Toelichting op het ontwerp
‘’Herinrichting Kortenaerstraat’’
Aanleiding
Het riool in de Kortenaerstraat moet vervangen worden. Dat is gebleken uit de inspectie die is
uitgevoerd. Het oude gemengde riool wordt vervangen door een nieuw gescheiden riool. Met het
nieuwe riool wordt het schone regenwater apart verzameld, en hoeft er veel minder water gezuiverd
te worden.
Om het riool te kunnen vervangen worden de straten opengebroken. Voor de gemeente is dit een
goed moment om de straten meteen opnieuw in te richten.

Wegindeling
De Kortenaerstraat wordt opnieuw ingericht volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Dit wordt
landelijk toegepast voor een logische en duidelijke inrichting van de straat. De straatstenen worden
vervangen voor gelijkwaardige straatstenen, net als in de omliggende straten. De rijbaan wordt
versmald tot 3,70 meter breed. Door de versmalling van de rijbaan is het mogelijk om de
parkeervakken te verbreden van 1.80m naar 2.00m, waardoor parkeerschades voorkomen kunnen
worden. De voetpaden worden minimaal 2.00 meter breed. Aan beide kanten van de straat komen
er parkeervakken.
Daarnaast komt er een plateau op de kruising van de Kortenaerstraat en Ruyterstraat om de
verkeersveiligheid te verbeteren.

Groen en openbare verlichting
Het groen zoals het noordelijke deel van de Kortenaerstraat wordt doorgetrokken. Er komen
zogenoemde prunus umineko bomen met bloeiende onder-beplanting. De boomvakken worden zo
groot mogelijk zonder een belemmering te zijn voor het verkeer en de voetgangers.
De straatverlichting wordt ook vernieuwd. De nieuwe lichtmasten komen aan de huizenkant achter
de parkeervakken.

Reageren
U kunt het ontwerp en de toelichting bekijken in het gemeentehuis of op onze website. De
inspraakperiode is van 06-05-2019 tot 03-06-2019. In deze periode kunt u reageren op de
voorgenomen plannen. Er wordt ook een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Burgerzaal op het
gemeentehuis, op dinsdag 14 mei 2019 van 17.00 tot 19.00. Hier kunt u vragen stellen over het
voorgestelde ontwerp. Alle inspraakreacties worden verwerkt in een rapportage, waarna er een
besluit wordt genomen over de definitieve inrichting. Naar verwachting zullen de werkzaamheden
eind 2019 worden uitgevoerd.

