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Onderwerp: 

Onderhoud wegen bedrijventerrein Tappersheul 

Kennisnemen van: 

De geplande werkzaamheden aan de wegen van het bedrijventerrein Tappersheul 

Inleiding: 

Bij het vaststellen van de Herziene Begroting 2017 op 30 maart 2017 heeft uw Raad een eenmalig bedrag 
van 6 300.000 beschikbaar gesteld om dit jaar noodzakelijk onderhoud aan de verharding van het 
bedrijventerrein Tappersheul uit te kunnen voeren. Dit onderhoud wordt vooruitlopend op de realisering van 
Tappersheul III en de reconstructie van Tappersheul (l+ll) uitgevoerd. 

Kernboodschap: 

De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit het plaatselijk repareren van de asfaltverharding en het 
vervangen van de deklaag (toplaag) van de asfaltverharding. Daarnaast zullen op een aantal plaatsen 
reparaties plaatsvinden van de elementenverharding van de parkeervakken. Deze onderhoudsmaatregelen 
zijn in overleg met de BIZ-organisatie 'Vitap' tot stand gekomen. 



Onderhoudsmaatregelen 
Uit onderzoek is gebleken dat de fundering van de wegen van Tappersheul bezweken is. Het herstellen van 
de wegconstructie is zeer ingrijpend en zal later met de eerder genoemde reconstructie uitgevoerd worden. 
De geplande werkzaamheden betreffen onderhoudsmaatregelen waarmee wij tegelijkertijd het aanzicht van 
het bedrijventerrein tot aan het moment van de reconstructie van het bedrijventerrein weer een 
representatief aanzicht willen geven. De kosten voor de werkzaamheden worden geraamd op C 272.500 en 
blijven daarmee binnen het door uw Raad beschikbaar gestelde budget. Een dergelijk bedrag zouden wij 
anders, tot aan de reconstructie, ook aan correctief onderhoud hebben moeten besteden. 

Planning 
De voorbereidende werkzaamheden starten eind week 25. De asfalteerwerkzaamheden zijn in week 26 
gepland en worden in overleg met Vitap zoveel mogelijk in de avond en nacht uitgevoerd. Dit om de 
overlast voor de bedrijven tot een minimum te beperken. Na het asfalteren worden de parkeervakken 
hersteld. 

Communicatie 
De bedrijven/ondernemers die op het bedrijventerrein gevestigd zijn worden via de communicatiekanalen 
van Vitap geïnformeerd over de werkzaamheden. 

Financiën 

De benodigde financiële middelen zijn voorzien in de Herziene Begroting 2017, en met het vaststellen 
hiervan door uw Raad beschikbaar gesteld. Het beschikbaar gestelde budget is toereikend om de geplande 
werkzaamheden uit te voeren. 

Vervolg: 

Indien de gemeenteraad nog vervolgvragen heeft kunnen deze uiteraard worden beantwoord. 

Bijlagen: 

n.v.t. 

De wnd secretaris De burgemeester 

Ir. W.J. Tempel mr. drs. R Verhoeve 


