Memo

Van

Kenmerk

College

n.v.t.

Aan

Kopie aan

Raad
Datum

Onderwerp

22 september 2017

Project Weverstraat

Beantwoording vraag Project Weverstraat, gesteld door het CDA in de Commissie Bedrijvigheid van
13 september 2017
Vraag: is het mogelijk de werkzaamheden in de Weverstraat te bekorten zodat ondernemers er
minder last van ondervinden.
Antwoord:
Voor het betreffende project is in overeenstemming met ondernemers en bewoners een
basisplanning opgesteld, met een maximale doorlooptijd van 25 dagen voor fase 1, periode week
44 (oktober) t/m week 48 (november) 2017 en 152 dagen voor fase 2, (periode week 11 (maart)
t/m week 32 (augustus) 2018. De betreffende periodes zijn vastgesteld op basis van wensen van
ondernemers.
Fase 1 heeft geen invloed op (on)bereikbaarheid. Hierbij worden alleen enkele diepe boringen
gemaakt die geen extra overlast veroorzaken. Hooguit zijn enkele parkeerplaatsen tijdelijk niet
beschikbaar. In fase 2 wordt de straat wel opgebroken en zal toegankelijkheid beperkter worden.
Het projectgebied wordt in deelfases aangepakt, waarmee de (on)toegankelijkheid per deelgebied
van korte duur is.
Binnen de lopende aanbesteding wordt aan gegadigden (aannemers) gevraagd om voor fase 2
optimalisaties te bedenken die bijdragen aan minder overlast in termen van doorlooptijd en
werkvolgorde. Een gegadigde krijgt bv een fictieve korting voor elke dag dat hij minder werkt dan
maximaal opgegeven. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het gegeven dat de
Weverstraat ook een woonstraat is, ivm geluidhinder. In de beoordelingscommissie, die de plannen
van de gegadigden moeten beoordelen, zijn twee ondernemers en 1 bewoner vertegenwoordigd. Zij
hebben daarmee invloed op de keuze voor de aannemer met het plan dat hun belangen het beste
behartigt.
Als compensatie voor de beperkte (on)toegankelijkheid per deelgebied zijn er tijdens fase 2 een
aantal plaatsen gereserveerd op de weekmarkt op het Raadhuisplein. De winkeliers kunnen hier
gebruik van maken in de periode dat hun winkel door de werkzaamheden beperkt toegankelijk is.

