Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid

Bedrijfsvoering

Onderwerp

:

Betreft Fcl/Ecl

:

Verbetering toegankelijkheid (verzoek Drempels Weg)

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Budgettair effect (x € 1.000)
Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

Kapitaallasten (rente
3,5%)
Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage derden
onderuitputting
kapitaallasten
Budgettair effect

Algemene toelichting

100

100

100

De werkgroep Drempels Weg heeft per brief verzocht om
een offerte in te dienen voor de verbetering van de
toegankelijkheid in het centrum van Uden en in Uden,
Volkel en Odiliapeel.
In hun brief stellen zij dat er sprake is van diverse situaties
in het centrum van Uden waarbij de inrichting van de
openbare ruimte in de detaillering niet voldoet en
geleidelijnen niet of onvoldoende bruikbaar zijn. Voor

100

Uden, Volkel en Odiliapeel wordt gesteld dat diverse
situaties onvoldoende toegankelijk zijn. Het gaat om
oversteeksituaties en achterstallig onderhoud. De
werkgroep vraagt om voor de periode 2017 t/m 2020
jaarlijks € 50.000 voor het centrum en € 50.000 voor de
kernen beschikbaar te stellen.
De door de werkgroep ingediende offerteverzoeken
doorkruisen de afspraak om werk met werk te maken en
toegankelijkheidsmaatregelen te treffen in de lopende
projecten. Met betrekking tot het centrum worden de
maatregelen nu meegenomen rondom het Sint Jansplein
en tezijnertijd bij de herinrichting van de Marktstraat.
Datzelfde geldt voor andere locaties in de kernen. Als er
voor wordt gekozen om nu, vooruitlopend op geplande
herinrichtingen, maatregelen uit te voeren, is dat een vorm
van kapitaalsvernietiging omdat de maatregelen binnen
afzienbare tijd opnieuw moeten worden uitgevoerd. Daar
waar sprake is van toegankelijkheidsproblemen door
achterstallig onderhoud, kan dat binnen de reguliere
onderhoudsbudgetten worden aangepakt.

Consequenties

Het niet honoreren van het offerteverzoek heeft geen
gevolgen voor de uitvoering van werken in de openbare
ruimte. Daar waar het aan de orde is, worden in
herinrichtingsprojecten toegankelijkheidsmaatregelen
meegenomen.

