Volgnummer:

16

Programma:

Goed leven en ontmoeten

Onderwerp:

Rehabilitatie Veghelsedijk

Betreft:

Fcl/Ecl nog niet bekend

Structureel

Investeringsbedrag

€ 565.000

Afschrijvingstermijn

40 jaar voor de verharding en verlichting 70 jaar voor de riolering

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
• onderuitputting kapitaallasten
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34
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33
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-
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-13
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-

-23

Te dekken

6

De Veghelsedijk is een weg met gebakken klinkers en een gedeelte asfalt. Deze weg is tussen de Helenastraat en de Burenstraat qua constructie en rest levensduur aan zijn einde, de spoorvorming in een groot gedeelte van de weg geeft aan dat de fundering het heeft begeven. Ook de
riolering moet worden opgepakt. De openbare verlichting moet worden uitgebreid om te voldoen aan de Richtlijn Openbare Verlichting 2011
(ROVL 2011).
Algemene toelichting

Dit betekent dat de complete constructie, gebakken klinkers en fundering, moet worden vervangen en dat er riool wordt bijgelegd of vervangen
ook wordt de openbare verlichting aangepast. De totale vervangingsinvestering voor wegen, verlichting en riolering is begroot op € 565.000.
Uitvoeringsjaar 2015.
Omdat de Veghelsedijk aan het einde van zijn levensduur is kunnen de kosten, zijnde € 290.000, voor de verharding niet worden betaald vanuit
het onderhoudsfonds wegen. Het goede onderhoud heeft ervoor gezorgd dat de weg juist zo lang is meegegaan.

OFFERTES
BEGROTING 2015-2018

Op het gebied van de openbare verlichting moeten er diverse masten worden bijgeplaatst om te kunnen voldoen aan de ROVL 2011. Ook deze
kosten, zijnde € 25.000, kunnen niet worden betaald vanuit het onderhoudsfonds openbare verlichting. De Veghelsedijk maakt deel uit van de
historische route, zie nota openbare ruimte, en hierbij horen geen standaard masten maar kromstafmasten.

Algemene toelichting

Een deel van de riolering wordt vernieuwd en er wordt IT riool bijgelegd. Deze kosten, zijnde € 250.000, zitten in de voorziening riolering en zullen voor het operationeel plan 2015 worden opgevoerd.
De werkzaamheden aan de verharding en de verlichting worden uitgevoerd samen met de werkzaamheden aan de riolering. Deze integraliteit
zorgt voor een kostenbesparing voor het gehele project.
Het niet toekennen van deze offerte heeft als gevolg dat het risico op schades aan de weg groter wordt. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot het
afsluiten van de weg.

Bijdrage aan doelstelling van het programma

OFFERTES
BEGROTING 2015-2018

Kwaliteit openbare ruimte. De openbare ruimte moet goed worden onderhouden. Dit om schade aan gebruikers en dus aansprakelijkheid te
vermijden.

