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beschikbaar stellen krediet t.b.v. reconstructie Wieldrechtseweg

DORDRECHT

Samenvatting
Op 6 december 2006 heeft uw raad een krediet gevoteerd van € 2.800.000,— ten
behoeve van de reconstructie van de Wieldrechtseweg.
Dit krediet wordt gedekt uit provinciale subsidie voor een bedrag van
€ 1.300.000,— en v o o r € 1.500.000,-- uit de Reserve Strategische Investeringen
SI-E 11.
De totale reservering voor dit project bedraagt € 3.100.000,--.
Wij vragen u het resterende bedrag van € 300.000,— uit de bestaande Reserve
Strategische Investeringen (SI-E11) te mogen aanwenden om de afrondende
werkzaamheden te kunnen verrichten.
1. Wat is de aanleiding?
In het kader van de revitalisering van het Zeehavengebied zijn in 2004 en 2005
een tweetal projectplannen uitgewerkt waaronder de reconstructie van de
Wieldrechtseweg.
Het reconstructieplan heeft betrekking op het verbreden van de weg tussen de
kruispunten met de Mijlweg en de Wieldrechtse Zeedijk.
Het project Reconstructie Wieldrechtseweg bevindt zich in de afrondingsfase; voor
de afrondende werkzaamheden vragen wij u nu het restant ad € 300.000,-- uit de
bestaande reservering te mogen aanwenden.
2. Wat willen we bereiken?
Het reconstructieplan heeft betrekking op het verbreden van de weg tussen de
kruispunten met de Mijlweg en de Wieldrechtse Zeedijk.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De getroffen maatregelen bestaan uit:
• het verbeteren van de wegfundering;
• het verbreden van de weg door middel van een asverlegging;
• het verbeteren van de veiligheid voor weggebruiker;
• het aanleggen van 2 vrij liggende fietspaden;
• het aanleggen van circa 300m wachtplaatsen voor vrachtwagens;
• het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van de beveiliging van het
zeehavengebied.
a. Inspraak en communicatie
Niet van toepassing.
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b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
€ 300.000,--.
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- begrotingswijzing.
7. Voorstel
Wij stellen u voor ten behoeve van de reconstructie Wieldrechtseweg uit de
bestaande reservering een krediet van € 300.000,— beschikbaar te stellen ten
laste van de Reserve Strategische Investeringen (SI-E11) om de afrondende
werkzaamheden te kunnen verrichten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht

- ontwerp besluit -
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