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Eerste bijeenkomst Werkgroep Rondweg Brukske 

 

 

  

 
 

Aanwezig 

Wilma Theunissen, Henk van Egmond, Rob Schoenmakers, Petra van 

Duynhoven, Lidy Gooren, Berry Wolbertus, Rob Fries, Sven Niewerth, 

John Drabbels. 

 

Afwezig 

Jos Gommans, Hans Meester, Han Verkuijlen 

 
 

 

De volgende punten zijn, aan de hand van de agenda, besproken: 

 

1.) Opening door John Drabbels, voorstelronde 

Alle deelnemers vertellen in het kort wie ze zijn. Rob Schoenmakers vertelt dat hij aanwezig is 

namens zijn schoonmoeder. Vanuit de gemeente is John Drabbels de projectleider, Sven Niewerth 

heeft ontwerpen, calculeren en aanbesteden in zijn takenpakket. John Drabbels verstrekt alle 

deelnemers een agenda voor deze vergadering, de adviesnota aan het College (besluitvorming 

over het project) en een concept projectplanning. 

 

2.) Rol van de werkgroep  

Randvoorwaarden/kaders vanuit de gemeente zijn na te lezen in de adviesnota aan B&W.  

John Drabbels zou graag zien dat via de werkgroep een overzicht ontstaat van wensen, ideeën, 

suggesties, knelpunten, aandachtspunten etc. vanuit de wijkbewoners. Samen met de 

randvoorwaarden/kaders vanuit de gemeente ontstaat op deze manier het “Programma van Eisen”, 

dat zal dienen als vertrekpunt voor het ontwerpproces. 

John geeft nadrukkelijk aan dat alle inbreng vanuit de wijk welkom is maar dat het geen 

vanzelfsprekendheid is dat ook alle ingebrachte punten gehonoreerd/uitgevoerd kunnen worden. 

Na het verzamelen van alle reacties uit de wijk, zullen deze onderverdeeld worden in 3 groepen: 

1.) Inbreng die meegenomen kan worden in het project. 

2.) Inbreng die niet meegenomen kan worden in het project maar die wellicht wel via een ander  

      kanaal onder de aandacht gebracht of gerealiseerd kan worden. 

3.) Inbreng die op basis van argumenten niet gehonoreerd kan worden. 

 

Voor het hele project is ca. € 2.100.000,-- beschikbaar. Het in overleg met de werkgroep op te 

stellen ontwerpplan zal gebaseerd  zijn op het Programma van Eisen en mag een maximaal 

prijskaartje hebben van € 2.100.000,-- ; hiermee zal tijdens het ontwerpproces rekening worden 

gehouden. Het is niet mogelijk om gelden uit dit projectbudget te besteden buiten de kaders van 

het project. 

 

3.) Planning van het project 

John Drabbels geeft een toelichting op de rondgedeelde (concept) planning. 

De bedoeling is om als eerste stap in enkele bijeenkomsten met de werkgroep te komen tot een 

volledig Programma van Eisen (samenvoegen van randvoorwaarden vanuit de gemeente en 

inbreng vanuit de wijk). Daarna start het ontwerpproces. Ter voltooiing van het ontwerpproces 

gaan we het ontwerp gezamenlijk presenteren/ toelichten aan alle wijkbewoners. Hoe we dit gaan 

doen en wie er een rol in gaat vervullen, bekijken we op een later moment. Uiteindelijk zal volgens 

de planning de uitvoering starten in het najaar van 2017. 

Vanwege de bereikbaarheid van de aanliggende hofjes, zal deze uitvoering gefaseerd plaatsvinden. 

In overleg met de werkgroep zal de fasering van de uitvoering nader worden bepaald. De 

uitvoeringsduur zal naar verwachting circa 6 maanden bedragen (afronding/oplevering van het 

werk in het voorjaar van 2018). 

 

4.) Aanleiding en Randvoorwaarden vanuit de gemeente 

John verwijst voor nadere informatie naar de rondgedeelde adviesnota aan het College. Hierin zijn 

de uitgangspunten/kaders vanuit de gemeente na te lezen. 

In hoofdzaak gaat het binnen het project om 3 (hoofd)activiteiten: 

a.) Alle wegverharding van de rondweg verbeteren/vernieuwen. 

b.) Aanleg van een separaat regenwaterriool ter voorkoming van verdere wateroverlast. 

c.) Maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. 
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5.) Opmerkingen/reacties/aanvullingen van de werkgroep  

Er worden enkele opmerkingen geplaatst, waaronder aandacht voor de route van voetgangers en 

de aanwezigheid van voldoende trottoir in het eerste deel van de rondweg vanaf de Zuidsingel. 

Ook wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van de oversteken vanuit het Zwarte Pad. 

De werkgroep gaat nader bekijken hoe aan zoveel mogelijk informatie uit de wijk te komen. Een 

eerste aanzet hiertoe kan worden gedaan tijdens de ‘dag van de wijk’ a.s. zondag 11 september. 

Petra van Duynhoven neemt hiertoe de grote kaart mee die tijdens de vergadering op tafel ligt.  

John hoopt dat er in de volgende vergadering al een flink aantal reacties vanuit de wijk zijn 

binnengekomen die in de vergadering besproken kunnen worden. 

 

6.) Rondvraag 

Lidy Gooren geeft aan dat zich een extra persoon heeft aangemeld voor de werkgroep (Wil 

Megens). Wil zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd. Vanuit het wijkplatform wordt 

meegedeeld dat buurtbewoners nog actief benaderd zullen worden voor deelname aan de 

werkgroep. John Drabbels benadrukt het belang van een goede vertegenwoordiging in de 

werkgroep van bewoners vanuit alle delen van de rondweg. De ideale werkgroep heeft wat hem 

betreft een omvang van 12-15 personen. 

Er wordt een datum geprikt voor de volgende vergadering. Dat wordt maandag 3 oktober 2016 om 

19.30 uur in het MFC Brukske. 

John Drabbels geeft aan dat hij van dit overleg een verslag zal maken. Dit wordt per mail gezonden 

naar alle werkgroepleden. In dezelfde mail zal hij ook de digitale bestanden meezenden van de in 

de vergadering besproken documenten. 

 

7.) Sluiting 

John bedankt alle aanwezigen voor de aanwezigheid/ inbreng en sluit de vergadering om 9:20 uur. 


