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Beste heer Siebelink,
In uw brief van 5 juni 2017 stelt u ons vragen over aanpak verkeersgevaarlijke situatie Erasmuslaan - Jacob Obrechtlaan.
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni 2017 is deze
kruising ook aan de orde gekomen.

Vraag 1:
Erkent u het belang van een snelle aanpak van de kruising Jacob Obrechtlaan - Erasmuslaan?
Antwoord:
Ja. De kruising Jacob Obrechtlaan - Erasmuslaan maakt onderdeel uit van de totale reconstructie Jacob Obrechtlaan,
de kruising met de Zuid-Oostsingel en de Burg. van Hasseltstraat.

Vraag 2:
Wanneer kan de gemeenteraad een uitgewerkt plan van aanpak tegemoet zien?
Antwoord:
Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2017 hebben wij gesproken over de aanpak van dit project. Ten behoeve van
dit project wordt op dit moment een projectopdracht opgesteld. Hierna kan de planvoorbereiding starten, dit start nog dit
jaar en loopt door in 2018. Uitvoering staat nu gepland vanaf eind 2018 met uitloop in 2019.

Vraag 3:
Is het college in staat deze werkzaamheden op behoorlijk korte termijn uit te voeren, bijvoorbeeld direct aansluitend aan
de werkzaamheden Pastoor Jutenlaan I Guido Gezellelaan?
Antwoord:
De reconstructie van de kruising Jacob Obrechtlaan - Erasmuslaan en Jacob Obrechtlaan zelf is een complex
herinrichtingsproject dat als integraal project wordt opgepakt. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen van dit
project. Integrale herinrichtingsprojecten hebben een lange doorlooptijd. Dit is nodig voor onder andere het opstellen van
een ontwerp, informeren belanghebbenden, proceduretijd, besteksvoorbereiding en aanbesteding. Om die reden is het

niet mogelijk onmiddellijk na afronding van de werkzaamheden aan de Guido Gezellelaan al te starten met de uitvoering
van de kruising Jacob Obrechtlaan - Erasmuslaan.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
Met vriendelijke groet,
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