
  



  

INHOUD PRESENTATIE

● Voorstellen

● Samenwerking met de wijkraad HK 

● Voorbeeldproject

● Vragen



  

VOORSTELLEN

● Gerian Snels

● Specialist Infrastructuur 

● Werkorganisatie CGM (11 jaar)

(gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert

● Voornamelijk bouw- en woonrijp maken (inrichting 
openbare ruimte rondom nieuwbouw)

● Woonachtig in Cuijk (Heeswijkse Kampen)



  

PROJECTEN IN DE HEESWIJKSE KAMPEN



  

PROJECTEN IN DE HEESWIJKSE KAMPEN



  

SAMENWERKING MET DE WIJKRAAD

● In het verleden samenwerking op civiel gebied nihil

● Groei Heeswijkse Kampen

● Actievere wijkraad

● Grotere gemeente, wijkraad belangrijker?

● Klankbord / oren en ogen in de wijk

● Contactpersoon wijkraad Heeswijkse Kampen (algemeen): 

Arjan van Peer

● Nieuwe ontwikkelingen: betrokken medewerker gemeente

● Voorbeeld van hernieuwde samenwerking



  

DIJKSKRUIN



  

DIJKSKRUIN



  

DIJKSKRUIN



  

DIJKSKRUIN



  

HUIDIGE SITUATIE DIJKSKRUIN

● Buurtontsluitingsweg

● Belangrijke functie  geen alternatief→
● Ongeveer 10 jaar geleden aangelegd

● In de loop der jaren nieuwe zijstraten aangetakt

● Veel bouwverkeer



  

BRAINSTORMSESSIE WIJKRAAD

● Brede weg

● Hoge snelheid

● Voetpad richting school te smal

● Geen goede oversteekmogelijkheid (zuidzijde)

● Onduidelijke zijstraten (voorrang)



  

Wensen gemeente

● Maaien van bermen blijkt lastig

● Weinig eenheid door voortborduren

● Meer gelijkwaardigheid op splitsingen

● Reparaties verrichten

● Deklaag asfalt vervangen (einde levensduur)

● Beschikbaar budget (vervanging) gebruiken om ook 
'problemen' op te lossen

● Veiligere fietsoversteek nabij eilanden 



  

HOGE BERM, MOEILIJK TE MAAIEN



  

ONDUIDELIJKE ZIJWEGEN, MATERIALEN



  

ONDUIDELIJKE ZIJWEGEN, MATERIALEN



  

SMAL VOETPAD EN GEEN OVERSTEEK



  

NIEUWE SITUATIE (CONCEPT)

● Bredere fietsstroken (2 meter)

● Smalle rijloper (4 meter)  visueel smallere weg→
● Extra plateau met voetgangersoversteek

● 30 km portaal

● Accentmarkeringen bij splitsingen / kruisingen

● 30 km meerdere malen op de weg markeren

● Asfalt in de zijstraten doorzetten (5 meter)

● Berm verlagen + grasbeton



  

CONCEPT ONTWERP



  

CONCEPT ONTWERP



  

CONCEPT ONTWERP



  

IMPRESSIE



  

Hoe Nu verder?

● Verder uitwerken tekeningen

● Impressies maken

● Direct aanwonenden een brief sturen

● Digitaal raadpleegbaar ontwerp

● Aanbesteding

● Uitvoering (2021)



  

VRAGEN

     ?
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