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Projecttijdlijn 
• Overzicht van project Herstraten Kruislaan, Fortweg, Raadhuislaan in de tijd
• Waar mogelijk inclusief redenen vertraging



Tijdlijn 2012 - 2019

• 2012
o Wens tot onderhoud voor het eerst gemeld vanuit bewoners

• 2015
o Tijdens een regulier overleg tussen Buurtvereniging Het Oude Buurtje (HOB) en 

Gebiedsmanagement (GM) is de bestrating voor het eerst ter sprake gekomen

• 2018
o Intern overleg Beheer & Onderhoud (B&O): Alleen herstraten, start uitvoering 2019

• 2019 (begin)
o Intern overleg gemeente: Herinrichten door werk met werk te combineren. (projectleider Jack 

Smit)
• 2019 (1 juni en juli)

o Overleg tussen HOB en gemeente: Start uitvoering september 2020



Tijdlijn 2019 - 2020

• 2019 (oktober/november)
o Toezegging organiseren bewonersbijeenkomst niet nagekomen

• 2020 (januari)
o Nieuwe projectleider (Mohamed Hamidi)

• 2020 (7 april)
o E-mail naar HOB: De coronamaatregelen hebben geen invloed op de voorbereiding van de 

herinrichting Fortweg, Raadhuislaan en Kruislaan. 
o Uitvoering eind 3e kwartaal of begin 4e kwartaal 2020.

• 2020 (15 april)
o Nieuwe projectleider (Harko Pilot)
o Constatering dat bestaande ontwerp niet aan de ontwerpeisen voldoet.



Tijdlijn 2020

• 2020 (16 juni)
o Eerste overleg klankbordgroep onder nieuwe projectleider
o Oorspronkelijke ontwerp voldoet niet aan richtlijnen. Nieuwe richting aangegeven 

• 2020 (27 augustus)
o Overleg met klankbordgroep
o Update stand van zaken inclusief tekening adviesbureau en mogelijke bomen



Tijdlijn 2020

• 2020 (22 oktober)
o Overleg met klankbordgroep
o Stand van zaken
o Voorbespreken digitale inloopperiode

• 2020 (23 november – 6 december)
o Digitaal participeren



Tijdlijn 2021

• 2021 (11 maart)
o Overleg met klankbordgroep
o Stand van zaken
o Resultaten inspraak
o Wijzigingen naar aanleiding van inspraak (vooral Fortweg)

• 2021 (zomer/najaar)
o Aanvullende opbreekberekeningen grondwater (zout water, tweede laag) en pompproef
o Wijziging beleid inrichting groeiplaatsverbetering bomen heeft tot grote vertragingen andere 

projecten (Stationsweg en Parklaan/Draverslaan) geleid. Eerst daar uitzoeken voordat we ook 
hier in chaos belanden. Inclusief overleg daarover met nutspartijen. 



Tijdlijn 2022

• 2022 (februari/maart)
o Definitief Ontwerp toets 2e ronde uitgevoerd (zo goed als afgerond)
o Opstellen tekeningen voor aannemer opgestart

• Komende tijd:
! Buurt informeren
! Website aanpassen en definitieve tekeningen erop. 



Planning

Maart - mei 2022 Opstellen tekeningen voor de aannemer
Mei - juli 2022 Nationaal openbare aanbesteding
Eind augustus 2022 Start voorbereiding aannemer
November 2022 Start werkzaamheden nutspartijen
Januari 2023 Start werkzaamheden civiele aannemer
Medio 2024 Werkzaamheden gereed


