Project: Reconstructie Goorweg
Projectnr.: 20TB106
Datum: 03-03-2020
Reconstructie Goorweg
Verslag 3de bewonersavond
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1. Welkom
Wethouder Van Tilborg verwelkomt de aanwezigen
2. Korte terugblik op voorgaande bewonersavond
Wethouder Van Tilborg geeft een korte toelichting over het voorlopig definitieve ontwerp dat
gepresenteerd wordt. Hierbij is aangegeven dat alle opmerkingen vanuit de bewoners op het eerdere
ontwerp zijn verwerkt in het nieuwe ontwerp van de reconstructie van de Goorweg.
3. Toelichting
Jan Braspenning geeft een toelichting op de aanpassingen die zijn gemaakt met betrekking tot het
ontwerp en beschrijft het huidige voorlopig definitieve ontwerp.
Samenvattend bestaat het voorlopig definitieve ontwerp uit een rijbaan van 4 meter breed inclusief
aan beide zijden een fietssuggestiestrook van 1 meter breed. Het onderscheid in de rijbaan en de
fietssuggestiestroken zit hem in de kleur, respectievelijk zwart en rood. Naast de
fietssuggestiestroken komen grasbetontegels te liggen. Zowel de kabels en leidingen als de sloten
zullen niet verplaatst worden. In het ontwerp zijn passeerstroken toegepast en er worden vijf nieuwe
lichtmasten geplaatst. Op het huidige ontwerp staan geen nieuwe bomen weergegeven, Jan
Braspenning geeft aan dat waar mogelijk (i.v.m. kabels en leidingen en ruimte) nieuwe bomen
geplant worden.
4. Reacties, opmerkingen en wensen van de bewoners
Onder de bewoners wordt de ontwerp tekening verspreid, zodat alle bewoners het nieuwe ontwerp
kunnen beoordelen en vragen kunnen stellen. Hieruit zijn de volgende opmerkingen naar voren
gekomen:
- Nalopen van de afwatering/kolken bij alle huizen en water afvoeren op sloot.
- Passeerstrook bij huisnummer 9 verlengen tot huisnummer 7-7a. Verlenging passeerstrook
uitvoeren met gebruik van betongrastegels.
- De huidige bermen t.h.v. inritten zullen in de nieuwe situatie verhard worden door middel van
betonstraatstenen. De overige inritten worden herstraat.
- Na aanpassing/aanvulling van het ontwerp aan de hand van bovengenoemde punten, stemmen de
bewoners unaniem in met het ontwerp.
5. Acties
- Aanpassen ontwerptekening aan de hand van de opmerkingen van de bewoners; Actie TB Infra
- Opstellen kostenraming; Actie TB Infra
- Uitwerking van de verkeerstelling delen met bewoners; Actie Piet van Drunen
- Plaatsen verslag op website; Actie Jan Braspenning
- Delen van het definitieve ontwerp met de bewoners: Actie Jan Braspenning
- Doorsturen dwg bestand ontwerp naar nutspartijen; Actie Jan Braspenning
- Gegevens bodemonderzoek delen met TB Infra; Actie Jan Braspenning
6. Planning
Week 10/11; Uitwerken VO naar DO en kostenraming
7 april 2020; Besluitvorming in B&W
13 mei 2020; kredietaanvraag bij de gemeenteraad

