
Interne overdracht project Centrumplan fase 2

Naam project Centrumplan fase 2
Projectleider I.K. Kuperus
Ambtelijke opdrachtgever Afdelingshoofd interne zaken A Vd Bovenkamp
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder G.A. De Kruif
Overdracht naar Afdeling beheer en realisatie C. Ockhuijsen
Overdrachtsdatum Juni 2017

Achtergronden van het project

Basis: 
- plan van aanpak; Projectplan 
- Voortgangsrapportages;
- Bestek, aanbesteding en uitvoeringsdocumenten 

Zie N schijf; Project centrumplan

In- en extern betrokken partijen

- Betrokken in- en externe partijen: Projectgroep Centrumplan, DES, directievoering (S. 
Kremer), uitvoering Aannemer Van Gelder (johan van de Brand). 

- Projectorganisatie: zie projectplan.
- Gemaakte afspraken: Vitens watertappunt, beheer en onderhoud grondspots DES.
- Overeenkomsten/contracten: Vitens overeenkomst en voorfinanciering grondspots
- Subsidie provincie Utrecht:
- Benoem  eigenaren  in  de  lijnorganisatie  (verantwoordelijk  voor  beheer)  van  de 

afspraken/overeenkomsten/contracten. Ruud van de Velden .
- Toezicht en kennis van de uitvoering Frans van de Berg.

Projectspecificaties

Het project betreft de herinrichting van de openbare ruimte van het Centrum. Overgedragen 
wordt  het  centrum  gebied  Voorstraat,  Dorpsstraat,  Kostverloren  bestaande  uit  de  nieuwe 
inrichting. 

De  nieuwe inrichting  zal  gevolgen  hebben  voor  het  regulier  beheer  op  in  ieder  geval  de 
onderdelen: 

- Onderhoud en verzorgen bomen 
- Beheer en onderhoud verlichting
- Beheer en onderhoud bestrating met straatmeubilair etc. 

Er wordt een afgrond project overgedragen, met als enige verplichting: 
- Evaluatie  eenrichting  verkeer  Dorpsstraat  medio  2020  (hiervoor  blijft  een  budget 

beschikbaar).
- Evaluatie verkeersbesluit medio september 2017

Na de overdracht nog af te handelen deeldossiers
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Beschrijf welke zaken op het moment van overdracht nog niet zijn afgehandeld en/of mogelijke 
aandacht gaan vragen. 

Aanbrengen grondspots onder de leibomen
Bomen en struiken najaar 2017
Effecten van de verkeerscirculatie voor personen auto’s en bevoorrading.

Prognose structurele (beheer-, onderhouds-, -extra- personele)kosten voor over te 
dragen product/dienst/resultaat.

Zie documenten bij Kadernota 2018

Evaluatie

 Evaluatie eenrichting verkeer Dorpsstraat medio 2020 (hiervoor blijft een budget 
beschikbaar).

 Evaluatie verkeersbesluit medio september 2017

Bijlagen

Zie de documenten Van Gelder over de uitvoering bij frans van de Berg
Overige documenten N schijf project Centrumplan en aanbesteding centrumplan

Ondertekening

Opgemaakt te Woudenberg, juni 2017

Projectleider Ambtelijk opdrachtgever Ontvanger
I.K. Kuperus                           A. van de Bovenkamp            C. Ockhuijsen
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