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Aanleiding

Wortelopdruk is een van de problemen die we als gemeente willen oplossen bij de herinrichtng van straten
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig, 
fetsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit gebeurt straat voor 
straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partjen. 

Stand van zaken deelproject 1: Riekevoort/Mosselaar 

Met de bewonerswerkgroep van de straten Riekevoort/Mosselaar zijn we aangekomen bij de evaluate van 
het Voorlopig ontwerp. Op maandagavond 20 september j.l. vond er een inloopavond plaats aan de 
Mosselaar. Onder het genot van een kopje kofe kon daar het uitvergroote Voorlopig ontwerp nog eens 
worden geraadpleegd. Door een relatef grote opkomst, en vooral door het aantal reacteformulieren dat 
ingevuld werd, hebben we nu materiaal om van een voorlopig ontwerp naar een defnitef ontwerp te 
bewegen. Hierbij wordt alle input in overweging genomen, ook de reactes die voor, en na de inloopavond 
binnenkwamen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Nadat we het defnitef ontwerp besproken hebben met de werkgroep wordt dit voorgelegd aan het 
college, samen met een ontwerp-onderbouwing en kostenraming. Zodra het college hierop een besluit 
heef genomen kan de technische uitwerking, contractvorming en aanbesteding opgepakt worden. Ook 
worden dan de benodigde vergunningen en onthefngen aangevraagd. De uitvoering start op zijn vroegst 
ergens in de tweede helf van 2022. 

Stand van zaken deelproject 2: Doornbos 

Onderdeel van de herinrichtng is het planten van nieuwe bomen; dit wordt per straat bekeken. Om de 
voor- en nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotte opgesteld. 
(Voor de straten  Sterkenhoeve, Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek wordt er ook een  afwegingsnotte 
opgesteld). De afwegingsnotte voor het Doornbos is inmiddels door het college vastgesteld.

Met de werkgroep van het Doornbos hebben we de verschillende schets-varianten besproken. Op basis van
dit gesprek hebben we een voorkeursvariant uitgewerkt. Deze gaan we binnenkort weer met de werkgroep
bespreken. 



Stand van zaken deelproject 3: Sterkenhoeve 

Voor de Sterkenhoeve is inmiddels ook een werkgroep samengesteld en in oktober vindt de eerste 
bijeenkomst plaats. 

Wanneer zijn de andere straten aan de beurt? 

De straten Zaaren, Breebroek en Wouwerbroek worden in de loop van dit jaar en begin volgend jaar 
opgestart . Hiervoor doorlopen we hetzelfde proces (opstarten bewonerswerkgroep, onderzoeken, 
ontwerpen, voorbereiden en uitvoeren). 

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk 

Kent u iemand in de straat/wijk die nog niet is aangemeld voor de nieuwsbrief van de herinrichtng? Laat 
hem/haar weten dat aanmelden voor de nieuwsbrief makkelijk en snel kan via: 
htps://leefeomgeving.nl/rijen- noordoost. Via deze partcipatewebsite blijf u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en kunt u 24/7 uw vraag stellen of uw mening geven. 

Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw aandachtspunten ook per mail doorgeven door een mail te sturen 
naar: wernercoremans@abg.nl. 


