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Geachte leden van de raad, 

 

Op 8 februari 2022 heeft u ingestemd met het vrijgeven van een uitvoeringskrediet voor 

de herinrichting van de centrumentree noord - fase I. Dit betreft concreet de herinrichting 

van de grasvelden rondom het gemeentehuis en het plaatsen van een nieuwe brug.  

 

Participatie ontwerptraject 

De vaststelling van het krediet heeft plaatsgevonden op basis van een Voorlopig ontwerp 

(VO). Dit ontwerp is tot stand gekomen samen met een klankbordgroep met winkeliers, 

vastgoedeigenaren en omwonenden. Vervolgens heeft het VO ook 6 weken ter inzage 

gelegen. In de procedure wordt normaal een definitief inrichtingsplan (DO) voor 2 weken 

ter inzage gelegd. Het DO heeft van woensdag 6 juli 2022 tot woensdag 20 juli 2022 ter 

inzage gelegen. Hierop is geen inhoudelijke reactie gekomen.  

 

Van definitief ontwerp naar uitvoering ontwerp (UO) 

In het ontwerptraject heeft een wijziging plaatsgevonden in het ontwerp. Dit betreft de 

groenstrook aan het zuiden van het grasveld aan de noordzijde van de watergang langs 

de Winterdijk. Op basis van het advies van groenbeheer is besloten deze strook volledig 

te vernieuwen. Omdat het behoud van groen het uitgangspunt is, willen we dit besluit 

graag aan u toelichten.  

 

Voor de aan te leggen brug dienen enkele bomen te worden verwijderd. Deze bomen 

maken deel uit van een ‘groen lint’ dat bestaat uit diverse soorten bomen. De betreffende 

bomen zijn doorgeschoten uit een aangelegd bosplantsoen. Door concurrentie zijn bomen 

ontstaan met een veelal smalle (ijle) of eenzijdig ontwikkelde kroon. Er is dus sprake van 

een ongezonde groeiplaats voor de bestaande bomen.  

 

Doordat enkele bomen gekapt moeten worden in verband met de aan te leggen brug, 

ontstaat bovendien voor de gehele strook een gevaarlijke situatie. De wortels van de 

bomen zijn zwak ontwikkeld en met elkaar verweven. Recent is er bij een van de 

voorjaarsstormen ook een boom omgewaaid. Een zeer reëel risico is dat door de ingreep 

de andere ongezond gevormde bomen (smalle kroon, slecht en verweven wortelgestel) bij 

een sterke wind om zullen vallen. De bestaande bomen hebben geen gezonde toekomst 

en zijn dus potentieel gevaarlijk.  

 



 

 

 

 

Bij de centrumentree wordt gekozen voor een zeer hoogwaardige en representatieve 

inrichting. Het geheel krijgt een parkachtige uitstraling. Daarom is er besloten om de 

bestaande bomen te rooien en te vervangen (compenseren) door nieuwe bomen met een 

goede toekomstverwachting. Dit groenbeeld wordt aangevuld met heesters, vaste planten 

en kruidachtige planten. Hierdoor ontstaat een veel hoogwaardiger en meer biodiverse 

groenstrook die ook toekomst heeft. 

 

In het raadsvoorstel is de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk water te bergen in een 

wadi. In verband met de hoge grondwaterstand zijn de mogelijkheden tot het uitgraven 

van de wadi en dus de maximale waterberging beperkt. Ondanks deze beperking kunnen 

we in de toekomst ca. 140 kuub water bergen en infiltreren op de grasvelden naast het 

gemeentehuis. Verder komt er een overstort van water naar de watergang. Zo 

verminderen we de wateroverlast bij piekbuien en zorgen we ervoor dat regenwater ter 

plaatste wordt opgevangen en de grond in zakt. 

 

Financiën 

Tussen vaststelling van het krediet in februari en dit moment is de wereld veranderd. Door 

de oorlog in Oekraïne zijn prijzen van grondstoffen nog verder door gestegen. De 

gigantische stijgingen in de energieprijzen werken direct door in de staalprijs. Om 

prijsvorming en planning onder controle te krijgen, is daarom besloten in een bouwteam 

te werken. De aannemer heeft inmiddels een aanneemsom afgegeven die past binnen de 

raming. Met het afgeven van de aanneemsom zijn ook de grondstoffen ingekocht. Hierdoor 

heeft het project minder grote financiële risico’s als gevolg van de huidige marktvolatiliteit.  

 

Start uitvoering 

Volgens de huidige planning staat start uitvoering van de werkzaamheden gepland voor 

medio november van dit jaar. Zo zetten we voor het einde van dit jaar een belangrijkrijke 

stap in het beter bereikbaar maken van het centrum en het meer biodivers maken van de 

binnenstad.  

 

 

Hoogachtend, 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK, 

de secretaris,     de burgemeester,  
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