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MEM O 

 

Van: Matthijs Hoes,  

Nils Eekels 

Team: Realisatie & Beheer Nummer: D/21/44411 

Datum: 07-12-2021    

 

  
Aan: Gemeenteraad    

Kopie:  

N.a.v. (evt. briefnrs.):  

Onderwerp:  Onderhoudsprogrammering 2022 - MOP mutaties 

 

INLEIDING 

Volgend op de Strategische Heroriëntatie 2020 (SH) zijn verlaagde investeringsbudgetten voor de 
openbare ruimte vastgesteld, dit leidt jaarlijks tot een herbeoordeling van de projecten. Binnen de 

Onderhoudsprogrammering Openbare Ruimte zijn in het MOP 2022 - 2023 de integrale 
(onderzoeks)projecten te vinden die in 2022 en 2023 worden gestart of uitgevoerd. Ten opzichte van 
het MOP 2021-2023 zijn in dit nieuwe MOP beperkt mutaties doorgevoerd. Op 1 april (Bespreking motie 
'Aanpak Koren- en Watermolen Harmelen' en Meerjaren Onderhoud Programma (MOP) 2021-2023) en 
8 april (Themabijeenkomst n.a.v. M-89: ‘afweging openbare ruimte vanuit breed perspectief’) zijn de 
opgenomen projecten besproken. De aanpassingen ten aanzien van de toen versterkte informatie is in 
deze MEMO opgenomen. Diverse projecten uit het MOP 2021-2023 zijn in 2021 afgerond en zijn 
daarom niet meer opgenomen in de nieuwe lijst projecten. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt in 
projecten die: 

• Zijn afgerond in 2021 – Afgeronde projecten; 

• Zijn gepland voor 2022 of 2023 – Geplande projecten; 

• Zijn gepland maar verschoven – Verschoven projecten. 
 

AFGERONDE PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Woerden Begraafplaats Hogewal  Restauratie begraafplaats. 

 Nassaukade/Emmakade  Groot onderhoud riolering, verharding en inrichting. 

 

GEPLANDE PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Harmelen Molenbuurt fase 3 De technische noodzaak voor de laatste fase is beperkt 
aanwezig en de risico’s kunnen vooralsnog beheerst 
worden. Om deze reden is de uitvoering van dit project, 
conform raadsvergadering 1 april 2021, geprioriteerd op 
2023. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Kamerik De Kanis Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond.  

Van Teylingenweg / Mijzijde 
(buiten bebouwde kom) 

De meerjarige fasering aan de verharding zal volgens 
planning in 2022 worden afgerond. 
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Kern Locatie Toelichting 

Bedrijventerrein Handelsweg / 
Nijverheidsweg / Molentocht 

Vanwege de complexiteit van het werk en de ‘water op 
straat’ problematiek is de Molentocht aan dit project 
toegevoegd. De uitvoering zal volgens planning in 2022 
worden opgestart. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Woerden Brug Oostdam, beschoeiing 
Singel en Bastions  

Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond. 

Nieuwendijk De voorbereiding zal volgens planning in 2022 worden 
opgestart. 

Exercitieveld / Oostsingel / 
Oostlaan 

Uitvoering geven aan het vastgestelde scenario en de 
daarbij aangenomen motie en amendement om in 2022 
tot een afronding van dit project te komen.  

Woerden-West deelproject 
Boerendijk – Jozef Israelslaan 

Het project zal volgens planning in 2022 worden 
afgerond. 

Singel De voorbereiding zal volgens planning in 2023 worden 
opgestart. 

OVL uitfasering 
stormschadegevoelige 
armaturen 

Het optredende afwaairisico van bepaalde verouderde 
armatuurtype moet worden aangepakt om te voorkomen 
dat de gemeente nalatigheid kan worden verweten 
waarbij de verzekeraar mogelijk niet dekt. Conform 
besluit Jaarplan 2021 (D/21/013387) wordt dit 
programma in 2023 worden afgerond. 

Oever en jaagpad Oude Rijn De oever is einde levensduur en vormt een risico voor 
het naastgelegen jaagpad. In 2022 wordt de planstudie 
uitgevoerd om tot de juiste aanpak en raming te komen. 

Kromwijkerdijk De weg is niet geschikt voor het verkeer wat er gebruik 
van maakt, zowel oever als verharding zijn einde 
levensduur. In 2022 wordt de planstudie uitgevoerd om 
tot de juiste aanpak en raming te komen. 

Parallelweg Oost Parallelweg Oost is gelegen aan zowel de noord als 
zuidzijde. De zuidzijde stond op het MOP vanwege de 
planstudie om deze mogelijk om te vormen, maar deze 
planstudie is niet uitgevoerd waardoor het nu vanwege 
de ingrijpurgentie als groot onderhoudsproject op 
jaarplan verharding is opgenomen.  

Zegveld De Meije Groot onderhoud verharding en inrichting, gezamenlijk 
met de HDSR opgave om de kade (waterkering) te 
verhogen. Het project zal volgens planning in 2022 en 
2023 worden doorgezet. 

 

VERSCHOVEN PROJECTEN 

 

Kern Locatie Toelichting 

Woerden Leliestraat e.o. De opstart van project Leliestraat in 2021 is uitgesteld 
omdat GroenWest de woningen gaat renoveren en de 
gemeente daarna de straat opknapt. Hiermee wordt 
voorkomen dat tijdens de werkzaamheden aan de 
woningen het nieuwe straatwerk beschadigd raakt. 

 


