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Onderwerp: 

Verschuivingen MOP 2017-2020 

Kennisnemen van: 

Verschuivingen van projecten binnen het MOP 2017-2020. De verschuivingen vangen we binnen het 
beschikbare budget op. De uitvoering van de reconstructie van De Kanis schuift door naar 2018. Hiervoor 
in de plaats trekken we vier projecten uit 2018 naar voren. Deze vier projecten zijn bepaald aan de hand 
van het prioriteren met het Woerdens Model en de benodigde actiesnelheid (deel van de projecten is al 
voorbereid en kan daardoor direct in uitvoering worden gebracht). 

Inleiding: 

leder jaar stelt het college het Meerjarig OnderhoudsProgramma (MOP) vast. Hierin staan de concrete 
werkzaamheden in de openbare ruimte voor het aankomende jaar. Voor het jaar 2017 is in het MOP 
budget voor de uitvoering van de reconstructie van De Kanis opgenomen. Door het opschuiven van de 
uitvoeringsplanning van De Kanis geven we het gereserveerde budget pas in 2018 uit. Daarom trekken we 
een aantal projecten die op de planning stonden voor 2018 een jaar naar voren. 

Kernboodschap: 

De vrijgekomen financiële middelen voor De Kanis wisselen we in voor: 

1. Voorbereiding en participatie Waaloord, Woerden; 
2. Uitbreiding project Molenbuurt, Harmeien (met 2 straten); 
3. Vervangen beschoeiing Singel fase 3, Woerden (Van Kempensingel, Westdampark, Oostsingel e.d.); 
4. Groot onderhoud Groepenbrug, Woerden. 

Financiën: 

De verschuivingen worden binnen de beschikbare middelen (conform juni-brief 2017) van het MOP 2018-
2021 opgevangen. 

Vervolg: 



De komende weken gaan we de zeven projecten voorbereiden. Bij projecten waarvan de voorbereiding al 
liep of gereed is, gaan we over op de uitvoering. Bewoners en ondernemers in de omgeving van de 
projecten brengen we hiervan op de hoogte. Dit gebeurt via onze reguliere communicatiemiddelen, zoals 
brieven, nieuwsartikelen op woerden.nl, de Informatiepagina in de Woerdense Courant en sociale media. 
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