit krediet, € 560.000, wordt
voorgesteld de reserve bodemsanering aan te wenden. Slechts deze dekking
vanuit de reserve bodemsanering is een bevoegdheid van uw raad.
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