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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) inzake Koningsptein, kunsttoepassing
Desire Lines en Dr. Kuyperstraat

Geachte mevrouw Kayadoe en meneer Rijsdijk,

Op 16 juni 2020 heeft u ons vragen g%teld inzake het Koningsplein, de kunsttoepassing Desire Lines en
Dr. Kuyperstraat. Dit was naar aanleiding van de hevige regenbui van zondag 14 juni jongstleden , die
zorgde voor wateroverlast ter plaatse. In deze brief beantwoorden wij uw vragen .

1) Wat is de reden dat de goten in het Koningsplein vervangen zijn door zwarte klinkers?
De goten hadden alleen een visuele functie. Het gehele Koningsplein ligt in verhang naar het
midden. Het water loopt automatisch naar het midden. Er is voor gekozen om de goten te
verwijderen omdat deze slecht waren en ze alleen visueel terug te brengen als zwarte lijn.

2) Op welke wijze wordt op het Koningsplein nu wateroverlast tegengegaan en waterberging
gecreëerd ?
Als er teveel water staat, kan er water geborgen worden op straat. Er is geen waterberging onder
het Koningsplein, aangezien de samenstelling van de bodem dat niet goed mogelijk maakt. Het
Koningsplein wordt via een pomp afgewaterd naar De Blaak.

3) Wat zijn de totale kosten tot nu toe voor de gemeente met betrekking tot bestrating (op het
Koningsplein of ook omliggende straten?) Graag daarbij ook specificatie van de volgende
kosten; De herbestrating voor de aanleg van de Desire Lines, de aanleg van dit gouden
lijntje de tussentijdse gedeeltelijke herbestrating in verband met correcties o.a. inzake de
aansluiting ledverlichting, vervanging rijgedeette inzake kapotte Kandla stenen.
De werkzaamheden op het Koningsplein zijn en worden uitgevoerd in het kader van de
kunsttoepassing. De raad heeft op 1 8 oktober 2018 hiertoe besloten , waarbij het budget op ca.
€ 87.000,- werd gesteld. Hierbinnen zijn kosten van de led-stenen (inclusief de elektrische
installatie, kabelwerk, etc.) ca €45.000,-. De stenen die de gouden lijn vormen kosten ca.
€ 10.000,- in totaal. Daarnaast is er voor ca. € 1.500,- glinsterstenen geleverd. Het straatwerk
zelf, dus de arbeid om de stenen er in te leggen, bedraagt ca. € 24.000,-.
De vervanging van kapotte stenen is hierin meegenomen.



4) Zijn deze kosten voor rekening van de Gemeente? Zo nee, zijn deze kosten inbegrepen bij
de kosten aanschaf kunsttoepassing?
Zie antwoord bij vraag 3.

5) Op welke wijze is er bij de aanleg van de nieuwe bestrating in de Dr. Kuyperstraat rekening
gehouden met afvoer van regenwater bij fikse regenbuien , waterberging gecreëerd en
waterinfiltratie gestimuleerd?
Het regenwater wat op de Dr. Kuyperstraat valt wordt via kolken afgevoerd op het nieuwe
hemelwaterafvoer (HWA) rioolstelsel. De hoofdafvoer richting Lohmanpark van dit stelsel is nog
niet gereed. Dit is momenteel in uitvoering.
Binnen de werkzaamheden aan de Dr. Kuyperstraat is geen waterberging aangelegd ; het water
wordt direct afgevoerd naar de sloot (Lohmanpark). Er kan niet in de bodem worden geïnfiltreerd
omdat dit een kleilaag is en geen water door laat.

6) Zijn er ondergrondse buffers danwel kolken geplaatst? Zo nee, waarom niet.
Zie antwoord bij vraag 5.

7) Welke maatregelen zijn er verder nodig om vanaf heden wateroverlast op het Kon ingsplein
en in Dr. Kuyperstraat te voorkomen?
Kort na de regenbui zijn de afvoeren op het Koningsplein, de pompen en de zandvang
schoongemaakt. De zandvang zat vol en heeft vermoedelijk het probleem veroorzaakt. In de Dr
Kuyperstraat, Klaaskaterstraat wordt nog een nieuw transport riool aangelegd. De
werkzaamheden starten het vierde kwartaal van 2020 en duren ca. 6 maanden.

8) Wanneer zullen de eventueel benodigde maatregelen uitgevoerd zijn?
Zie antwoord bij vraag 7.
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