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Onderwerp

: Beantwoording schriftelijke vragen inzake onderhoud Jan Oldenburglaan

10 juni 2022

Geachte mevrouw Grooteman,
Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u gestelde vragen inzake onderhoud
wegdek Jan Oldenburglaan te Bergen.

Vraag:
Wanneer staat de renovatie van de Jan Oldenburglaan in Bergen nu op het programma.
Indien de renovatie niet binnen nu en een jaar wordt uitgevoerd op welke wijze zorgt het
college ervoor dat inwoners zich veilig voelen bij het gebruik van deze weg.
Antwoord:
We zijn nog bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. Er wordt nog een
onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat het gekozen waterberging-systeem voor invloed
heeft op de aanwezige bomen. De huidige planning gaat uit van uitvoering in de
winterperiode 2022/2023. De keuze voor de winterperiode wordt vooral bepaald doordat de
aanwezige bomen in deze periode het minst kwetsbaar zijn.
Om wateroverlast te beperken worden er binnenkort maatregelen genomen. Deze bestaan
uit het plaatsen van verhogingen op strategische punten. Als gevolg hiervan zal er minder
water direct naar de Jan Oldenburglaan stromen en daarmee het risico op wateroverlast te
beperken. De inwoners worden hierover binnenkort geïnformeerd.

Vraag:
Is er de afgelopen jaren kleinschalig herstelwerk aan de Jan Oldenburglaan uitgevoerd? Zo
ja wanneer en zo nee wat is de reden hiervan?
Antwoord:
Bij de Jan Oldenburglaan zijn de afgelopen jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd.
Hiervan is niet in alle gevallen de exacte datum bekend. Onderstaand een overzicht van
uitgevoerde werkzaamheden:
 Herstel straatwerk na uitvoering werkzaamheden kabels & leidingen. (jan.-mrt. 2021)





Aanpassen riolering bij huisnummers 22, 36, 40 en 44 (jan. 2020- jan. 2022)
Uitgevoerd na klachten over riolering en/of verzakt straatwerk
Herstel straatwerk in verband met boomwortelopdruk.(komt jaarlijks voor)

Naast de al uitgevoerde werkzaamheden starten we binnenkort met overlast beperkende
maatregelen zoals aangegeven in de beantwoording van uw eerste vraag.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Hans Roosenburg, projectleider civiele
techniek van het team Projecten (BOR) via telefoonnummer 072 888 0000. Wilt u bij
correspondentie het kenmerk 22uit01337 vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester

