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INLEIDING
Kaders
In het voor u liggende werkplan 2020 en meerjarenprogramma 2021 - 2024 voor het Integraal Grootonderhoud
Openbare Ruimte (I-GOR) wordt uitvoering gegeven aan de volgende besluiten van de gemeenteraad:
• Het werkplan en het meerjarenprogramma zijn opgesteld op basis van de uitgangspunten zoals omschreven
bij de herijking MJR/KSP 2011, vastgesteld door de raad op 20 december 2011 bij besluit B11-18293.
• Het werkplan I-GOR 2019 is opgesteld binnen de kaders van de notitie “Afwegingskader (her-) inrichtingsmaatregelen en bewonersparticipatie”, vastgesteld door de raad op 12 juni 2012 bij besluit B12-22370.
• De aangenomen motie van 15 januari 2013, waarin de raad het college oproept om bij groot onderhoud zoveel
mogelijk hergebruik van materialen toe te passen.
• De aangenomen motie van 7 oktober 2014, waarin de raad het college oproept, om voor groot onderhoud van
start gaat, breeduit te communiceren met de burgers over te verrichten werkzaamheden in hun wijk.
Dit onderhoudsplan geeft inzicht in de projecten en fasering van projecten welke in 2020 zijn gepland, alsmede
een beeld van de projecten en fasering van projecten die de daarop volgende 4 jaren in de planning staan. Daarnaast geeft het inzicht in de ontwikkeling van het volume aan werk voor de komende jaren. De budgetraming per
project is berekend op basis van de MJR/KSP 2015, welke is opgesteld voor en onderdeel uit maakte van de ICL
evaluatie.
Een voortschrijdend meerjarenprogramma I-GOR
Het jaarlijks aanleveren van een voortschrijdend meerjarenprogramma groot onderhoud, inclusief een kostenraming en inzichtelijke prioritering is geborgd in de werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie.
Met behulp van de methode Lean wordt het proces op basis van evaluatie verbeterd en vind er constructief afstemming plaats met interne- en externe stakeholders. Basis voor die afstemming is het meerjarenprogramma GO.
Daarnaast worden bewoners eerder betrokken bij de planvorming op basis van het meerjarenprogramma wat
aansluit op het werkplan en blijft de doorontwikkeling de integrale benadering van grootonderhoud in de openbare
ruimte een aandachtspunt.
De naam, I-GOR.
In plaats van een werkplan en meerjarenprogramma per vakdiscipline, zijn met ingang van 2013 alle grootonderhoudswerken van de te onderscheiden vakdisciplines in de openbare ruimte in één werkplan en meerjarenprogramma vervat onder de noemer van het Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte, afgekort als I-GOR.
Eén plan voor alle disciplines binnen de Openbare Ruimte.
Daarmee is sprake van bundeling van alle grootonderhoudswerken die door de gemeente (boven- en ondergronds) in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Deze werken omvatten de volgende disciplines: Wegen/
Straten en Pleinen, Watergangen en Kunstwerken (sluis, duikers, steigers en grondkerende constructies),
Riolering, Groen, Kunstwerken (bruggen), en Openbare Verlichting.
Door meer integraal werken eerder risico’s en kansen onderkennen.
Door alle werkplannen en meerjarenprogramma’s in één document te bundelen ontstaat vroegtijdig afstemming
tussen beheerders over elkaars werkzaamheden. Dit draagt bij aan meer samenhang tussen de vakdisciplines
onderling, waarbij risico’s (conflicterende projecten), maar ook kansen (werk met werk maken) eerder worden
onderkend. Door eerdere en betere afstemming zal de efficiency toenemen en de overlast voor de burger,
tijdens de uitvoering van werken, afnemen.
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Afstemming.
Dit integrale meerjarenprogramma, is na besluitvorming een openbaar stuk en wordt gebruikt voor afstemming
met andere belanghebbenden die werkzaamheden uitvoeren in de openbare ruimte, zoals Centrada, Waterschap Zuiderzeeland, de Provincie, de Nutsbedrijven maar ook het GOL en bewoners bij de planvorming in hun
directe woonomgeving.
In de Jol heeft dit geleid tot de integrale wijkaanpak zoals die daar nu wordt uitgevoerd.
Dynamiek in meerjarenprogramma.
In de werkplannen zijn budgetten en werken vastgelegd die in het betreffende jaar in voorbereiding en /of uitvoering worden genomen. De beschikbare budgetten zijn leidend en over afwijkingen wordt gerapporteerd en bij
actualisaties op bijgestuurd.
Het meerjarenprogramma geeft een doorkijk in de onderhoudsopgave in de 4 jaren die op het werkplan volgen.
Het meerjarenprogramma is een instrument om pieken in werk zichtbaar te maken en om kansen en risico’s in
te schatten. Een meerjarenprogramma draagt bij om keuzes te maken bij het naar voren halen van werkzaamheden of juist naar achteren doorschuiven van werk (doorbeheren). Dit zorgt onder andere voor een gelijkmatige
belasting van de organisatie. Ook biedt het meerjarenprogramma aanknopingspunten tot integratie van werken
met interne en externe partners en om bewoners eerder te betrekken bij planvorming voor groot onderhoud in
hun woonomgeving.
Met deze wijze van werken kan er op basis van de informatie in het voortschrijdend meerjarenprogramma
ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen en / of veranderende prioriteitstellingen, die uiteindelijk worden
vastgelegd in het werkplan. Deze flexibiliteit in het voortschrijdend meerjarenprogramma brengt met zich mee
dat opgenomen budgetten in de jaarschijven kunnen worden bijgesteld.
Eén beslismoment.
Voor het college en de raad betekent dit dat het aantal beslismomenten, voor grootonderhoud in de openbare
ruimte, tot één gereduceerd wordt, terwijl gelijktijdig het inzicht in het totaal aan grootonderhoudswerken, en de
samenhang daartussen, groter wordt.
Tot slot.
Naast besluitvorming over het werkplan 2020 wordt het voortschrijdende programma 2021 -2024 gebruikt voor
afstemming met belanghebbende en als voorbereidingsdocument voor het nieuwe werkplan 2021 en voortschrijdende programma 2022 - 2025.
Om de raad meer inzicht te geven in de uiteindelijke realisatie en afwijkingen, van het werkplan, wordt er vanaf
2014 als onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen, in het jaarverslag een apart hoofdstuk IGOR opgenomen.
In het jaarverslag 2018 op blz. 107 – 111.
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FINANCIËLE PARAGRAAF
In dit hoofdstuk wordt op productniveau een uiteenzetting gegeven van de benodigde budgetten voor het groot
onderhoud voor de komende vijf jaar.
Tevens bevat dit hoofdstuk de uitgangspunten die gebruikt zijn bij het bepalen van de benodigde budgetten en
enkele toelichtingen.
Uitgangspunten budgetbepaling
De in dit hoofdstuk vermelde budgetten zijn gebaseerd op basis van de eenheidsprijzen en maatregelpakketten
zoals die in de Meerjarenraming KSP 2015 zijn opgenomen. Voor eventuele functionele aanpassingen, met name
in de woongebieden, wordt een stelpost kleine aanpassingen toegepast.
Toelichting budget
In de tabel op productniveau de financiële onderbouwing van het werkplan. Naast de fysieke projecten staan er
ook kosten opgenomen voor de onderdelen Klein Groot Onderhoud en Going Concern.
Klein(Groot) onderhoud
Met ingang van 2015 zijn de middelen die betrekking hebben op dagelijks onderhoud asfalteringswerkzaamheden en figuratie, uit de exploitatie gehaald en worden deze gestort in de voorziening GO Bovengronds.
Voor het dagelijks onderhoud, het onderhoud wat niet te plannen is (o.a. vorstschade), het nemen van tijdelijke
maatregelen in afwachting van het Mobiliteitsplan en voor het doen van onderzoek om de juiste maatregel
voor groot onderhoud te kunnen bepalen, wordt er in dit werkplan/meerjarenprogramma vanuit gegaan dat er
jaarlijks voor wegen ongeveer € 400.000 benodigd is om klein (groot) onderhoud uit te voeren. Het doel van dit
onderhoud is vooral om de verkeersveiligheid te garanderen en kapitaalsvernietiging te voorkomen (kortom:
doorbeheermaatregelen).
Voor groen wordt jaarlijks een bedrag van € 100.000 opgenomen. Dit wordt besteed aan kleinschalige groenrenovaties in de wijken waar geen integraal GO wordt uitgevoerd en voor het vervangen van dode beplanting
(inboet) na oplevering en overdracht
Going concern
Naast het voorbereiden en uitvoeren van groot onderhoudsprojecten dienen er ook andere werkzaamheden
plaats te vinden die verband houden met het groot onderhoud. Hierbij valt te denken aan het adviseren door
derden, het houden van kwaliteitsmonitoringen/-inspecties, het verwerken van informatie in beheersystematiek
en het opstellen Werkplan, Meerjarenprogramma en Meerjarenraming.
Reserveringen
Zoals eerder aangegeven wordt het Meerjarenprogramma GO gebruikt om af te stemmen met zowel interne als
externe partijen. Dit leid tot een betere afstemming over integrale uitvoering door en samen met die partijen.
Waar het stadsontwikkeling in de bestaande stad betreft wordt de budgetraming voor het noodzakelijk GO op
basis van eerder genoemde kaders In die gevallen opgenomen als reservering in het IGOR. Deze reservering is
een bijdrage in de totale kosten die gemaakt worden voor de herinrichting van het gebied.
In dit IGOR zijn reserveringen opgenomen voor:
- Het Stadshart (reservering in afwachting van besluitvorming)
- Maerland (reservering in 2024)
- Koopmanshof (uitvoering in 2020)
- Muiderzand en Blokkerhoek (uitvoering in 2020)
- Punter 16, 17 en 21 (uitvoering in 2020)
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Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2020 - 2024
Onderdeel
Woongebieden

2020

2021

2022

2023

2024

7.702.280

5.803.687

3.959.779

3.897.629

1.389.922

326.160

4.910.696

3.555.007

1.763.494

Stadshoofdwegen

-

Polderwegen

780.690

1.372.438

97.281

283.656
219.708

333.117

1.683.133

112.002

Bedrijventerrein
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen

300.000

144.467
300.000

300.000

119.778
300.000

839.471
300.000

WSP

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Fietspaden
Wijkontsluitingswegen

Groen

-

671.780

304.940
9.155.056

276.000

276.000

276.000

276.000

276.000

1.657.422

1.996.805

1.530.801

1.903.813

1.823.749

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

1.275.632

1.553.322

2.396.629

2.276.800

767.330

Openbare verlichting

439.098

348.206

348.300

393.365

Watergangen
Reservering

960.642
-

966.642
-

1.406.642
-

977.400
-

Kunstwerken
Going Concern Watergangen
Riolering

Totaal overig

€ 4.664.795

€ 5.196.975

10.173.281

€ 6.014.372

234.440

741.712

9.952.031

Totaal wegen straten pleinen
Spelen

269.690

-

10.189.987

€ 5.883.378

100.000
5.646.602

742.440
465.100
€ 4.130.619

Zoals eerder aangegeven zijn enkele projecten als reserveringen opgenomen in de

Zoals eerder aangegeven zijn enkele projecten als reserveringen opgenomen in de financiele tabellen, te weten:
financiele tabellen, te weten:
a) Reservering bijdrage Masterplan Stadshart (€ 2.450.000) (besluit 131037571 & besluit 131075041)
a) Reservering bijdrage Masterplan Stadshart (€ 2.450.000) (besluit 131037571 &
• Nog beschikbaar € 465.100
besluit 131075041)
b) Woongebieden; reservering Maerland (€ 559.989)
• Nog beschikbaar € 465.100
c) Woongebieden; reservering Koopmanshof (€ 540.025)
b) Woongebieden; reservering Maerland (€ 559.989)
d) Woongebieden; reservering Muiderzand en Blokkerhoek (€ 360.439)
c) Woongebieden; reservering Koopmanshof (€ 540.025)
e) Woongebieden; reservering Punter 16, 17 en 21 (€ 101.939)

d) Woongebieden; reservering Muiderzand en Blokkerhoek (€ 360.439)
e) Woongebieden; reservering Punter 16, 17 en 21 (€ 101.939)

In de bij het werkplan toegevoegde voorzieningenverloop zijn de bovengenoemde reserveringen waar geen jaar
genoemd wordt opgenomen in het laatste planjaar.
In de bij het werkplan toegevoegde voorzieningenverloop zijn de bovengenoemde
Middels separate besluitvorming is in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 reeds aanspraak gemaakt op de reservereserveringen waar geen jaar genoemd wordt opgenomen in het laatste planjaar.
ringen.
Middels separate besluitvorming is in 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 reeds aanspraak
Hierdoor zijn de nog beschikbare reserveringen voor het Stadshart € 465.100

gemaakt op de reserveringen.
Hierdoor zijn de nog beschikbare reserveringen voor het Stadshart € 465.100
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PROJECTENLIJST IGOR 2020 - 2024
Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2020 - 2024
Onderdeel IGOR

Gebied

Bedrijventerrein
Maerlant
Bedrijventerrein
Koperstraat
Bedrijventerrein
Larserpoort
Fietspaden
Karveel 37, 43, 44
Fietspaden
Houtribweg - Brug/Ringdijk
Fietspaden
Zuiderzeewijk 1
Fietspaden
Zuiderzeewijk 2
Fietspaden
De Doelen 10
Fietspaden
Schoepenweg - thv Drietandbrug (incl KW 1052)
Fietspaden
Schoener 38
Going Concern Watergangen
Going concern Watergangen
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen
Going concern WSP
Groen
Inschieters
Groen
Bomen Houtribdreef-Oost
Groen
Beplantingen Kustpark
Groen
Essentaksterfte (stedelijk gebied)
Groen
Beplantingen stadspark
Groen
Herplant locaties gerooide risicobomen
Kunstwerken
Oostranddreef - Kustendreef/Gelderse Dreef, in combinatie met SHW
Kunstwerken
Kreek (KW1524) en Bongerd (KW1525), in combinatie met WOW Atolwijk
Kunstwerken
Schoepenweg - (KW 1052), in combinatie met fietspad
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2021
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2020
Kunstwerken
Zoom 11 t/m 20, in combinatie met Woongebied
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2022
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2023
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2024
Openbare verlichting
Woonstraten - Klip, Baai, Fjord en Lagune (45 composities en 66 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
SHW - Polderdreef en Parkdreef (60 composities vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Atol en Duin (98 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Beukenhof (24 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Wold en Kamp (50 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Beukenhof (106 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Bedrijventerrein - Gildenhof (40 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Bedrijventerrein - Noordersluis (260 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Tjalk (16 composities en 243 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kamp (75 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Buitenplaats (20 composities en 120 armaturen verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kofschip (20 composities vervangen en 16 masten verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Waterwijk (182 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Jagersveld (80 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kempenaar (54 composities en 143 armaturen verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Schoener (100 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Zuiderzeewijk (9 composities en 37 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Straatvoedingspunten - Ombouwen ivm elimineren TF-signaal, 76 stuks)
Openbare verlichting
Armaturen vervangen (145 diverse en 350 op fietspaden) en masten (100 stuks)
Openbare verlichting
Horst SOX vv
Openbare verlichting
Eendenweg SOX vv
Openbare verlichting
Toonfrequent relais vervangen
Openbare verlichting
Heralaan SOX vv RetroLED
Openbare verlichting
Houtribwg/drf SOX vv RetroLED
Openbare verlichting
Diverse armaturen vervangen
Polderwegen
Bronsweg
Polderwegen
Meeuwenweg
Polderwegen
Swifteringweg - Spoor/ kruising Wisentweg
Polderwegen
Gelderse Hout
Polderwegen
Knarweg noord - Vogelweg/Eendenweg
Polderwegen
Torenvalkweg - Kanaal/Knardijk
Polderwegen
Trekweg - Praamweg/plas
Polderwegen
Wisentweg - Swifteringweg-gemeentegrens
Polderwegen
Lisdoddeweg
Polderwegen
IJsselmeerdijk - Houtribweg / oprit centrale
Polderwegen
Praamweg
Polderwegen
Swifteringweg - Spoor/ kruising Wisentweg
Polderwegen
Rietweg
Polderwegen
Rietweg
Riolering
Koopmanshof
Riolering
GO Rioolgemalen
Riolering
GO Persleidingen
Riolering
GO Rioolgemalen, Zuiveringweg / Zuidersluisweg
Riolering
Functioneel herstel inspectieputten
Riolering
Functioneel herstel riolering (relinen)
Riolering
Reparaties (onverwachte schadebeelden)
Riolering
Buitenplaats - vervanging DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Oostervaart - vervangen DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Atolwijk
Riolering
Punter 10
Riolering
Kamp Noord
Riolering
Zoom 11 t/m 20, in comb. met Kunstwerk
Riolering
Hofstede
Riolering
Bovenover
Riolering
Schoener 17, 26 t/m 36
Riolering
Griend
Riolering
Jol 27, 29, 41
Riolering
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Riolering
Karveel 37, 43, 44
Riolering
Kustrif
Riolering
Plantage
Riolering
Punter 39, 41
Integraal Groot onderhoud
Openbare Ruimte (I-GOR)
Riolering
Zandbank
Riolering
Gondel 10 t/m 15 en 17, in combinatie met Kunstwerk
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Geef per jaar een percentage aan:
2020

2021

2022

2023

2024
100

100

20
20
20
100
100
30
60
26

30

70

20
20
20

20
20
20

20
20
20

15

10

5

13

13
10

13
90
100

100
100
100
100
100
100
100
20
20
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
100
20
20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

10
100

45

45

100
100
100
100
100
100
50
100
25
100

50
75
33
33

100
52
41

67
67

2020-2024

Riolering
Reparaties (onverwachte schadebeelden)
Riolering
Buitenplaats - vervanging DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Oostervaart - vervangen DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Atolwijk
Riolering
Punter 10
Riolering
Kamp Noord
Riolering
Zoom 11 t/m 20, in comb. met Kunstwerk
Riolering
Hofstede
Riolering
Bovenover
Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2020 - 2024
Riolering
Schoener 17, 26 t/m 36
RioleringOnderdeel IGOR
Griend
Gebied
Riolering
Jol 27, 29, 41
Bedrijventerrein
Maerlant
Riolering
Lelystad-Haven
(oude gedeelte)
Bedrijventerrein
Koperstraat
Riolering
Karveel
37, 43, 44
Bedrijventerrein
Larserpoort
Riolering
Kustrif
Fietspaden
Karveel 37, 43, 44
Riolering
Plantage
Fietspaden
Houtribweg
- Brug/Ringdijk
Riolering
Punter
39, 41
Fietspaden
Zuiderzeewijk
1
Riolering
Zandbank
Fietspaden
Zuiderzeewijk
Riolering
Gondel 10 t/m 215 en 17, in combinatie met Kunstwerk
Fietspaden
De
Doelen 10
Spelen
Vervanging
speeltoestellen normbedrag
Fietspaden
Schoepenweg
- thv Drietandbrug
(incl KW 1052)
Spelen
Vervanging speeltoestellen
normbedrag
Fietspaden
Schoener
38
Spelen
Vervanging speeltoestellen normbedrag
Going Concern Watergangen
Going concern
Watergangennormbedrag
Spelen
Vervanging
speeltoestellen
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen
Going concern
WSP
Spelen
Vervanging
speeltoestellen
normbedrag
Groen
Inschieters
Stadshoofdwegen
Oostranddreef
- Kustendreef/Gelderse Dreef, in combinatie met Kunstwerk
Groen
Bomen Houtribdreef-Oost
Stadshoofdwegen
Geldersedreef
- Larservaart/ Zuigerplasdreef
Groen
Beplantingen- Zuigerplasdreef/tankstation
Kustpark
Stadshoofdwegen
Larserdreef
Shell
Groen
Essentaksterfte
(stedelijk gebied)
Stadshoofdwegen
Larserdreef
- Zuigerplasdreef/Middendreef
Groen
Beplantingen- Middendreef/Westerdreef
stadspark
Stadshoofdwegen
Larserdreef
Groen
Herplant locaties gerooide risicobomen
Stadshoofdwegen
Kustendreef
Kunstwerken
Oostranddreef - -Kustendreef/Gelderse
Dreef, in combinatie met SHW
Stadshoofdwegen
Zuigerplasdreef
Bronsweg/Binnenhavenweg
Kunstwerken
Kreek (KW1524)- en
Bongerd (KW1525), in combinatie met WOW Atolwijk
Stadshoofdwegen
Zuigerplasdreef
Houtribdreef/Kustendreef
Kunstwerken
Schoepenweg
Stadshoofdwegen
Valkendreef
1 - (KW 1052), in combinatie met fietspad
Kunstwerken
Planmatig onderhoud
2021
Stadshoofdwegen
Valkendreef
2
Kunstwerken
Planmatig onderhoud
2020
Stadshoofdwegen
Binnenhavenweg
- Pekstraat/Nikkelstraat
Kunstwerken
Zoom 11 t/m
20, in combinatie met Woongebied
Stadshoofdwegen
Parkdreef
Midden
Kunstwerken
Planmatig onderhoud
2022
Stadshoofdwegen
Binnenhavenweg
- Houtribweg/Steenstraat
Kunstwerken
Planmatig onderhoud
2023
Stadshoofdwegen
Zuigerplasdreef
- Binnenhanveweg/Houtribdreef
Kunstwerken
Planmatig onderhoud
2024
Stadshoofdwegen
Polderdreef
- thv Parkdreef
Openbare verlichting
Woonstraten
- Klip, Baai, -Fjord
en Lagune (45 composities en 66 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Zuigerplasdreef
Ziekenhuisweg
Openbare verlichting
SHW - Polderdreef
Parkdreef (60 composities vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Houtribwegen- Durgerdamstraat
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen
- Atol en Duin (98 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Houtribweg - Ringdijk
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen
Beukenhof (24 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Houtribdreef --Zuigerplasdreef
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen
Wold en Kamp (50 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Stationsweg --Stationslaan
Openbare verlichting
Woonstraten -- Stationslaan
Beukenhof (106 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Stationsweg
Openbare verlichting
Bedrijventerrein
- Gildenhof
(40 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Visarenddreef
- Stationsplein
Openbare verlichting
Bedrijventerrein
- Noordersluis
(260 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Houtribdreef
- Westerdreef
Openbare verlichting
Woonstraten
- Tjalk (16
composities en 243 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Rotonde
Kustendreef
- Lindelaan
Openbare verlichting
Woonstraten -- Oostranddreef/Zuigerplasdreef
Kamp (75 armaturen vervangen)
Stadshoofdwegen
Houtribdreef
Openbare verlichting
Woonstraten - Buitenplaats (20 composities en 120 armaturen verv.)
Stadshoofdwegen
Stationsdreef
Openbare verlichting
Woonstraten
- Kofschip
(20 composities vervangen en 16 masten verv.)
Watergangen
Amoveren
steigers
en vlonders
Openbare verlichting
Woonstraten
- Waterwijk (182 armaturen vervangen)
Watergangen
duiker
Larserdreef/Warande
Openbare verlichting
WoonstratenBovenwater
- Jagersveld(B7:
(80 Lemmerkade-Schermer)
armaturen vervangen)
Watergangen
beschoeiing
Openbare verlichting
WoonstratenHavendiep-oost
- Kempenaar (54 composities en 143 armaturen verv.)
Watergangen
beschoeiing
Openbare verlichting
Woonstraten (vervangen
- Schoener pomp)
(100 armaturen vervangen)
Watergangen
Bataviaplein
Openbare verlichting
Woonstraten - Zuiderzeewijk (9 composities en 37 armaturen vervangen)
Watergangen
Larservaart
Openbare verlichting
Straatvoedingspunten - Ombouwen ivm elimineren TF-signaal, 76 stuks)
Watergangen
Bovenwater
Openbare verlichting
Armaturen vervangen
Watergangen
beschoeiing
Gelderse (145
Diep diverse en 350 op fietspaden) en masten (100 stuks)
Openbare verlichting
Horst SOX vvGroene Velden
Watergangen
waterafvoer
Openbare verlichting
Eendenweg SOX vv
Watergangen
Torenvalktocht
Openbare verlichting
Toonfrequent
vervangen
Wijkontsluitingswegen
Atolwijk
dl1, inrelais
combinatie
met kunstwerken (KW1524 en KW1525)
Openbare verlichting
Heralaandl1,
SOX
vv RetroLED
Wijkontsluitingswegen
Atolwijk
in combinatie
met kunstwerken (KW1524 en KW1525)
Openbare verlichting
Houtribwg/drf
SOX vv
RetroLED30, in combinatie met Kunstwerk
Wijkontsluitingswegen
Horst
20 - Gelderse
dreef/Horst
Openbare verlichting
Diverse armaturen vervangen
Wijkontsluitingswegen
Voorstraat
Polderwegen
Bronsweg
Wijkontsluitingswegen
Wold
23, 27 - Horst 30
Polderwegen
Meeuwenweg
Wijkontsluitingswegen
Kempenaar
20, 27, 32
Polderwegen
Swifteringweg
- Spoor/ kruising Wisentweg
Wijkontsluitingswegen
Karveel
10 en 15
Polderwegen
Gelderse Hout
Woongebieden
Koopmanshof
Polderwegen
Knarweg noord
- Vogelweg/Eendenweg
Woongebieden
Muiderzand
en Blokkerhoek
Polderwegen
Torenvalkweg
Kanaal/Knardijk
Woongebieden
Jol
34. 37. 38. -39.
40
Polderwegen
Trekweg
Praamweg/plas
Woongebieden
Jol 17 t/m- 24
Polderwegen
Wisentweg
Woongebieden
Zandbank - Swifteringweg-gemeentegrens
Polderwegen
Lisdoddeweg
Woongebieden
Zandbank (bijdrage woningbouwlocatie Centrada)
Polderwegen
IJsselmeerdijk
- Houtribweg / oprit centrale
Woongebieden
Jol 11
Polderwegen
Praamweg
Woongebieden
Gondel 10 t/m 15 en 17, in combinatie met Kunstwerk
Polderwegen
Swifteringweg
Wisentweg
Woongebieden
Gondel
10 t/m -15Spoor/
en 17,kruising
in combinatie
met Kunstwerk
Polderwegen
Rietweg
Woongebieden
Kamp
Noord
Polderwegen
Rietweg
Woongebieden
Parkhaven
Riolering
Koopmanshof
Woongebieden
Schoener
17, 26 t/m 36
Riolering
GO Rioolgemalen
Woongebieden
Schoener
17, 26 t/m 36
Riolering
GO Persleidingen
Woongebieden
Schoener
17, 26 t/m 36
Riolering
GO Rioolgemalen, Zuiveringweg / Zuidersluisweg
Woongebieden
Griend
Riolering
Functioneel
herstel
Woongebieden
Karveel
37, 43,
44 inspectieputten
Riolering
Functioneel herstel
riolering
(relinen)
Woongebieden
Lelystad-Haven
(oude
gedeelte)
Riolering
Reparaties
(onverwachte
schadebeelden)
Woongebieden
Boeier
01 t/m
04
Riolering
Buitenplaats
Woongebieden
Kreek
en Haf- vervanging DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Oostervaart - vervangen DWA (asbestcementleiding)
Woongebieden
Jagersveld
Riolering
Atolwijk21 t/m 29
Woongebieden
Botter
Riolering
Punter18
10en 19
Woongebieden
Botter
Riolering
Kamp Noord
Woongebieden
Bovenover
Riolering
Zoom
Woongebieden
Jol
27,11
29,t/m
4120, in comb. met Kunstwerk
Riolering
Hofstede
Woongebieden
Jol
28, 30 t/m 33
Riolering
Bovenover
Woongebieden
Gondel
32 t/m 35
Riolering
Schoener 17,0126t/m
t/m0436
Woongebieden
Kempenaar
Riolering
Griend
Woongebieden
Lelystad-Haven
(oude gedeelte)
Riolering
Jol 27, 29, 41 (oude gedeelte)
Woongebieden
Lelystad-Haven
Riolering
Woongebieden
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Riolering
Karveel 37, 43, 44
Woongebieden
Riolering
Kustrif
Woongebieden
Karveel 37, 43, 44
Riolering
Plantage
Woongebieden
Wold 20
Riolering
39, 41
Woongebieden
Hofstede
Integraal
Groot onderhoudPunter
Openbare
Ruimte (I-GOR)
Riolering
Zandbank
Woongebieden
Kustrif
Riolering
Gondel 10 t/m 15 en 17, in combinatie met Kunstwerk
Woongebieden
Plantage

20

20

20

20

10
100

45

45

20
20

100
100
100

100
2020 50
100
25
100

100
52
41
100

20
20
20
100
100
30
60
26

100
100
Geef per jaar een percentage aan:
2021 50

2022

2023

2024
100

75
100
33
100
33
100
100
100
100
100
100
20
20
20

67
67

100
20
20
20
10

15

30
100
10
100

10
13

90
13
10

100
100

100
100
10
100
100
10

100

30

70

20
100
20
20
90

20
20
100
20

70
5
13
90
100

90
100
90
100

100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100

10

100
50
100

100
100
100
90
100
40
100
100
50

60

100
100
50
100

50
100
50

32

100

20
20

80
80

100
100
32
100
100
20
100
18

32

100
100
100

100

100

40
100
100

100
100
100
100
100
100
10
20
18
20
18
20
18
43
20
20
64
20

10
100

30
80

60

20
20

20
20

20
20

20
20
20
10

20
20
20
30

30
45
90

60
45

20
20
20
60
20

30
30

60
60

30
20

60
80
20

80

30

70

100

89
100
10
100
100
50
27
100
27
25
27
100
89

100
60

100
100

10
10
100
10
100

50
40

80

100
100
100
28
28
46
100
28
62
62
100
100
100
72
20
72
20
72
100
43
20
89
20
27
20

100
100

100
100

100
100
100
100

100
100
100

50
64
64
75
64

89

33
33

67
67

1005
52
10
41
10

81
30
30

9
60
60

2020-2024
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Woongebieden
Boeier 01 t/m 04
Woongebieden
Kreek en Haf
Woongebieden
Jagersveld
Woongebieden
Botter 21 t/m 29
Woongebieden
Botter 18 en 19
Woongebieden
Bovenover
Woongebieden
Jol 27, 29, 41
Woongebieden
Jol 28, 30 t/m 33
Woongebieden
Gondel 32 t/m 35
Voortschrijdend MJP Groot Onderhoud WSP 2020 - 2024
Woongebieden
Kempenaar 01 t/m 04
Woongebieden
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Onderdeel IGOR
Gebied
Woongebieden
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Bedrijventerrein
Maerlant
Woongebieden
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Bedrijventerrein
Koperstraat
Woongebieden
Karveel 37, 43, 44
Bedrijventerrein
Larserpoort
Woongebieden
Karveel 37, 43, 44
Fietspaden
Karveel
Woongebieden
Wold 2037, 43, 44
Fietspaden
Houtribweg
Woongebieden
Hofstede - Brug/Ringdijk
Fietspaden
Zuiderzeewijk
1
Woongebieden
Kustrif
Fietspaden
Zuiderzeewijk
2
Woongebieden
Plantage
Fietspaden
De
Doelen(fietspad)
10
Woongebieden
Plantage
Fietspaden
Schoepenweg
Woongebieden
Buitenplaats - thv Drietandbrug (incl KW 1052)
Fietspaden
Schoener
Woongebieden
Punter
39,38
41
Going Concern Watergangen
Going concern
Watergangen
Woongebieden
Punter
10
Going Concern Wegen, Straten en Pleinen
Going 11
concern
Woongebieden
Zoom
t/m 20,WSP
in combinatie met Kunstwerk
Groen
Inschieters
Woongebieden
Zoom
11 t/m 20
Groen
Bomen 16-17-21
Houtribdreef-Oost
Woongebieden
Punter
Groen
Beplantingen Kustpark
Woongebieden
Damrif
Groen
Essentaksterfte (stedelijk gebied)
Woongebieden
Golfpark
Groen
Beplantingen stadspark
WSP
Inschieters
Groen
Herplant locaties gerooide risicobomen
Kunstwerken
Oostranddreef - Kustendreef/Gelderse Dreef, in combinatie met SHW
Kunstwerken
Kreek (KW1524) en Bongerd (KW1525), in combinatie met WOW Atolwijk
Kunstwerken
Schoepenweg - (KW 1052), in combinatie met fietspad
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2021
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2020
Kunstwerken
Zoom 11 t/m 20, in combinatie met Woongebied
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2022
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2023
Kunstwerken
Planmatig onderhoud 2024
Openbare verlichting
Woonstraten - Klip, Baai, Fjord en Lagune (45 composities en 66 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
SHW - Polderdreef en Parkdreef (60 composities vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Atol en Duin (98 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Beukenhof (24 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Wijkontsluitingswegen - Wold en Kamp (50 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Beukenhof (106 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Bedrijventerrein - Gildenhof (40 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Bedrijventerrein - Noordersluis (260 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Tjalk (16 composities en 243 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kamp (75 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Buitenplaats (20 composities en 120 armaturen verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kofschip (20 composities vervangen en 16 masten verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Waterwijk (182 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Jagersveld (80 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Kempenaar (54 composities en 143 armaturen verv.)
Openbare verlichting
Woonstraten - Schoener (100 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Woonstraten - Zuiderzeewijk (9 composities en 37 armaturen vervangen)
Openbare verlichting
Straatvoedingspunten - Ombouwen ivm elimineren TF-signaal, 76 stuks)
Openbare verlichting
Armaturen vervangen (145 diverse en 350 op fietspaden) en masten (100 stuks)
Openbare verlichting
Horst SOX vv
Openbare verlichting
Eendenweg SOX vv
Openbare verlichting
Toonfrequent relais vervangen
Openbare verlichting
Heralaan SOX vv RetroLED
Openbare verlichting
Houtribwg/drf SOX vv RetroLED
Openbare verlichting
Diverse armaturen vervangen
Polderwegen
Bronsweg
Polderwegen
Meeuwenweg
Polderwegen
Swifteringweg - Spoor/ kruising Wisentweg
Polderwegen
Gelderse Hout
Polderwegen
Knarweg noord - Vogelweg/Eendenweg
Polderwegen
Torenvalkweg - Kanaal/Knardijk
Polderwegen
Trekweg - Praamweg/plas
Polderwegen
Wisentweg - Swifteringweg-gemeentegrens
Polderwegen
Lisdoddeweg
Polderwegen
IJsselmeerdijk - Houtribweg / oprit centrale
Polderwegen
Praamweg
Polderwegen
Swifteringweg - Spoor/ kruising Wisentweg
Polderwegen
Rietweg
Polderwegen
Rietweg
Riolering
Koopmanshof
Riolering
GO Rioolgemalen
Riolering
GO Persleidingen
Riolering
GO Rioolgemalen, Zuiveringweg / Zuidersluisweg
Riolering
Functioneel herstel inspectieputten
Riolering
Functioneel herstel riolering (relinen)
Riolering
Reparaties (onverwachte schadebeelden)
Riolering
Buitenplaats - vervanging DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Oostervaart - vervangen DWA (asbestcementleiding)
Riolering
Atolwijk
Riolering
Punter 10
Riolering
Kamp Noord
Riolering
Zoom 11 t/m 20, in comb. met Kunstwerk
Riolering
Hofstede
Riolering
Bovenover
Riolering
Schoener 17, 26 t/m 36
Riolering
Griend
Riolering
Jol 27, 29, 41
Riolering
Lelystad-Haven (oude gedeelte)
Riolering
Karveel 37, 43, 44
Riolering
Kustrif
Riolering
Plantage
Riolering
Punter 39, 41
Integraal Groot onderhoud
Openbare Ruimte (I-GOR)
Riolering
Zandbank
Riolering
Gondel 10 t/m 15 en 17, in combinatie met Kunstwerk
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10
10
10
10
100

10
30
90
30
30

30
60

60

60
60

89
10
30
60
20
80
Geef per jaar een percentage aan:
20
2020 27
2021 64
2022
2023
27
64
27
64
100
89
30
89
100
30
100
5
81
9
100
10
30
60
100
10
30
60
100
10
30
60
100
100
100
20
20
20
20
100
20
20
20
20
20
20
20
20
100
100
10
30
60
30
15
10
305
60
20
20
20
20
26
13
13
13
10
90
100
100
100
100

80
2024
100
70
70

20
20
20
10
20
10

60
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
100
20
20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20

20
20
20
20

10
100

45

45

100
100
100
100
100
100
50
100
25
100

50
75
33
33

100
52
41

67
67
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GROOT ONDERHOUD
Wegen, straten en pleinen

Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)
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Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

2020-2024

INLEIDING
Voor u ligt het onderdeel Wegen, Straten, Pleinen van het Werkplan I-GOR 2020 inclusief de doorkijk 2021 - 2024
(Meerjarenprogramma I-GOR).
Met het werkplan en meerjarenprogramma wordt inzicht verschaft in het werkaanbod voor de komende jaren
waardoor beter ingespeeld kan worden op de benodigde budgetten, personele capaciteit en werkprocessen
(afstemming inzet dagelijks- en klein onderhoud en stedelijke ontwikkeling).
Het doel van het opstellen van het Meerjarenprogramma is om voor de korte en middellange termijn inzicht
te geven in de integrale onderhoudsbehoefte van de stad. Hiermee zal voldaan worden aan de uitgangspunten
zoals die in het raadsprogramma 2018-2022, de programmabegroting en de kwaliteitsaspecten van het Kwaliteitsstructuurplan Lelystad zijn beschreven.
De basis is het groot onderhoud, echter het kan noodzakelijk zijn dat er, gelijktijdig met het groot onderhoud,
aanvullende werkzaamheden plaatsvinden (werk met werk maken). Het betreft hier noodzakelijke werkzaamheden om de openbare ruimte naast het kwaliteitsaspect “Technische staat” ook te laten voldoen aan de andere
kwaliteitsaspecten van het Kwaliteitsstructuurplan zoals, Functionaliteit, Handhaafbaarheid, Sociale veiligheid.

WERKPLAN 2020

Een aantal projecten behoeft een korte toelichting, welke hieronder staan vermeldt.
Groot onderhoud Woongebieden
Het werkplan 2019 bevat een viertal type projecten in de woongebieden, namelijk:
a) Doorloop vanuit 2019 (aangekondigd in het werkplan 2017, 2018 of 2019);
b) Werken voorbereid in 2019 en uitvoering in 2020 en/of later;
c) Nieuwe werken voorbereid in 2020 en uitvoering in 2021 en/of later;
d) Reserveringen; het GO is een bijdrage aan een (Stads)ontwikkelingsproject.
Groot onderhoud Stadshoofdwegen
In afwachting van het Mobiliteitsplan zal er in 2020 geen GO op de stadshoofdwegen plaatsvinden. Om de verkeersveiligheid te waarborgen zullen, indien nodig vanuit KGO, doorbeheermaatregelen plaatsvinden.
Groot onderhoud Polderwegen
In het werkplan 2020 is geen GO aan polderwegen opgenomen. Indien schadebeelden ontstaan als gevolg van
langdurige droogte (scheurvorming en zakkingen) zullen noodmaatregelen worden getroffen vanuit KGO.
Groot onderhoud Stadshart
In het werkplan staan geen werkzaamheden vermeld met betrekking tot het Stadshart. Dit heeft te maken met
het Masterplan Stadshart.
In het Meerjarenprogramma 2014 - 2018 is reeds een reservering opgenomen van € 2.450.000 als bijdrage aan
de realisatie van het Masterplan Stadshart. Ook in het Meerjarenprogramma 2020 - 2024 zal deze reservering
gemaakt worden.
Bij de uitkomsten van herijking en de voortgang van de realisatie van het Masterplan zullen deze gereserveerde
middelen ingezet worden. Hiervoor zullen telkens separate voorstellen worden ingediend.
Op basis van besluitvorming is de reservering voor het stadshart nu nog € 465.100
Na realisatie van herinrichting van het stadshart is daarmee gelijktijdig GO aan de openbare ruimte uitgevoerd.
Groot onderhoud Reserveringen
Het I-GOR wordt steeds meer gebruikt om met interne en externe partijen af te stemmen over werkzaamheden
in, of grenzend aan, de openbare ruimte. Die afstemming leid in sommige gebieden, waar meer staat te gebeuren dan alleen GO, tot een reservering in het I-GOR om te komen tot een integrale voorbereiding en uitvoering
van gezamenlijke werkzaamheden.
Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

2020-2024
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Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

Toets toegankelijkheid voor vuilophaaldienst
(HVC). Inzicht in de huidige locaties (ook
ondergrondse containers).

Gehandicaptenparkeerplaatsen toetsen aan de
voorwaarden; geldigheid; noodzaak.

Container opstelplaatsen

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Hulpdiensten

Toegankelijkheid

Hellingspercentage i.v.m. toegankelijkheid minder
validen, gehandicaptenopritjes.
Zijn er klachten en/of wensen vanuit hulpdiensten?
Toets toegankelijkheid gebied voor Politie,
Ambulance, Brandweer overeenkomstig
aanbevelingen (handreiking bereikbaarheid
hulpdiensten. Let op locatie brandkranen.

Welk type bestrating is toegepast?

Bestrating

Bebording

Omschrijving/Inventarisatie
Inventarisatie bebording (straatnamen,
bewegwijzering, verkeersborden; wat staat waar)
en de bevestiging ervan (aan lichtmasten?). Is
vervanging straatnaamborden of bewegwijzering
aan de orde?

Onderdeel

Woonstraten/hofjes:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Ontwerp dient te voldoen aan de Handreiking bereikbaarheid
hulpdiensten.
Brandkranen moeten goed bereikbaar zijn: Geen brandkranen in
parkeervakken.

Woonstraatjes uitvoeren in elementenverharding. Minimaal 4,60m
breed bij tweerichtingsverkeer.
Gelijkwaardige aansluitingen, ook op wijkontsluitingswegen: de
woonstraat tot einde boogstraal asfalteren om gelijkwaardigheid te
benadrukken. Indien tijdens GO géén asfalt wordt gedraaid tot
einde boogstraal antraciete (asfaltkleurige) elementen toepassen.
Hellingen van plateaus/drempels uitvoeren in antraciete
elementenverharding met witte taludmarkering.
Trottoirs in trottoirtegels; zoveel mogelijk 18/20-banden toepassen
en bij uitritten uitritblokken. Voorkomen moet worden dat men op
het trottoir parkeert.
Een containeropstelplaats mag niet ten koste gaan van
parkeerplaatsen.
Niet te dicht op een kruispunt: uitzichthoeken waarborgen.
GPP tijdens GO aanpassen naar standaard maten. Haaks: 3,50m x
5,00m (of 4,50m met minimaal 0,50m overstek). Indien vrije
uitstapstrook aanwezig dan breedte op 3,00m.
De belangrijkste looproutes voorzien van opritjes, waar mogelijk
prefab. Toegankelijkheid voor een ieder waarborgen.

Straatnaambebording: Vervanging en plaatsing volgens de
richtlijnen bewegwijzeringsplan. Sanering huidige situatie.
Verkeersborden: Verkeersborden die NIET wettelijk verplicht zijn in
overleg met Verkeer saneren.

Standaard uitgangspunten

KADERS VOOR VERKEER: WOONSTRATEN/HOFJES

2020-2024
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Zijn er toezeggingen gedaan?
Aanvullende verkeersbesluiten nodig?
Zijn er voorzieningen in de straat/hof/buurt

Paaltjes, hekjes e.d.

Is er een uitgewerkte verkeersstructuur van het
totale gebied beschikbaar cq gewenst?

Parkeren

Toezeggingen
Verkeersbesluiten
Voorzieningen

Wegmeubilair

Verkeersstructuur

Bijlagen (meesturen)

Inrichtingsplan checken op vigerend
bestemmingsplan of (voor)ontwerp
bestemmingsplan (bij herziening). (aandachtspunt
bij ontwerp)
Handboek Mobiliteit; Notitie verkeersdrempels;
Handreiking bereikbaarheid hulpdiensten

Bepaal de parkeerbehoefte in relatie tot bestaande
parkeermogelijkheid (privé en openbaar).
Parkeeronderzoek uitvoeren.

Ruimtelijke ordening aandachtspunt bij ontwerp

Bushaltes, busroutes, looproutes naar bushaltes

Openbaar vervoer

Verkeersveiligheid:
• Objectief: ongevallen
Inventarisatie van (geregistreerde) ongevallen en
meldingen/brieven.
• Subjectief:
meldingen/bewonersbrieven

N.v.t.

•

•

•
•
•
•

•

Extra verkeerskundige aandacht. Veelal maatwerk
Zo weinig mogelijk paaltjes en hekjes: saneren.
Indien paaltjes noodzakelijk: plaatsen volgens richtlijn.
Routes gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer (fiets/voetganger)
inzichtelijk.
Kruispunten gelijkwaardig inrichten. Uitzonderingen:
o Kruispunt met hoofdfietsstructuur;
o Aansluitingen parkeerkoffers in overleg met BOR Verkeer.
Evt. uitritconstructie toepassen.
Indien mogelijk aparte trottoirs (niet geheel vlak gedetailleerd)
waarbij voorkomen moet worden dat men op deze trottoirs
parkeert.

Geen busroutes door woonstraten.
Bereikbaarheid bushaltes vanuit de woonstraten/hofjes moet
gewaarborgd zijn.
Aan de hand van parkeeronderzoek bepalen of uitbreiding van
bestaande parkeercapaciteit noodzakelijk is.
Afmetingen parkeerplaats:
o Haaks: 2,50m x 5,00m (of 4,50m met 0,50m overstek);
o Langs: 2,00m x 6,00m. Eindvakken afschuinen (45 graden).

•
•
•

Indien ongevalconcentraties: extra aandacht voor locatie-inrichting
Indien bewonerswensen oplosbaar én dit bevordert de
verkeersveiligheid, voorstellen dit mee te nemen tijdens GO.

•
•
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Toets toegankelijkheid voor vuilophaaldienst
(HVC). Inzicht in de huidige locaties (ook
ondergrondse containers).

Gehandicaptenparkeerplaatsen toetsen aan de
voorwaarden; geldigheid; noodzaak.

Hellingspercentage i.v.m. toegankelijkheid minder
validen, gehandicaptenopritjes.

Zijn er klachten en/of wensen vanuit hulpdiensten?
Toets toegankelijkheid gebied voor Politie,
Ambulance, Brandweer overeenkomstig

Container opstelplaatsen

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Toegankelijkheid

Hulpdiensten

2020-2024

Openbaar vervoer

Bushaltes, busroutes, looproutes naar bushaltes

Verkeersveiligheid:
• Objectief: ongevallen
Inventarisatie van (geregistreerde) ongevallen en
meldingen/brieven.
• Subjectief:
meldingen/bewonersbrieven

aanbevelingen (handreiking bereikbaarheid
hulpdiensten. Let op locatie brandkranen.

Welk type bestrating is toegepast?

Bestrating

Bebording

Omschrijving/Inventarisatie
Inventarisatie bebording (straatnamen,
bewegwijzering, verkeersborden; wat staat waar)
en de bevestiging ervan (aan lichtmasten?). Is
vervanging straatnaamborden of bewegwijzering
aan de orde?

Onderdeel

Wijkontsluitingswegen:

Wijkontsluitingswegen uitvoeren in asfalt. Min. 6,00m breed.
Gelijkwaardige aansluitingen op woonstraten: de woonstraat tot
einde boogstraal asfalteren om gelijkwaardigheid te benadrukken.
Plateaus/drempels uitvoeren in asfalt met witte taludmarkering.
Toepassing van fietssuggestiestroken (1,60 meter incl. markering);
stroken onderbreken ter hoogte van gelijkwaardige aansluitingen.
Trottoirs in trottoirtegels. 18/20-banden toepassen en bij uitritten
uitritblokken. Voorkomen moet worden dat men op het trottoir
parkeert.
Een containeropstelplaats mag niet ten koste gaan van
parkeerplaatsen.
Niet langs fietsstroken
Niet te dicht op een kruispunt: uitzichthoeken waarborgen.
GPP tijdens GO aanpassen naar standaard maten. Haaks: 3,50m x
5,00m (of 4,50m met minimaal 0,50m overstek). Indien vrije
uitstapstrook aanwezig dan breedte op 3,00m. LET OP: in principe
géén haakse parkeervakken langs een wijkonstluitingsweg
toepassen!
De belangrijkste looproutes voorzien van opritjes, waar mogelijk
prefab. Toegankelijkheid voor een ieder waarborgen.
Ontwerp dient te voldoen aan de Handreiking bereikbaarheid
hulpdiensten.
Brandkranen moeten goed bereikbaar zijn: Geen brandkranen in
parkeervakken.
•
•

Halteren op de rijbaan (evt. een havenkom indien halte zeer dicht
op een stadshoofdweg (in overleg met verkeer).
Halte moet voldoen aan standaard vastgesteld ontwerp.
Bereikbaarheid bushaltes vanuit de woonstraten/hofjes moet
gewaarborgd zijn.
•
•
•

Indien ongevalconcentraties: extra aandacht voor locatie-inrichting.
Indien bewonerswensen oplosbaar én dit bevordert de
verkeersveiligheid, voorstellen dit mee te nemen tijdens GO.
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

Straatnaambebording: Vervanging en plaatsing volgens de
richtlijnen bewegwijzeringsplan. Sanering huidige situatie.
Verkeersborden: Verkeersborden die NIET wettelijk verplicht zijn in
overleg met verkeer saneren.

•

Standaard uitgangspunten

KADERS VOOR VERKEER: WIJKONTSLUITINGSWEGEN

Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

2020-2024

19

Zijn er toezeggingen gedaan?
Aanvullende verkeersbesluiten nodig?

Zijn er voorzieningen in de straat/hof/buurt

Paaltjes, hekjes e.d.

Is er een uitgewerkte verkeersstructuur van het
totale gebied beschikbaar cq gewenst?

Toezeggingen
Verkeersbesluiten

Voorzieningen

Wegmeubilair

Verkeersstructuur

Fietspaden:

Bijlagen (meesturen)

Ruimtelijke ordening aandachtspunt bij ontwerp

Bepaal de parkeerbehoefte in relatie tot bestaande
parkeermogelijkheid (privé en openbaar).
Parkeeronderzoek uitvoeren.

Parkeren

Inrichtingsplan checken op vigerend
bestemmingsplan of (voor)ontwerp
bestemmingsplan (bij herziening). (aandachtspunt
bij ontwerp)
Handboek Mobiliteit; Notitie verkeersdrempels;
Handreiking bereikbaarheid hulpdiensten

Bushaltes, busroutes, looproutes naar bushaltes

Openbaar vervoer

Verkeersveiligheid:
• Objectief: ongevallen
Inventarisatie van (geregistreerde) ongevallen en
meldingen/brieven.
• Subjectief:
meldingen/bewonersbrieven

aanbevelingen (handreiking bereikbaarheid
hulpdiensten. Let op locatie brandkranen.

N.v.t.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Extra verkeerskundige aandacht. Veelal maatwerk in samenwerking
met Verkeer.
Zo weinig mogelijk paaltjes en hekjes: saneren.
Indien paaltjes noodzakelijk: plaatsen volgens richtlijn.
Routes gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer (fiets/voetganger)
inzichtelijk.
Kruispunten gelijkwaardig inrichten. Uitzonderingen:
o Kruispunt met hoofdfietsstructuur
o Aansluitingen parkeerkoffers in overleg met Verkeer. Evt.
uitritconstructie toepassen.
Aparte trottoirs (niet geheel vlak gedetailleerd) waarbij voorkomen
moet worden dat men op deze trottoirs parkeert.

Halteren op de rijbaan (evt. een havenkom indien halte zeer dicht
op een stadshoofdweg (in overleg met verkeer).
Halte moet voldoen aan standaard vastgesteld ontwerp.
Bereikbaarheid bushaltes vanuit de woonstraten/hofjes moet
gewaarborgd zijn.
Aan de hand van parkeeronderzoek bepalen of uitbreiding van
bestaande parkeercapaciteit noodzakelijk is.
Afmetingen parkeerplaats:
o Haaks: 2,50m x 5,00m (of 4,50m met 0,50m overstek);
o Langs: 2,00m x 6,00m. Eindvakken afschuinen (45 graden).
LET OP: In principe geen haakse parkeervakken langs een
wijkontsluitingsweg.

•
•
•

Indien ongevalconcentraties: extra aandacht voor locatie-inrichting.
Indien bewonerswensen oplosbaar én dit bevordert de
verkeersveiligheid, voorstellen dit mee te nemen tijdens GO.

•
•
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Omschrijving
• Verhardingssoort: rode gesloten verharding.
• Breedte: Buitenring min. 3,00m (optimaal 3,50m), centrumring min. 3,50m (optimaal 4,00m), radialen min. 3,50m
(noord-zuid-radiaal optimaal 4,00m).
• Boogstralen: min. R=3.
• Markering fietspad in twee richtingen: Asmarkering toepassen: (30-270) op rechtstanden; (270-30) in bochten
• Voorrang: geen voorrangsregelingen tussen fietspaden onderling. Overige kruispunten in overleg met Verkeer
• Zicht: Voor beplanting geldt een maximale hoogte van 0,80 meter met een vrij zicht van 4,00 meter links en rechts van
de kruising.
• Obstakels/palen: In principe niet plaatsen. Indien noodzakelijk in overleg met Verkeer en volgens richtlijn.
• Bermen: Goed aanvullen zodat geen hoogteverschillen ontstaan tussen fietspad en berm.
• Scheiding trottoir/fietspad: Toepassen schuine band of gazonband.
• Verhardingssoort: grijs/zwarte gesloten verharding.
• Breedte: Afhankelijk van intensiteit. Bepaling in overleg met Verkeer.
• Boogstralen: min. R=3.
• Markering fietspad in twee richtingen: Asmarkering toepassen: (30-270) op rechtstanden; (270-30) in bochten mits
fietspad minimaal 2,50m breed is.
• Voorrang: geen voorrangsregelingen tussen fietspaden onderling. Overige kruispunten in overleg met Verkeer.
• Zicht: Voor beplanting geldt een maximale hoogte van 0,80 meter met een vrij zicht van 4,00 meter links en rechts van
de kruising.
• Obstakels/palen: In principe niet plaatsen. Indien noodzakelijk in overleg met Verkeer en volgens richtlijn.
• Bermen: Goed aanvullen zodat geen hoogteverschillen ontstaan tussen fietspad en berm.
• Scheiding trottoir/fietspad: Toepassen schuine band of gazonband.
• Verhardingssoort: grijs/zwarte open of gesloten verharding. Bij elementenverharding moeten ‘langs’-naden voorkomen
worden. Indien toepassing elementenverharding, geniet dubbelklinker de voorkeur.
• Breedte: Afhankelijk van intensiteit. Bepaling in overleg met Verkeer.
• Boogstralen: min. R=3.
• Markering fietspad in twee richtingen: Asmarkering toepassen: (30-270) op rechtstanden; (270-30) in bochten mits
fietspad minimaal 2,50m breed is.
• Voorrang: geen voorrangsregelingen toepassen.
• Zicht: Voor beplanting geldt een maximale hoogte van 0,80 meter met een vrij zicht van 4,00 meter links en rechts van
de kruising.
• Obstakels/palen: In principe niet plaatsen. Indien noodzakelijk in overleg met Verkeer en volgens richtlijn.
• Bermen: Goed aanvullen zodat geen hoogteverschillen ontstaan tussen fietspad en berm.
• Scheiding trottoir/fietspad: Toepassen schuine band of gazonband.
• Wordt enkel toegepast op trajecten Hoofdfietsnetwerk waarbij de ruimte ontbreekt om een vrijliggend fietspad toe te
passen.
• Toepassing en inrichting/maatvoering in overleg met Verkeer.

Ontwerp in samenwerking met Verkeer: Maatwerk!!!!

Stadshoofdwegen, polderwegen en omgeving winkelcentra en bedrijventerreinen:

Fietsstraten

Onderliggend net

Hoofdfietsnetwerk: Dragend net

Hoofdfietsnetwerk: Verbindend net

Onderdeel

Fietspaden:

KADERS VOOR VERKEER: FIETSPADEN

STADSHOOFDWEGEN, POLDERWEGEN EN OMGEVING WINKELCENTRA EN
BEDRIJVENTERREINEN:

Ontwerp in samenwerking met BOR Verkeer: Maatwerk!!!!

Integraal Groot onderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)
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GROOT
ONDERHOUD
WOONGEBIED
Groot Onderhoud
woongebied
Kustrif KUSTRIF
Projectgegevens

Groot Onderhoud woongebied Plantage

Naam
Groot Onderhoud woongebied Kustrif
Wegvak
Zie werkgrenstekening
Projectgegevens
Stadsdeel
Noord-Oost
Naam
Groot Onderhoud woongebied Plantage
Type Groot Onderhoud
Elemententverharding
Wegvak
Zie tekening
Areaal Groot Onderhoud Verharding
11.849 m² (tegels: 4.66m ² - elementen: 7.227 m²)
Stadsdeel
Noord-Oost
Areaal
Groot
Onderhoud
Groen
14.359 m²
Type Groot Onderhoud
Elemententverharding
en asfalt
Doorlooptijd
project
Begrotingsjaren
2020,
2021
2022
Areaal Groot Onderhoud Verharding
17.242 m² (tegels: 8.816m
² -en
elementen:
5.079m² - asfalt: 3.347m²)
Maakt onderdeel uit van
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Areaal Groot Onderhoud Groen
20.254 m²
Activiteit 2020 en 2021
Voorbereiding
Doorlooptijd project
Begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022
Activiteit 2021 en 2022
Uitvoering
Maakt onderdeel uit van
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Afdelingsproduct
712601 MJP-GO Woongebieden 2011-2015 (VZ)
Activiteit 2020 en 2021
Voorbereiding
Projectnummer
122060 GO Kustrif
Activiteit 2021 en 2022
Uitvoering
Projectleiding
PM
Afdelingsproduct
712601 MJP-GO Woongebieden 2011-2015 (VZ)
Projectnummer
125650 GO Plantage
Projectomschrijving
Projectleiding
PM
Alle betonstraatstenen en tegels dienen vervangen te worden.
De grindtegels in het gebied zullen worden vervangen door een ander soort en kleur bestrating.
Projectomschrijving
De brandkranen in de parkeerplaatsen zullen worden verplaatst (tenzij door een ander ontwerp de brandkranen niet meer onder een
Alle betonstraatstenen en tegels dienen vervangen te worden. De restlevensduur is naar verwachting minder dan 5 jaar.
parkeerplaats komen te liggen.
De hoogteverschillen in het gebied zullen behouden blijven. Dit houdt in dat de damwanden in het gebied zullen worden vernieuwd
Het asfalt in het woongebied dient te worden vervangen door elementen.
door betonnen damwanden. Waar mogelijk worden de huidige betonnen damwanden hergebruikt.
Het asfaltfietspad en het naastgelegen voetpad, worden NIET meegenomen binnen het project. Ook het aansluitende deel van het
fietspad in rode dubbelklinkers wordt NIET meegenomen. Dit wordt in één van de navolgende programmajaren meegenomen binnen
Niet (langer) functionele verharding wordt omgezet naar eenvoudig groen (reductie overmaat verharding).
een integraal fietspadenproject.
Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de twee locaties waar adoptieovereenkomsten zijn afgesloten.
Gedeelten van de voetpaden naast de rijbaan Atol vallen buiten het project Plantage en worden meegenomen binnen het project
WOW
Atolwijk.
Het
om het
voetpad
tegenover
Voorhof
41. dat het ook beter toegankelijk wordt voor mindervaliden.
De inrichting
van
hetgaat
gebied
dient
dusdanig
te worden
aangepast
Al het niet langer functionele straatmeubilair en bijzondere objecten (paaltjes, muurtjes, gasbuishekjes, hekjes, keerwanden) worden
middels
herinrichting
zoveeltemogelijk
gemaakt
verwijderd.
Het gebied
dient dusdanig
worden overbodig
ingericht dat
zoveelen
mogelijk
van het aanwezige (niet langer functionele) straatmeubilair
overbodig
wordt
kan worden
verwijderd.
In
2020 dienen
deen
volgende
onderzoeken
te worden uitgevoerd: Parkeeronderzoeken, hoogtemetingen, rioleringsonderzoek en
In 2020 dienen de volgende onderzoeken te worden uitgevoerd: Parkeeronderzoeken, hoogtemetingen, rioleringsonderzoek en
groenonderzoek.
groenonderzoek.

Beschrijving maatregelen Verkeer

Uitgangspunt vanuit verkeersveiligheid (en wat herinrichtingsmogelijkheden toelaten) is dat de inrichting hersteld wordt naar de
Beschrijving maatregelen
Verkeer
oorspronkelijke
situatie, waarbij
bewoners (in veel gevallen) niet meer met de auto bij de woning kunnen komen maar dienen te
Het fietspad
nabij
Kustrifbedoelde
96 wordten
afgesloten
voor
autoverkeer. Dit is in samenspraak met Verkeer en de hulpdiensten besloten.
parkeren
in de
daarvoor
aangelegde
parkeervakken.

Beschrijving maatregelen Verlichting
Beschrijving
Verlichting
Afhankelijk
vanmaatregelen
het ontwerp zal
bestaande verlichting hergeschikt worden.

Afhankelijk van het ontwerp zal bestaande verlichting hergeschikt worden.

Beschrijving maatregelen Groen
Beschrijving
maatregelen
Het
schelpenpad
aan de randGroen
van het gebied is in goede staat (onlangs vanuit DO aangepakt) en wordt niet meegenomen binnen het
De hondenuitlaatroute
(schelpenpad
incl.aan
groen)
wordtwordt
NIET met
het project meegenomen. Dit zal via dagelijks onderhoud vóór of
project.
Een gedeelte richting
de leuning
het water
wel meegenomen.
na de uitvoering van het project worden aangepakt.
Het bosplantsoen dat de wijk omsluit wordt niet meegenomen in het project omdat hier met beleid (maatwerk) gesnoeid moet
worden. Dat past beter binnen het Dagelijks Onderhoud. Omdat er sprake is van achterstallig dagelijks onderhoud is het ook
Het park wordt NIET
met
het project uit
meegenomen.
Hier is inbekostigd.
2019 reeds Groot Onderhoud uitgevoerd.
gerechtvaardigd
dat de
werkgrenzen
DO-budget worden

Beschrijving maatregelen
maatregelen Riolering
Riolering

voldaan te
te worden
worden aan
aan de
de zorgplichten
zorgplichtenvoor
voorhemelwater,
hemelwater,afvalwater
afvalwateren
engrondwater
grondwaterconform
conformhet
hetGRP.
GRP.Die
DieGO
GOmaatregelen
maatregelen
Er dient voldaan
die de
de functionaliteit
functionaliteit van
van de
deriolering
rioleringvoor
voortenminste
tenminstede
dekomende
komendeGO-cyclus
GO-cycluswaarborgen.
waarborgen.Vervanging
VervangingKolken
Kolkenen
enputten
putten
uitvoeren die
deel uit
uit van
van dit
hetproject.
project.Overige
Overigemaatregelen
maatregelenvolgen
volgenuit
uithet
hetinin2020
2020afafteteronden
rondenrioleringsonderzoek.
rioleringsonderzoek.
Voor
deze
maatregelen
maken deel
Voor
deze
maatregelen
budget opgenomen
opgenomen binnen
binnen groot
grootonderhoud
onderhoudriolering.
riolering.
wordt budget

herinrichtingsmaatregelen
Beschrijving herinrichtingsmaatregelen

Aanpassen afmetingen
afmetingen parkeerplaatsen
parkeerplaatsenaan
aanhuidige
huidigerichtlijnen
richtlijnen(2,5
(2,5xx55m).
m).
herinrichting gericht
gericht op
op vervanging
vervangingvan
vangrijs
grijsnaar
naargras.
gras.
Accent herinrichting

Financieel

Zie financiele bijlage.
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GROOT
ONDERHOUD
WOONGEBIED
PLANTAGE
Groot Onderhoud
woongebied
Plantage
Projectgegevens

Naam
Wegvak
Stadsdeel
Type Groot Onderhoud
Areaal Groot Onderhoud Verharding

Groot Onderhoud woongebied Plantage
Zie tekening
Noord-Oost
Elemententverharding en asfalt
17.242 m² (tegels: 8.816m ² - elementen: 5.079m² - asfalt: 3.347m²)

Areaal Groot Onderhoud Groen
Doorlooptijd project
Maakt onderdeel uit van
Activiteit 2020 en 2021
Activiteit 2021 en 2022
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectleiding

20.254 m²
Begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Voorbereiding
Uitvoering
712601 MJP-GO Woongebieden 2011-2015 (VZ)
125650 GO Plantage
PM

Projectomschrijving

Alle betonstraatstenen en tegels dienen vervangen te worden. De restlevensduur is naar verwachting minder dan 5 jaar.
Het asfalt in het woongebied dient te worden vervangen door elementen.
Het asfaltfietspad en het naastgelegen voetpad, worden NIET meegenomen binnen het project. Ook het aansluitende deel van het
fietspad in rode dubbelklinkers wordt NIET meegenomen. Dit wordt in één van de navolgende programmajaren meegenomen binnen
een integraal fietspadenproject.
Gedeelten van de voetpaden naast de rijbaan Atol vallen buiten het project Plantage en worden meegenomen binnen het project
WOW Atolwijk. Het gaat om het voetpad tegenover Voorhof 41.
Al het niet langer functionele straatmeubilair en bijzondere objecten (paaltjes, muurtjes, gasbuishekjes, hekjes, keerwanden) worden
middels herinrichting zoveel mogelijk overbodig gemaakt en verwijderd.
In 2020 dienen de volgende onderzoeken te worden uitgevoerd: Parkeeronderzoeken, hoogtemetingen, rioleringsonderzoek en
groenonderzoek.

Beschrijving maatregelen Verkeer

Uitgangspunt vanuit verkeersveiligheid (en wat herinrichtingsmogelijkheden toelaten) is dat de inrichting hersteld wordt naar de
oorspronkelijke situatie, waarbij bewoners (in veel gevallen) niet meer met de auto bij de woning kunnen komen maar dienen te
parkeren in de daarvoor bedoelde en aangelegde parkeervakken.

Beschrijving maatregelen Verlichting

Afhankelijk van het ontwerp zal bestaande verlichting hergeschikt worden.

Beschrijving maatregelen Groen

Het schelpenpad aan de rand van het gebied is in goede staat (onlangs vanuit DO aangepakt) en wordt niet meegenomen binnen het
project. Een gedeelte richting de leuning aan het water wordt wel meegenomen.
Het bosplantsoen dat de wijk omsluit wordt niet meegenomen in het project omdat hier met beleid (maatwerk) gesnoeid moet
worden. Dat past beter binnen het Dagelijks Onderhoud. Omdat er sprake is van achterstallig dagelijks onderhoud is het ook
gerechtvaardigd dat de werkgrenzen uit DO-budget worden bekostigd.

Beschrijving maatregelen Riolering

Er dient voldaan te worden aan de zorgplichten voor hemelwater, afvalwater en grondwater conform het GRP. Die GO maatregelen
uitvoeren die de functionaliteit van de riolering voor tenminste de komende GO-cyclus waarborgen. Vervanging Kolken en putten
maken deel uit van dit project. Overige maatregelen volgen uit het in 2020 af te ronden rioleringsonderzoek. Voor deze maatregelen
wordt budget opgenomen binnen groot onderhoud riolering.

Beschrijving herinrichtingsmaatregelen

Aanpassen afmetingen parkeerplaatsen aan huidige richtlijnen (2,5 x 5 m).
Accent herinrichting gericht op vervanging van grijs naar gras.

Financieel

Zie financiele bijlage.
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GROOT
ONDERHOUD
WOONGEBIED
10
Groot Onderhoud
woongebied
Punter PUNTER
10
Projectgegevens

Naam
Wegvak
Stadsdeel
Type Groot Onderhoud
Areaal Groot Onderhoud Verharding
Areaal Groot Onderhoud Groen
Doorlooptijd project
Maakt onderdeel uit van
Activiteit 2020
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectleiding

Groot Onderhoud woongebied Punter 10
Zie werkgrenstekening
Noord-West
Elemententverharding
5.889 m² (tegels: 1.439 m ² - elementen: 4.450 m²)
4.107 m²
Begrotingsjaar 2020
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Voorbereiding en uitvoering
712601 MJP-GO Woongebieden 2011-2015 (VZ)
232800 GO Punter 10, 39 en 41
PM

Projectomschrijving

Daar waar nodig dient het bestaande materiaal te worden herstraat. Breuk dient opgevangen te worden met nieuw materiaal van
dezelfde soort (gebakken materiaal).
Aanwezige biggenruggen verwijderen.
Het aantal en de afmetingen van de parkeerplaatsen blijven gehandhaafd
De betonnen opsluitbanden dienen zoveel als mogelijk te worden gehandhaafd. Indien mogelijk zonder opnieuw te stellen.
De straat hoeft niet te worden opgehoogd.

Beschrijving maatregelen Verkeer
Geen

Beschrijving maatregelen Verlichting
Geen

Beschrijving maatregelen Groen

De maatregelen voor het groen dienen afgestemd te worden met de beheerder groen.

Beschrijving maatregelen Riolering

Te nemen maatregelen dienen te worden afgestemd met de rioolbeheerder.

Beschrijving herinrichtingsmaatregelen
Geen

Financieel

Zie financiele bijlage.
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GROOT
ONDERHOUD
WOONGEBIEDEN
39 EN 41
Groot Onderhoud
woongebied
Punter 39 PUNTER
en 41
Projectgegevens

Naam
Wegvak
Stadsdeel
Type Groot Onderhoud
Areaal Groot Onderhoud Verharding
Areaal Groot Onderhoud Groen
Doorlooptijd project
Maakt onderdeel uit van
Activiteit 2020
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectleiding

Groot Onderhoud woongebied Punter 39 en 41
Zie werkgrenstekening
Noord-West
Elementenverharding
3.207 m² [tegels: 303 m² - elementen: 2.904 m²]
4.532 m²
Begrotingsjaar 2020
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Voorbereiding en uitvoering
712601 MJP-GO Woongebieden 2011-2015 (VZ)
232800 GO Punter 10, 39 en 41
PM

Projectomschrijving
Daar waar nodig dient het bestaande materiaal te worden herstraat. Breuk dient opgevangen te worden met nieuw
materiaal van dezelfde soort (gebakken materiaal)
Biggenruggen dienen waar aanwezig te worden verwijderd en verharding dient opgesloten te worden met een
trottoirband.
Het aantal en de afmetingen van de parkeerplaatsen blijven gehandhaafd.
De betonnen opsluitbanden dienen zoveel als mogelijk te worden gehandhaafd. Indien mogelijk zonder opnieuw te
stellen.
Het profiel dient waar nodig plaatselijk te worden gewijzigd en eenduidig worden gemaakt.
Trappartijen dienen daar waar nodig verbeterd te worden en steile hellingen dienen omgezet te worden naar trappen. Eventueel aan
te brengen conform regelgeving leuningen.
De straten hoeven niet te worden opgehoogd.

Beschrijving maatregelen Verkeer
Geen

Beschrijving maatregelen Verlichting
Geen

Beschrijving maatregelen Groen

De maatregelen voor het groen dienen afgestemd te worden met de beheerder groen.

Beschrijving maatregelen Riolering

Te nemen maatregelen dienen te worden afgestemd met de rioolbeheerder.

Beschrijving herinrichtingsmaatregelen
Geen

Financieel

Zie financiele bijlage.
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GROOT
ONDERHOUD
POLDERWEGEN
Groot Onderhoud
Polderwegen
Projectgegevens

Naam
Wegvak
Stadsdeel
Type Groot Onderhoud
Areaal Groot Onderhoud Verharding
Doorlooptijd project
Maakt onderdeel uit van
Activiteit 2020
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectleiding

Groot Onderhoud Polderwegen
Zie werkgrenstekening
Gehele stad
Asfalt
Nader te bepalen
Begrotingsjaar 2020
Meerjarenprogramma Wegen, straten en pleinen 2020 t/m 2024
Voorbereiding en uitvoering
713601 MJP-GO Polderwegen 2011-2015 (VZ)
799701 GO Polderwegen 2020
PM

Project
Rietweg

Opdrachtomschrijving

Meeuwenweg en Lisdoddeweg

Op de kruising dient de deklaag vervangen te worden over 585m²
Een rijstrook dient opnieuw te worden opgebouwd over een lengte van 440
m en breedte 3,5 m.
De liggende onderzoekgegevens voor deze wegen dienen geinterpreteerd te
worden. Op basis van deze informatie worden de maatregelen en arealen
bepaald met de bijbehorende kosten. Aan de hand van alle gegevens wordt
bepaald of er voorbereidende werkzaamheden moeten worden gedaan in
2020 of dat de voorbereidende werkzaamheden inclusief uitvoering
doorgeschoven kunnen worden in de tijd.

Beschrijving maatregelen Verkeer
Geen

Beschrijving maatregelen Verlichting
Geen

Beschrijving maatregelen Groen

Bermen van de Rietweg dienen aangevuld te worden over 400 m ten behoeve van steun en stevigheid van de constructie. Totaal
dient er ongeveer 600m3 grond te worden aangeleverd en aangebracht.

Beschrijving maatregelen Riolering
Geen

Beschrijving herinrichtingsmaatregelen
Geen

Financieel

Zie financiele bijlage.
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SPELEN
Speelruimtebeleid
In het speelruimtebeleid uit 2013 (z12-251132, vastgesteld op 18 december 2012) is ingezet op kwaliteit en diversiteit van speelplekken. Een uitgangspunt is het behoud van kwalitatief hoogwaardige speelplekken, met een
belangrijke ontmoetingsfunctie voor verschillende leeftijdscategorieën, op centrale locaties in iedere wijk.
Werkplan 2020 en meerjarenraming 2021 - 2024
In 2019 wordt het beheerplan spelen geactualiseerd. Dit om te toetsen of de beoogde doelstellingen uit het
speelruimtebeleid met de uitvoering van het meerjarenplan GO spelen 2014 - 2017 volledig gerealiseerd zijn en
om te komen tot beheer afspraken voor de komende planjaren.
In afwachting van actualisatie van het beheerplan spelen is voor zowel het werkplan 2020 als het meerjarenprogramma 2021 – 2024 het normbedrag voor GO per planjaar uit de meerjarenraming KSP 2015 opgenomen, om
speeltoestellen die op basis van inspectie vervangen moeten worden te vervangen.
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ONDERHOUD CIVIELE KUNSTWERKEN
Civiele Kunstwerken
Uitgangspunt is het meerjarenonderhoudsprogramma dat voor alle kunstwerken (nu 295 stuks) in 2012 is vastgesteld. Op basis hiervan en resultaten van inspecties, klachten en meldingen die verwerkt zijn in het beheersysteem
O-prognose voor kunstwerken, is het werkplan voor 2020 en meerjarenprogramma 2021 – 2024 opgesteld.
Ieder jaar worden de kunstwerken die in het programma staan voor het daarop volgend jaar geïnspecteerd en op
basis van die inspecties en op basis van waarnemingen naar aanleiding van klachten en meldingen wordt vastgesteld of de voorgenomen werkzaamheden in dat jaar moeten worden uitgevoerd of in de tijd kunnen worden
verschoven.
Per saldo zijn de afwijkingen beperkt en hebben weinig invloed op de uitgaven.
In 2020 zal er aan 205 kunstwerken gepland onderhoud worden uitgevoerd, variërend van het vervangen van een
plank, een dek, tot het vervangen van een complete brug. Schilderwerkzaamheden, betonherstel en vernieuwen
van slijtlagen zijn ook terugkerende werkzaamheden.
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WERKPLAN EN MEERJARENPROGRAMMA
Als integraal onderdeel van het werkplan en meerjarenprogramma woongebieden en wegen worden op alle
groenelementen in die gebieden de volgende uitgangspunten toegepast:
A.
		
		
		
		
B.
		
		
		
C.
		
		

Het groenbeheersysteem (Functie, Niveau en Ligging) met de beheergroepenindeling (intensief, matig
intensief, extensief) is de basis voor de (her)inrichtingsmaatregelen.
Bestaande situaties actief in overeenstemming brengen met het vastgestelde niveau in het groenbeheer
systeem. Dat betekent bijvoorbeeld dat plekken met een te hoog inrichtingsniveau of onderhoudsniveau
aangepast worden. (zie ook onder C)
Dit MJP bevat voorbereiding en uitvoering van het groen in het algemeen, het grootonderhoud van de
(grote) boomstructuren (Bomenstructuurkaarten van het bomenbeleidsplan), het grootonderhoud van
de grootschalig groengebieden (beheergroep extensief), de aanpak van Essentaksterfte en het herplanten
van risicobomen.
De maatregelen maken het beheer in de toekomst goedkoper en dat heeft een positief effect op het tekort
in de MJR. Bijvoorbeeld bij (grootschalige) vervanging van beplantingen een onderhoudsarmere inrichting
toe passen of beplantingssoorten welke zeer snel in sluiting komen, dit om onkruidgroei tegen te gaan.

Op basis van deze uitgangspunten zijn, naast de integrale projecten in de woongebieden en langs wegen de
volgende projecten in het werkplan 2020 opgenomen:
Werkplan Groen
• Bomen Houtribdreef-Oost
• Beplantingen Kustpark (conform beheerplan parken)
• Beplantingen Stadspark (conform beheerplan parken)
• Herplant risicobomen
• Uitvoering plan van aanpak Essentaksterfte
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Houtribdreef
GROOT ONDERHOUD GROEN, HOUTRIBDREEF
Waarneming
Waarneming
Populieren structuur in de middenberm is in een levensstadium gekomen waarin aftakeling al is begonnen er
Populieren structuur in de middenberm is in een levensstadium gekomen waarin aftakeling al is begonnen er
komt
veel dood hout in wat veel onderhoud kost. Omdat deze bomen in de middenberm staan en daarom een
komt
veel
dood
in wat
veel onderhoud
kost.zal
Omdat
bomen in de middenberm
staan en daarom een
gevaar voor
hethout
verkeer
kunnen
veroorzaken,
hier deze
wat ondernomen
moeten worden.
gevaar voor het verkeer kunnen veroorzaken, zal hier wat ondernomen moeten worden.

Argument voor groot onderhoud
Argument
voor groot
onderhoud
Nieuwe
inrichting
gewenst
vanwege veiligheidsredenen.
Nieuwe
inrichting
gewenst
vanwege
veiligheidsredenen.
Maatregel maakt het beheer
in de toekomst
goedkoper.
Maatregel maakt het beheer in de toekomst goedkoper.

Oplossing
Uitvoering
Oplossing 2020 in combinatie met (SHW) civiel, wel seizoen in acht nemen (kap en plantwerkzaamheden).
107
populieren
aanbrengen
nieuwe
boomstructuur
in overeen
stemming
heeft met de visie
Uitvoering
2020 verwijderen
in combinatieen
met
(SHW) civiel,
wel seizoen
in acht nemen
(kap en
plantwerkzaamheden).
boomsoorten
stadshoofdwegen
(SHW),
waar
als
karakter
krachtige
groene
overgang
staat
benoemd,
107 populieren verwijderen en aanbrengen nieuwe boomstructuur in overeen stemming heeft met
de visiemet als
soorten
Acer ‘Erectum’,
Alnus (SHW),
spaethii
en Ulmus
‘Newkrachtige
Horizon’,groene
bestaand
uit drie
rijen,
waarin de
boomsoorten
stadshoofdwegen
waar
als karakter
overgang
staat
benoemd,
metAcer
als en
Ulmus
zowel
zij
als
Middenberm
en
Alnus
in
blokken
in
de
Middenberm.
Deze
planten
gelijk
in
een
eind
soorten Acer ‘Erectum’, Alnus spaethii en Ulmus ‘New Horizon’, bestaand uit drie rijen, waarin de Acer en
afstand
van +\met een max
van 300st,
maarinindedeMiddenberm.
calculatie gaan
van 200st
de afstand
Ulmus zowel
zij 15m1,
als Middenberm
en Alnus
in blokken
Dezewe
planten
gelijkuit
in want
een eind
zijbermen
kan niet overal geplant worden.
van +\- 15m1, met een max van 300st, maar in de calculatie gaan we van 200st uit want de zijbermen kan niet
overal geplant worden.

•
Rooien bomen, 107st tot Ø 50cm
•
Hout opbrengst 107st, 0,5 ton\boom
107st tot Ø 50cm
• • Rooien
Grondbomen,
bewerking
voor nieuwe bomen, 200st
opbrengst 107st, 0,5 ton\boom
• • Hout
Leveren
en inplanten bomen (incl. nazorg) 200st
bewerking
voor nieuwe
bomen, maaien,
200st
• • Grond
Inzaaien
gazon herstel
en eenmalig
2763m2
• Leveren en inplanten bomen (incl. nazorg) 200st
• Inzaaien gazon herstel en eenmalig maaien, 2763m2
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BEPLANTINGEN STADSPARK EN KUSTPARK
Betreft het uitvoeren van maatregelen zoals beschreven in het Groenbeheerplan parken – werkplan:
Zie https://www.lelystad.nl/parken

HERPLANT VAN LOCATIES GEROOIDE RISICOBOMEN
Waarneming
Periodiek worden boomveiligheidscontroles uitgevoerd. Risicobomen worden gekapt en vervangen. Uitgangspunt is herplant van deze bomen. Herplant zal echter niet op alle locaties mogelijk ivm gewijzigde kaders op het
gebied van verkeersveiligheid en ondergrondse infrastructuur.

ESSENTAKSTERFTE BOSSEN
Waarneming
Sinds enkele jaren komt essentaksterfte voor bij essenbomen in Lelystad. Dit is een
agressieve schimmelziekte die zich in een snel tempo verspreidt onder essenbomen en
daarmee een groot deel van de populatie aantast. Gemeente Lelystad beheerd ca. 90 hectare essenbos.
Oplossing
De aanpak is beschreven in het door de college vastgestelde plan van aanpak essentaksterfte.
Zie https://www.lelystad.nl/essentaksterfte

ESSENTAKSTERFTE IN HET STEDELIJK GEBIED
Waarneming
Sinds enkele jaren komt essentaksterfte voor bij essenbomen in Lelystad. Dit is een
agressieve schimmelziekte die zich in een snel tempo verspreidt onder essenbomen en
daarmee een groot deel van de populatie aantast. In Lelystad staan 8262 essen
langs paden, wegen en in diverse parken.
Oplossing
De aanpak is beschreven in het door de college vastgestelde plan van aanpak essentaksterfte.
Zie https://www.lelystad.nl/essentaksterfte
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RIOLERING
Beheer riolering
Het beheer van de riolering vindt plaats op basis van het door de raad vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan,
voor de periode 2016 tot en met 2021 (GRP 2016-2021). In het GRP zijn de kosten van beheer en onderhoud
inzichtelijk gemaakt voor het invullen van de gemeentelijke zorgplichten voor hemelwater, afvalwater en grondwater.
Het beheer is verder uitgewerkt in het door het college in 2020 vast te stelen rioleringsbeheerplan 2020 t/m 2025.
Het beheer van de riolering bestaat uit dagelijks beheer, reparaties, vervanging en/of groot onderhoud gericht
op functioneel herstel van de riolering.
Het dagelijks beheer omvat het periodiek reinigen en inspecteren van de riolering, het verhelpen van verstoringen en het reageren op klachten en meldingen.
Groot onderhoud wordt mede bepaald op basis van de kennis opgedaan vanuit de activiteiten dagelijks beheer,
waaronder de (beoordeling van de) inspecties.
Groot Onderhoud 2020
algemeen
Uit de inspecties blijkt dat voor vrijvervalriolering DWA en RWA op diverse locaties de functionaliteit (op termijn)
in het geding is. In veel gevallen kan dit relatief eenvoudig worden opgelost – de weg hoeft er niet voor open – en
kan dit afzonderlijk van groot onderhoud aan wegen worden uitgevoerd. Een voorbeeld van dit type werk is het
geheel of gedeeltelijk relinen van een rioolstreng.
Standaard wordt jaarlijks in alle projecten groot onderhoud die betrekking hebben op wegen, straten en pleinen
(WSP) gekeken naar de functionaliteit van afwatering van het regenwater. Indien uitvoerbaar wordt oppervlakkige afstroming van regenwater mogelijk gemaakt.
In alle projecten groot onderhoud aan wegen wordt rekening houden met de volgende aandachtspunten:
•
•
•
•

kolken en kolkleidingen
putkoppen en putdeksels
drainage
inlaten.

Naast de herstelwerkzaamheden welke in combinatie met wegen worden uitgevoerd vinden in 2020 de volgende
werkzaamheden plaats:
• Groot onderhoud aan pompputten
• Groot onderhoud aan persleidingen
• Functioneel herstel inspectieputten
• Direct herstel van schades die zichtbaar worden tijdens inspecties
functioneel herstel riolering
Op diverse locaties in de stad, waaronder binnen projecten GO WSP, is functioneel herstel van de riolering
noodzakelijk. In veel gevallen is het mogelijk om de buis aan de binnenzijde te versterken met een kous. Het
zogenaamde relinen. Hierdoor kan zonder graafwerk de levensduur van de riolering worden verlengd tot ca. het
dubbele van wat nu wordt aangehouden. In andere gevallen, zoals het herstellen van inlaten, worden de werken
uitgevoerd tijdens de groot onderhoudsprojecten van wegen, straten en pleinen (WSP).
kolken en kolkleidingen
In het GRP is opgenomen dat kolken (inclusief hun aansluitleidingen) een gemiddelde levensduur hebben van
zo’n 20 jaar. Bij groot onderhoud aan de weg, waarbij ook de fundering opnieuw wordt aangebracht, worden de
kolken, inclusief de aansluitleiding naar het RWA-riool, vervangen. Nut en noodzaak wordt per project bekeken
en afgewogen. In elk geval de aansluiting tussen kolk en kolkleiding verdient de nodige aandacht, om problemen
in het dagelijks beheer te voorkomen.
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putkoppen en putdeksels
In asfalt worden de huidige vierkante putkoppen bij groot onderhoud vervangen door ronde. Deze sluiten beter aan
op het asfalt met minder kans op schade. Het stellen van de putkop wordt uitgevoerd met behulp van de (bijgeleverde) betonnen stelringen. In overige gevallen dient de putkop opnieuw te worden gesteld en, indien nodig,
vervangen. Ook dan wordt het stellen van de putkkop alleen uitgevoerd met de (bijgeleverde) betonnen stelringen.
drainage
De gemeente heeft een zorgplicht voor grondwater in openbaar gebied. De eigenaar van de grond heeft die
zorgplicht op eigen terrein. Daarom onderhoud de gemeente de drainage in de openbare ruimte. De drainage in
de gemeente Lelystad dateert voornamelijk nog vanuit de tijd van de inpoldering. Destijds is, om de afstroming/
ontwatering te bevorderen, bouwdrainage aangebracht. Ondanks dagelijks onderhoud vertoont deze drainage
steeds meer gebreken.
Om problemen nu en in de toekomst voor te zijn wordt er in projecten GO WSP aandacht besteed aan drainage.
Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse
wegen, namelijk de dreven, de wijkontsluitingswegen en de overige wegen in de woonwijken:
wijkontsluitingingswegen
• per project bekijken of het zinvol is om drainage aan te leggen, ligt er drainage dan doorspuiten;
dreven
• nieuwe aanleggen;
overige wegen
• de aanwezige bouwdrainage laten liggen, deze wordt meegenomen in dagelijks onderhoud;
• in geval van cunetdrainage (drainage van put naar put):
		 1. is drainage niet aanwezig drainage aanleggen
		 2. is drainage wel aanwezig
			 a. indien van voor 1980 dan vervangen i.v.m. de aanwezige cocos omhulling
			 b. indien van na 1980 dan doorspuiten vanwege PE omhulling
Aanvullend is te melden dat vanuit beheer een grondwatermeetnet wordt aangelegd in 2019. Met dat grondwatermeetnet wordt o.a. inzicht verkregen in de locaties waar drainage al of niet nodig is. Medio 2020 zijn de eerste
resultaten van dat advies binnen en kunnen dan al worden benut voor de lopende projecten in de wijken De
Griend en Lelystad Haven.
pompputten
Groot onderhoud aan pompputten vindt plaats op basis van de meerjarenplanning uit het beheersysteem SAM.
Hierin is de beoordeling van de jaarlijkse technische inspectie meegenomen. Voor 2020 staan tenminste 2
pompputten op de nominatie voor groot onderhoud, waarbij het elektrische, mechanische deel, pomp en/of de
kast wordt vervangen. Het gaat om de rioolgemalen RG2 en RG 4 in Noordersluis (Zuiveringweg).
persleidingen
Ten behoeve van groot onderhoud worden in 2020 de volgende projecten uitgevoerd:
• aanleg lanceerinrichtingen t.b.v. ice-piggen2
• doorspuiten van de leidingen (ice-piggen)
functioneel herstel inspectieputten
Tijdens het inspecteren van de riolering blijken niet bereikbaar voor het inspectiebedrijf, waardoor een deel van
het riool niet kan worden geïnspecteerd. Om dit te voorkomen dienen deze putten voortijdig te worden opgespoord en in oorspronkelijke c.q. bedoelde staat te worden gebracht. Dit betekent het opmetselen van de put en
deze middels een putring en –deksel toegankelijk maken. Vervolgens dient de locatie en de hoogte te worden
ingemeten ten behoeve van het beheerssysteem. Dit betreft per verdekte inspectieput een eenmalige actie jaarlijks uit te voeren tot en met 2023.
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onverwachte schadebeelden
Het komt voor dat tijdens inspecties acute problemen aan het licht komen die niet zijn voorzien, maar wel direct
om een maatregel vragen. Hiervoor wordt een budget gereserveerd van € 100.000,- per jaar. De verwachting is
dat we vanaf 2024 een volledig overzicht hebben van de onderhoudstoestand van het riool. Om die reden, is deze
reservering, vooralsnog alleen nodig voor de planjaren tot en met 2024.
vervangen riolering Badweg, Buitenplaats en Oostervaart
In 2016 is onderzoek verricht naar de status van de asbestcementleidingen voor de vrijverval riolering DWA in
de gemeente. Hieruit blijkt dat er risico’s zijn aan de technische staat van dit type riool en dat de technische
levensduur mogelijk korter zal zijn dan we gemiddeld aannemen. Uit de inspecties blijkt dat de leidingen veelal
zijn aangetast en nog maar weinig over hebben van hun oorspronkelijke dikte. Daarmee zijn de leidingen zwak
en vormen een potentieel risico op breuk. Dit risico is zeker aanwezig als de leiding gereinigd moet worden
(standaardprocedure is eens in de 8 jaar), dan is de kans op schade groot.
Uitvoering voor de Buitenplaats stond eerst gepland voor 2020 en 2021 in combinatie met GO WSP. Omdat er nog
geen directe technische noodzaak is om groot onderhoud aan de verhardingen uit te voeren wordt de vervanging
van de riolering enkele jaren uitgesteld. Dit is nu in de planning opgenomen vanaf 2024.
Het vervangen van de asbestcementleidingen in Oostervaart staan gepland voor 2022 en 2023, waarbij de voorbereiding in 2021 start.
Buitenplaats
Badweg (vervangen in 2018)
Oostervaart
Totale lengte asbestcementleiding
Nog te vervangen

1.866 m
260 m
7.964 m
10.090 m
9.830 m

Het areaal asbestcementriolering in Lelystad is 10 km. Het totale areaal vrijverval riolering is 681 km. Het gaat
hier dus om ca. 1,5% van het totale areaal.
Omdat de leidingen van asbest cement zijn, vergen deze projecten extra aandacht. Zo is er in de uitvoering specifiek toezicht noodzakelijk vanwege de noodzakelijke voorzichtigheid omtrent het materiaal asbest.
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OPENBARE VERLICHTING
De openbare verlichting heeft tot doel om het openbare leven bij duisternis (circa 4.100 uur per jaar, dit is 47%
van het jaar) zo goed mogelijk te laten functioneren.
Doelmatig beheer en onderhoud van de openbare verlichting zijn van groot belang. Dit moet gebeuren tegen
een verantwoord kostenniveau en daarnaast speelt het thema duurzaamheid een belangrijke rol.
Het efficiënt en doelmatig plaatsen van openbare verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige
en leefbare omgeving.
Om aan bovenstaande te kunnen voldoen wordt als integraal onderdeel van het werkplan wegen, daar waar dit
nodig is, in de woongebieden de openbare verlichting vervangen, aangevuld en/of aangepast.
Werkplan 2020
Het aandachtspunt voor het groot onderhoud openbare verlichting ligt voornamelijk op het vervangen van
armaturen langs de dreven en ontsluitingswegen door duurzame (LED) verlichting. Naast de vervangingen die
onderdeel uitmaken van GO in de woongebieden zijn de volgende projecten in het werkplan 2020 opgenomen:
- SHW - Polderdreef en Parkdreef (60 composities vervangen)
- Wijkontsluitingswegen Atol en Duin (98 armaturen vervangen)
- Wijkontsluitingswegen Beukenhof (24 armaturen vervangen)
- Wijkontsluitingswegen Wold en Kamp (50 armaturen vervangen)
- Woonstraten - Beukenhof (106 armaturen vervangen)
- Woonstraten - Kamp (75 armaturen vervangen)
- Woonstraten - Schoener (100 armaturen vervangen)
- Straatvoedingspunten - Ombouwen van schakelrelais naar astronomische klokken (76 stuks)
- Transformatorruimtes - Toonfrequentierelais vervangen door astronomische klokken
- Horst - Natriumverlichting vervangen door LED verlichting
- Eendenweg - Natriumverlichting vervangen door LED verlichting
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WATER
Watergangen en kunstwerken
De gemeentelijke watergangen in stedelijk gebied zijn in beheer van waterschap Zuiderzeeland. De in het water
aangebrachte kunstwerken zoals duikers, steigers, vlonders en zware beschoeiingen maken hier geen onderdeel vanuit en zijn in het beheer van de Gemeente Lelystad. Onder de laatste noemer vallen onder meer de kade
in Lelystad Haven, de Bataviahaven en de Cementhaven. De beschoeiing van recreatieplas het Bovenwater is
deels in eigendom en beheer van de gemeente en deels van de aangrenzende perceeleigenaren.
De stuwen, aangebracht voor het peilbeheer zijn net als de lichte beschoeiingen en de natuurvriendelijke oevers
in beheer bij het waterschap.
Zware beschoeiing
Uit inspectie is gebleken dat groot onderhoud nodig is vanuit de functionaliteit van de zware beschoeiing van
Botter 39-05, Zilverparkvijver en Gelderse Diep (west).
In de Bataviahaven wordt herstel uitgevoerd n.a.v. een inspectie.

WERKPLAN 2020
Torenvalktocht
Met de ontwikkeling van de woonwijk Warande is de Torenvalktocht onderdeel geworden van het stedelijk water.
Voor het beheer en onderhoud over gedragen kan worden aan het waterschap zal er groot onderhoud plaats
moeten vinden. Dit wordt in 2020 voorbereid en in 2021 uitgevoerd.
Steigers
4 steigers en een leuning zijn aan het eind van hun technische levensduur. Omdat ze nagenoeg niet worden
gebruikt worden ze niet vervangen maar verwijderd.
Het gaat om steigers en een leuning aan de Doggersbank, Kempenaar, Assemburg en Bergummermeerstraat.
Groene Velden
De waterafvoer wordt belemmerd door een onvoldoende diameter van de duikers en als gevolg van verzakkingen. De duikers onder 25 opritten worden vervangen.
Beschoeiing Gelderse Diep
Voor de instandhouding van de waterkering zal er 1464 meter houten beschoeiing worden vervangen.
Met de op het eiland levende bevers wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het werk rekening gehouden.
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Groot Onderhoud zware beschoeiing Gelderse Diep
Groot Onderhoud zware beschoeiing Gelderse Diep

GROOT ONDERHOUD ZWARE BESCHOEIING GELDERSE DIEP
Projectgegevens
Naam
Projectgegevens

Locatie
Naam
Tracé
Locatie
Type
TracéGroot Onderhoud
Areaal
Groot
Onderhoud kunstwerken
Type Groot
Onderhoud
Areaal Groot
Groot Onderhoud
Onderhoudkunstwerken
Watergang/Oever
Areaal Groot Onderhoud
Watergang/Oever
Doorlooptijd
project
Doorlooptijd project
Activiteit 2018
Activiteit 2018

Groot Onderhoud zware beschoeiing Gelderse Diep
zie tekening
Groot
Onderhoud zware beschoeiing Gelderse Diep
zieGDB0004,
tekening GDB0009 t/m GDB0012, GDB0015 t/m GDB0019
watergangen/kunstwerken
GDB0004,
GDB0009 t/m GDB0012, GDB0015 t/m GDB0019
Groot Onderhoud zware beschoeiing
watergangen/kunstwerken
Groot
Onderhoud
zware beschoeiing
vervanging
beschoeiing
vervanging
beschoeiing
Begrotingsjaar
2020
Begrotingsjaar 2020
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg

Afdelingsproduct
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectnummer
Projectleiding
Projectleiding

722801 GO watergangen/kunstwerken
722801
xxx GO watergangen/kunstwerken
xxxIBP
IBP

Projectomschrijving
Projectomschrijving

Voor de instandhouding van de functionaliteit van de waterkering zijn maatregelen noodzakelijk.
Voor de instandhouding van de functionaliteit van de waterkering zijn maatregelen noodzakelijk.
Betreft vervangen van 1464 meter aan houten damwand.
Betreft vervangen van 1464 meter aan houten damwand.
De oever wordt functioneel hersteld (spoelgaten opgevuld en vuil wordt verwijderd).
De oever wordt functioneel hersteld (spoelgaten opgevuld en vuil wordt verwijderd).
Op het eiland leven bevers. De werkwijze moet hierop worden afgestemd. Dat houdt in dat ca. 20 meter afstand van de burcht
Op het eiland leven bevers. De werkwijze moet hierop worden afgestemd. Dat houdt in dat ca. 20 meter afstand van de burcht
wordt
gehouden.Ook
Ookmoet
moeterervanuit
vanuitworden
wordengegaan
gegaan
bevers
nabij
watergang
zwemmen.
wordt gehouden.
datdat
bevers
nabij
de de
watergang
zwemmen.
Het
gasbuishek
(L.016)
aan
de
noordzijde
van
het
eiland
bij
Horst
dient
te
worden
verwijderd.
Het gasbuishek (L.016) aan de noordzijde van het eiland bij Horst dient te worden verwijderd.
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Groot Onderhoud Bataviahaven

GROOT ONDERHOUD BATAVIAHAVEN
Projectgegevens

Naam
Projectgegevens
Locatie
Naam
Tracé
Locatie
Type
TracéGroot Onderhoud
Areaal
GrootOnderhoud
Onderhoud kunstwerken
Type Groot
Areaal Groot Onderhoud kunstwerken
Doorlooptijd project
Doorlooptijd project
Activiteit 2018
Activiteit 2018
Afdelingsproduct
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectnummer
Projectleiding
Projectleiding

Bataviahaven
zie tekening
Bataviahaven
ziemeerpalen
tekening buitenpier
watergangen/kunstwerken
meerpalen
buitenpier
Groot Onderhoud meerpalen
watergangen/kunstwerken
Groot Onderhoud meerpalen
Begrotingsjaar 2020
Begrotingsjaar 2020
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg
722801 GO watergangen/kunstwerken
722801
xxx GO watergangen/kunstwerken
xxx
IBP
IBP

Projectomschrijving
Projectomschrijving
De
meerpalen verplaatsen, zodat riviercruiseschepen goed kunnen afmeren.

De meerpalen
zodatvan
riviercruiseschepen
goed
kunnenis,afmeren.
Gebleken
is datverplaatsen,
de configuratie
de meerpalen niet
optimaal
waardoor schade ontstaat aan de afmeervoorziening (het
Gebleken
is
dat
de
configuratie
van
de
meerpalen
niet
optimaal
is, waardoor schade ontstaat aan de afmeervoorziening (het
hakoliet op de meerpaal).
hakoliet op de meerpaal).
Door de configuratie van de meerpalen te wijzigen wordt schade aan het schip en aan de afmeervoorziening structureel
Door de configuratie van de meerpalen te wijzigen wordt schade aan het schip en aan de afmeervoorziening structureel
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Groot Onderhoud waterafvoer Groene Velden

Groot Onderhoud
waterafvoer
Groene
Velden VELDEN
GROOT
ONDERHOUD
WATERAFVOER
GROENE
Projectgegevens
Projectgegevens
Naam

Naam
Locatie
Locatie
Tracé
Tracé
Type Groot Onderhoud
AreaalGroot
GrootOnderhoud
Onderhoud kunstwerken
Type
Areaal Groot Onderhoud kunstwerken
Doorlooptijd project
Doorlooptijd project
Activiteit 2018

Groot Onderhoud waterafvoer Groene Velden
Onderhoud waterafvoer Groene Velden
zieGroot
tekening
zie tekening
watergangen/kunstwerken
Groot
Onderhoud duikers/oprit
watergangen/kunstwerken
Groot Onderhoud duikers/oprit
Begrotingsjaar 2020
Begrotingsjaar 2020
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg

Activiteit 2018
Afdelingsproduct
Projectnummer
Afdelingsproduct
Projectleiding
Projectnummer

voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg
722801 GO watergangen/kunstwerken
xxx722801 GO watergangen/kunstwerken
IBPxxx

Projectleiding
IBP
Projectomschrijving
De waterafvoer wordt belemmerd, doordat de duikers in de 25 opritten ontoereikende diameter hebben en/of verzakt zijn. Dit is
Projectomschrijving
bevestigd door het waterschap Zuiderzeeland.
De waterafvoer wordt belemmerd, doordat de duikers in de 25 opritten ontoereikende diameter hebben en/of verzakt zijn. Dit is
Voorafgaand wordt vanuit het gebiedsproces opgestart met de omwonenden en het waterschap Zuiderzeeland.
bevestigd door het waterschap Zuiderzeeland.
Voorafgaand wordt vanuit het gebiedsproces opgestart met de omwonenden en het waterschap Zuiderzeeland.
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ectgegevens

m
Groot Onderhoud steigers
Groot Onderhoud steiger
GROOT
ONDERHOUD
STEIGERS
tie
zie tekening
é
Projectgegevens
Groot Onderhoud
watergangen/kunstwerken
Naam
Groot Onderhoud steigers
al Groot Onderhoud
Groot Onderhoud
Locatie kunstwerken
zie tekening steigers

Tracé
Type Groot Onderhoud
looptijd project
Areaal Groot Onderhoud kunstwerken

watergangen/kunstwerken
Begrotingsjaar
2020

iteit 2018

voorbereiding,
aanbesteding,
uitvoering en nazorg
Begrotingsjaar
2020

Doorlooptijd project

lingsproduct Activiteit 2018
ectnummer Afdelingsproduct
ectleiding
Projectnummer
Projectleiding

Groot Onderhoud steigers

aanbesteding, uitvoering en nazorg
722801voorbereiding,
GO watergangen/kunstwerken
xxx 722801 GO watergangen/kunstwerken
IBP xxx
IBP

ectomschrijving

Projectomschrijving

igers en een leuning
zijn aan het einde van hun technische levensduur. Omdat ze nagenoeg niet worden gebruikt worden ze
4 steigers en een leuning zijn aan het einde van hun technische levensduur. Omdat ze nagenoeg niet worden gebruikt worden ze
vervangen maar
verwijderd.
De
oever wordt
functioneel
hersteld.
niet vervangen maar
verwijderd.
De oever
wordt functioneel
hersteld.
De leuning
heeft geen meerwaarde
en naastliggend
tegelpad
verwijderen.
euning heeft geen
meerwaarde
en naastliggend
tegelpad
verwijderen.
De
omwonenden/gebruikers
moeten
worden
betrokken
bij
dit
project.
mwonenden/gebruikers moeten worden betrokken bij dit project.
Om 1 van de steigers in de Waterwijk te behouden is bij de motiemarkt 2020 een motie ingediend. Deze motie is na een toezegging
1 van de steigers
in de Waterwijk te behouden is bij de motiemarkt 2020 een motie ingediend. Deze motie is na een toezegging
van het college, dat een nieuwe steiger wordt gereralisseerd vanuit GO, teruggetrokken. Hierover moet concrete afstemming
het college, dat
een nieuwe
steiger
wordt
vanuit GO, teruggetrokken. Hierover moet concrete afstemming
plaatsvinden
met de
indiener
van degereralisseerd
motie.
svinden met de indiener van de motie.
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Groot Onderhoud
Groot
OnderhoudTorenvalktocht
Torenvalktocht

GROOT ONDERHOUD TORENVALKTOCHT
Projectgegevens
Projectgegevens

Naam
Naam
Locatie
Locatie
Tracé
Tracé
Type Groot Onderhoud
Type Groot Onderhoud

Groot
Onderhoud
Torenvalktocht
Groot
Onderhoud
Torenvalktocht
zie tekening

Doorlooptijd project

Begrotingsjaar 2020 en 2021

Activiteit 2018

voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg

Afdelingsproduct
Afdelingsproduct
Projectnummer
Projectleiding
Projectnummer

722801 GO watergangen/kunstwerken
xxx722801 GO watergangen/kunstwerken
Waterschap
Zuiderzeeland
xxx

Doorlooptijd project
Activiteit 2018

Projectleiding
Projectomschrijving

zie tekening

watergangen

watergangen
Begrotingsjaar 2020 en 2021
voorbereiding, aanbesteding, uitvoering en nazorg

Waterschap Zuiderzeeland

De Torenvalktocht gaat in groot onderhoud, zodat deze in beheer kan worden overgedragen aan het waterschap Zuiderzeeland. In
Projectomschrijving

2020
worden de voorbereidingen
door het waterschap
gedaan
en in 2021
voert hetovergedragen
waterschap hetaan
groot
uitZuiderzeeland. In
De
Torenvalktocht
gaat in groot onderhoud,
zodat deze
in beheer
kan worden
hetonderhoud
waterschap
(baggeren, herprofileren en plaatsen beschoeiing). De kosten voor de uitvoering worden in 2020 bepaald en in het IGOR 2021
2020 worden de voorbereidingen door het waterschap gedaan en in 2021 voert het waterschap het groot onderhoud uit
opgenomen.
(baggeren, herprofileren en plaatsen beschoeiing). De kosten voor de uitvoering worden in 2020 bepaald en in het IGOR 2021
opgenomen.
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