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Op 11 mei jl. heb ik op het stadhuis gesproken met Diederik Korse en Dennis de Koning. 
Zij hebben actuele informatie gegeven over de renovatie van de Hoofdweg. 
 
Bestek 
De gemeente is klaar met het bestek. Het werk wordt uitgevoerd zoals met de werkgroep is 
besproken en zoals is gepresenteerd op de informatie-avond van 18 maart jl. Met uitzondering 
van het aantal beoogde plateaus: in plaats van zeven plateaus komen er nu twee plateaus. Eén 
bij het pontje en één bij de Nijverheidsbuurt. Laatstgenoemde wordt een breed plateau. 
Verder ligt er al één schijnplateau op de grens met de bebouwde kom. 
 
Aanbesteding 
In week 20 (17-21 mei) zal de aanbesteding gepubliceerd worden. 
Na 32 dagen sluit de inschrijving. Vervolgens staan er 15 dagen voor de gunning van het 
werk. 
De uitvoering staat gepland voor de periode 26 juli tot 1 november. 
 
Verslag informatie-avond 
Alle aanwezigen op de informatie-avond van 18 maart hebben een verslag gehad. 
De Hoofdweg en Uitweg worden 60 km-wegen. Op de informatie-avond en in de vergadering 
van het AB van het dorpsplatform zijn vragen gesteld over de risico’s van bromfietsers tussen 
het autoverkeer. De gemeente heeft hier wel oog voor maar houdt vast aan het voornemen 
bromfietsers naar de rijbaan te verwijzen; de gemiddelde snelheid van een bromfiets (50 km 
per uur) past meer bij de snelheid van autoverkeer (50 à 60 km per uur) dan bij de snelheid 
van fietsers (15 à 20 km per uur). 
 
Op de informatie-avond zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de plateaus. 
Hier is naar geluisterd. De gemeente heeft besloten slechts een minimaal aantal plateaus aan 
te brengen. Er zal na de oplevering gemonitored worden of de snelheidslimiet van 60 km 
‘werkt’. Als dat niet het geval is komen de plateaus weer in beeld. 
De gemeente heeft nog gestudeerd op het aanbrengen van een wegversmalling bij het pontje, 
hier wordt voorlopig van afgezien, de gevaarlijke oversteek bij het pontje wordt ook 
meegenomen in de monitoring. 
 
De gemeente is in gesprek met CityTec (Eneco) over de plaatsing van de lichtmasten.  
 
De subsidie vermeld in het verslag van de werkgroep is geen  500.00 maar 250.000. 
 
De renovatie van de weg loopt tot de Rietveldse kade. Als er nog budget over is wordt een 
stukje van de Uitweg meegenomen, wellicht is een verbetering/nieuwe inrichting van de 
strook tussen rijbaan en fietspad mogelijk. 
 
Nieuw geplante bomen worden bij ophogen van de berm zo nodig opgetild. 
 
Er is nog plaats voor twee bankjes. De werkgroep resp. het DPZ  kan aangeven waar die het 
beste kunnen komen. 


