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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.

in te stemmen met de voorbereiding van de brug tussen de Laansloot en het scholencomplex aan
de Zandsloot;
hiervoor een voorbereidingskrediet à € 15.000,00 beschikbaar te stellen.

Inleiding
In overleg tussen de scholen, de ouders van schoolkinderen, buurtbewoners en medewerkers van de
gemeente is gekeken naar een goede oplossing van de verkeersproblematiek bij de scholen aan de
Zandsloot. Voordat de gemeente een oplossingsrichting uitgewerkt had, hebben de scholen tijdens de
raadsmarkt de plannen voor een brug ingebracht. Hierop is een motie van Kleurrijk Langedijk,
Dorpsbelang Langedijk en de VVD ingediend om door het college een raadsvoorstel te laten opstellen
om de verkeersveiligheid op te lossen en om voorstel in te dienen om een brug mogelijk te maken. De
motie is door de gehele raad aangenomen.
Beoogd resultaat
Een veilige verbinding voor de schoolkinderen en minder overlast van verkeersdeelnemers op de
Zandsloot en aanliggende wegen.
Argumenten
1.1 De verbinding wordt veiliger
Doordat meerdere schoolkinderen niet meer van de Zandsloot gebruik maken, maar gebruik
maken van de brug, ontstaat er een veiligere situatie.
1.2 Op de Zandsloot wordt minder overlast veroorzaakt voor de buurt en voor het overige verkeer
Doordat er een andere toegang naar het scholencomplex komt, zal er minder verkeer op de
Zandsloot aan aanliggende wegen rijden. Hierdoor zal er minder overlast voor de buurt en voor
de overige verkeersdeelnemers ontstaan.
2.1 Met een voorbereidingskrediet kan het daadwerkelijke investeringsbedrag uitgerekend worden
Bij de voorbereiding wordt in overleg met de belanghebbenden gekeken naar het technische en
esthetische ontwerp. Ook de kostenraming van de aanleg van de brug hoort hierbij. Om te
komen tot een gedragen ontwerp en een goede kostenraming is een voorbereidingskrediet van
€ 15.000,00 nodig.

Kanttekeningen
1.1 De brug is niet perse noodzakelijk
Als op het parkeerterrein aan de Laansloot ten westen van de Voorburggracht geparkeerd
wordt, kan via de vaarduiker in de Zandsloot gelopen worden. De extra loopafstand is dan circa
100 meter. Echter is er dan voor de fietsers geen verbetering van de verkeersveiligheid.
Communicatie
De communicatie over de voorbereiding van brug zal via "Langedijk Informeert", de gemeentelijke
website en Facebook plaatsvinden.
Participatie (Interactief werken)
Tijdens de voorbereiding wordt opgetrokken met de scholen (bestuur, ouders en leerlingen), de buurt
en andere belanghebbenden. Door de scholen kan worden meegedacht over het ontwerp. De
gemeente beslist over het ontwerp, zeker voor wat betreft de constructieve aspecten en de
onderhoudbaarheid van de brug.
Financiën
De voorbereidingskosten zijn essentieel voor het bepalen van het ontwerp van de brug en de
bijbehorende kostenraming. De voorbereidingskosten bedragen € 15.000 en zijn onderdeel van de
totale vervaardigingskosten van de brug. Voor de kredietaanvraag van de kosten van aanleg van de
brug wordt een separaat raadsvoorstel aangeboden. De uit de aanleg voortvloeiende extra structurele
lasten (zowel kapitaallasten als onderhoudskosten) worden als nadeel bij de Kadernota die in 2019
wordt opgesteld meegenomen.
Vervolgstappen
Na het uitwerken van het ontwerp en de bijbehorende kostenraming zal aan de gemeenteraad worden
gevraagd het uitvoeringskrediet vast te stellen.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
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Aanvraag voorbereidingskrediet brug Laansloot-scholencomplex

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 maart 2018, nummer 11;

b e s l u i t:

1.
2.

in te stemmen met de voorbereiding van de brug tussen de Laansloot en het scholencomplex aan
de Zandsloot;
hiervoor een voorbereidingskrediet à € 15.000,-- beschikbaar te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 maart 2018.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

H. de Graaf

