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Opzet presentatie

+ Aanleiding

+ Toelichting proces

+ Toelichting project op hoofdlijnen

+ Interactie-moment 

+ Toelichting vervolg

+ Uitleg reactiemogelijkheid op perceelsniveau

+ Afsluiting



Aanleiding

+ Aanpak doorgaande wegen in Hapert

+ Relatie met projecten MFA Hapert en reconstructie N284

+ Ganzestraat, Nieuwstraat en De Wijer reeds uitgevoerd

+ Klachten veiligheid en leefbaarheid:

+ Klachten snelheid, oversteekbaarheid en positie fietser

+ Wegdek in slechte staat en overlast geluid / trillingen



Reeds doorlopen proces

+ Informatie opgehaald bij bewoners Oude Provincialeweg 

(71 reacties)

+ 13 aanmeldingen voor klankbordgroep, 8 geselecteerd

+ Zes klankbordgroepavonden

+ Drie inrichtingsvormen

+ Drie materiaalsoorten voor rijbaan

+ Voorkeursvariant vanuit klankbordgroep



Te nemen procedurele stappen

+ Vastellen maximum snelheid

+ Vaststellen inrichting weg (vanuit voorkeursvariant)

+ Vaststellen materialisatie weg (vanuit voorkeursvariant)

+ Rol college B&W

+ Rol gemeenteraad



Toelichting ontwerp 
N284 – Abdijstraat



Toelichting ontwerp 
Abdijstraat – MFA



Toelichting ontwerp 
MFA – Nieuwstraat



Afkoppelen riolering

+ Gescheiden riolering (vuilwater – regenwater)

+ Huisaansluitingen op openbaar terrein worden gescheiden en vernieuwd

+ Uitgangspunt is om voorzijde van alle panden af te koppelen

+ Aannemer verzorgt opname, afkoppelen en terugbrengen van de tuin in huidige staat

+ Geen kosten voor bewoners / eigenaars



Interactie-moment

Zijn er vragen van algemene aard?

geen vragen op perceelsniveau a.u.b.



Vervolg
+ Na de koffiepauze bespreken we tekeningen in de zaal

+ Deze presentatie en ontwerptekeningen worden vrijdag 11 maart gepubliceerd op 

projectwebsite: https://www.rainfra.nl/project/oudeprovincialeweghapert/

+ Doorloop college en raad

+ Rest 2022: 

− Afronden ontwerp

− Opstellen contractstukken

− Aanbestedingstraject en selecteren aannemer

− Voorbereiding aannemer

+ Voorjaar 2023: start uitvoering

https://www.rainfra.nl/project/oudeprovincialeweghapert/


Afsluiting

Afsluiting


