COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte 2013

Te besluiten om
1. In te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden in het kader van het Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte 2013, te weten extra onderhoud Quarakter (“Landgoederenbuurt”),
verbeteren en opknappen verkeersgeleiders, oplossen knelpunten bomen in verharding,
beheersstrategie straatmeubilair en verbeteren communicatie BOR;
2. de kosten ad € 223.708 ten laste te brengen van de middelen voor het Kwaliteitsplan
Openbare Ruimte 2013;
3. De schouwrapportage "Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2012" en de
bijbehorende managementrapportage voor kennisgeving aan te nemen;
4. de raad hierover te informeren.

Inleiding
In 2007 is het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld.
Het doel van dit plan is het verhogen van zowel de technische kwaliteit als de staat van
verzorging van de openbare ruimte.
Jaarlijks wordt het plan geactualiseerd. In het navolgende worden de speerpunten voor het
komend jaar uiteen gezet.

Beoogd effect
Het verhogen van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

Argumenten
1.1 Uitgevoerd in 2012
Voor 2012 waren de volgende speerpunten benoemd:
• Opwaarderen woonzorg gebieden
De afgelopen periode zijn de looproutes rondom de woonzorggebieden naar de diverse
winkelcentra verbeterd. Concreet is de verharding van het Schuttersveld en de Sintelbaan,
looproute vanaf Crimpenersteijn naar de Korf, verbeterd. Ook is het straatwerk rondom de
Zonnebloem hersteld.
• Opwaarderen van straten
Het voornemen was om de openbare ruimte in het industriegebied Stormpolder op te
waarderen. Hiervoor is een vrijliggend trottoir aangelegd langs de van der Hoopstraat. Er is

nu een veilige looproute gecreëerd vanaf de Waterbus naar het gehele industriegebied.
Verder is er op diverse plaatsen de klinkerverharding vervangen. In het schouwrapport van
september 2012 wordt geconstateerd dat voor de bedrijventerreinen het gestelde
ambitieniveau nu wel wordt gehaald.
• Fietspaden
Aan de fietspaden is ook dit jaar weer hoge prioriteit toegekend. Zo is het fietspad langs de
Nieuwe Tiendweg tussen de Rondweg en de Groenendaal qua profiel gewijzigd. Hierdoor
zijn de ernstige oneffenheden die worden veroorzaakt door boomwortels verholpen. Uit het
schouwrapport van september 2012 blijkt dat de inspanningen resultaat hebben! In 2013 blijft
dit probleem de aandacht houden. In de volgende paragraaf komen wij hier op terug.
Ook is er een operationeel plan gemaakt voor de aanleg van fietssuggestie stroken op de
Sportsingel/Zandrak. Uitvoering hiervan zal in het voorjaar 2013 plaats vinden.
• Overig
In het centrumgebied kost het steeds meer moeite om aan de afgesproken hoge
kwaliteitsnorm te voldoen. Dit is alleen mogelijk als ook de inrichting hiervoor is aangelegd.
Dit zal zeker door het uitstel van de centrumplannen voorlopig niet plaats vinden. Het doel is
om de komende jaren alleen voor de ambitie verzorging een hoog kwaliteitsniveau na te
streven door extra inzet. Hiervoor zijn al afspraken gemaakt in het kader van “ Nederland
Schoon” vanuit Agentschap NL.
1.2 Schouwrapport 2012
Om te kunnen beoordelen of in de loop van de jaren de kwaliteit van de buitenruimte
inderdaad verbetert, wordt jaarlijks een schouwrapportage opgesteld.
Als bijlage treft u bij de stukken de rapportage van oktober 2012 aan.
Geconcludeerd moet worden dat de gemiddelde kwaliteit van de verharding in de
buitenruimte is gedaald ten opzichte van 2011. Rondom het groenonderhoud vraagt met
name het onderhoud van de beschoeiingen de nodige extra aandacht. Ook behoeft het
snoeien van het bosplantsoen meer aandacht.
1.3 Speerpunten voor 2013
Voor 2013 zijn de volgende speerpunten benoemd:
• Extra onderhoud Quarakter (landgoederen buurt)
De woonwijk Quarakter is in 2007/2008 aangelegd. Al direct na de oplevering zijn er
meldingen geweest van verzakkingen. Om met name de overgangen van de diverse
bruggen in het openbaar gebied te herstellen willen we hier extra onderhoud verrichten. Ook
bij diverse achterpaden zijn er problemen geconstateerd door het verzakken tegen
onderheide woningen en schuren.
• Opknappen/verbeteren verkeersgeleiders
Op de diverse kruisingen en rotondes zijn verkeergeleiders in het wegprofiel opgenomen.
Door aanrijschades en ook door welige onkruidgroei zien deze verkeersgeleiders er niet fraai
uit. Dit is een storend geheel in de buitenruimte. We gaan deze opknappen en waar nodig
herstellen/vervangen.

• Knelpunten bomen in de verharding
In het verleden zijn er veel bomen in de verharding geplaatst. De omvang van deze bomen,
vaak in het trottoir, zorgen voor onveilige situaties. De boomwortels drukken de tegels
omhoog wat de kwaliteit van de verharding niet bevordert. Het doel is om te kijken of met het
plaatsen van wortelschermen of andere aanpassingen de kwaliteit van de buitenruimte met
betrekking tot de vlakheid structureel wordt verbeterd.

• Strategie beheer en onderhoud straatmeubilair
We hebben in Krimpen veel straatmeubilair staan: banken, prullenbakken, bloembakken en
bebording. Vaak vind het onderhoud hiervan plaats op basis van meldingen van burgers. Er
is hiervoor geen langjarige beheer- en onderhoudsstrategie vastgesteld. Ook met betrekking
tot de kosten is meer inzicht gewenst. Het doel is om dat het komende jaar in beeld te
brengen.
• Verbeteren communicatie Beheer Openbare Ruimte (BOR)
In de buitenruimte vinden er veel activiteiten plaats waar burgers mee te maken krijgen. Het
reinigen van kolken en het straatvegen van de openbare ruimte is hier een onderdeel van.
Een betere communicatie zowel intern (afstemming) als extern (waar, wanneer en hoe) is
gewenst. Dit zorgt uiteindelijk voor een efficiënter beheer van de openbare ruimte.

Financiën
De ramingen voor de projecten in 2013 zijn:
Extra onderhoud Quarakter (Landgoederenbuurt)

60.000

Opknappen en verbeteren verkeersgeleiders

40.000

Knelpunten boomwortels en verharding
Strategie m.b.t. het beheer en onderhoud
straatmeubilair
Verbeteren communicatie BOR
Totaal:

103.708
10.000
10.000
223.708

De kosten kunnen worden gedekt door de beschikbare middelen voor het Kwaliteitsplan
Buitenruimte 2013.
Communicatie
De voorgenomen werkzaamheden zullen via de bekende kanalen (website, pers, Klinker)
aan de inwoners van de gemeente ter kennis worden gebracht.

Bijlagen
• Schouwrapport “Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2012” (oktober
2012) van Oranjewoud;
• Managementsamenvatting “Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2012” van
Oranjewoud;

Jan Kalkman en Marleen Ririassa-de Winter.

