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Verbeterde indruk t.o.v. voorgaande rapportage
Gelijkblijvende indruk t.o.v. voorgaande rapportage
Verminderde indruk t.o.v. voorgaande rapportage
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Het groot onderhoud is afgerond en opgeleverd. Ook de breng- en haalstraat t.b.v. de M.L. Kingschool is
inmiddels gerealiseerd. Rondom de breng- en haalstraat moet alleen nog het groen worden aangelegd. Dit
gebeurt in het 1e kwartaal 2016. De aannemer onderhoudt tot de zomer van 2016 het groen in het gebied.


Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan A3
Kolfstraat

Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan B2
Johanna Naberstraat
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In het eerste kwartaal van 2016 is het schetsontwerp opgesteld en er is onderzoek verricht naar flora en fauna,
bodemkwaliteit en –opbouw, grondwater en te verwachten zetting. De uitkomsten van deze onderzoeken
werken enigszins vertragend op de planning. Zo dient er nog duidelijkheid te komen over het onderheien van
riolering en het aanbrengen van drainage. Uitsluitsel hiervoor wordt verwacht in het tweede en derde kwartaal
van 2016. Planningstechnisch heeft de omgeving van de nieuwe school in de Gasinjetstraat en het
winkelcentrum Wormerplein prioriteit.
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Het project is in het vierde kwartaal van 2015 afgerond en opgeleverd. De aannemer onderhoudt het groen tot
het vierde kwartaal van 2016.


Wheermolen-Oost groot onderhoud riolering fase
Gouwzeestraat
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In het eerste kwartaal van 2016 is de uitvoering van het project gestart. Uitvoering loopt nu ongeveer vier
weken achter door enkele onvoorziene omstandigheden. Het project blijft binnen de gestelde financiële kaders
en vastgestelde criteria. De communicatie tussen bewoners, opzichter en uitvoerder verloopt naar
tevredenheid.
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Overwhere-Zuid groot onderhoud riolering deelplan A4
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In het eerste kwartaal van 2016 is er een draagvlakonderzoek en een onderzoek naar de waterhuishouding
uitgevoerd. De resultaten van beide onderzoeken worden verwerkt in het definitief onderwerp. Realisatie van
het project zal niet eerder aanvangen dan het vierde kwartaal van 2016. Ondanks de vertraging past het project
binnen de gestelde financiële kaders.
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De beoordeling van het deelplan Citerstraat wordt opgepakt nadat de beoordeling van het deelplan
Gouwzeestraat is afgerond. Vanwege de opgelopen vertraging op deelplan Gouwzeestraat zal de beoordeling
voor deelplan Citerstraat ook iets vertraagd zijn. De bewoners zijn over deze vertraging schriftelijk
geïnformeerd.
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De planning is vertraagd doordat de behandeling van het raadsbesluit voor het omdraaien van de
vergunningsplicht voor het kappen van bomen is uitgesteld. Dit betekent dat voor het rooien van bomen de
huidige vergunningsprocedure gevolgd dient te worden. Ook zijn er vooralsnog onvoldoende financiële
middelen beschikbaar om de gehele Hoornselaan op te knappen. Er wordt of dekking gezocht door
verschuiving van onderhoudsbudgetten of de scope wordt aangepast. Begin tweede kwartaal wordt hierover
uitsluitsel verwacht. Er kan dan aan het einde van het tweede kwartaal 2016 begonnen worden met de
uitvoering.



Val Hoornsebrug
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In het eerste kwartaal van 2016 is fase 3 (Beatrixplein) afgerond en is al het groen aangelegd. Het aanbrengen
van de deklaag is twee weken uitgesteld vanwege de weersomstandigheden. Het aanbrengen van de deklaag
staat gepland begin tweede kwartaal, evenals de deklaag Weteringstraat. Dan worden ook de problemen met
afwatering door de aannemer opgelost. Voor het tweede kwartaal staat ook een aanpassing van een als te smal
ervaren inrit opgepakt. Hiervoor wordt een kleine budgetaanpassing gedaan.


Reconstructie Hoornselaan
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Het project is in de eerste kwartaal van 2016 nagenoeg afgerond. Alleen de deklaag moet nog worden
aangebracht. Deze wordt aangebracht in het tweede kwartaal 2016.
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Weteringstraat
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In het eerste kwartaal van 2016 heeft het hoger beroep plaatsgevonden welke Hillebrand tegen het
uitgebrachte vonnis van juli 2015 heeft aangespannen. Destijds was de gemeente Purmerend in het gelijk
gesteld. Ook nu is de gemeente Purmerend in het gelijk gesteld: naast rechtmatigheid betekent dit ook dat de
gemeente recht heeft op het terugvorderen van eerder gemaakte kosten. Naast de uitspraak van het hoger
beroep heeft ook de aanvraag van een subsidie van de Stadsregio Amsterdam voor het aanleggen van een
fietsbrug naast de huidige brug een vertragende werking. De beslissing voor het krijgen van een subsidie wordt
onder meer genomen op basis van een heldere kostenraming. Omdat de scope van het project is gewijzigd
dient de kostenraming aangepast te worden. Naar verwachting is het opstellen hiervan in het tweede kwartaal
2016 afgerond waarmee de aanvraag voor subsidie kan worden ingediend. Aanbesteding volgt op het moment
dat er meer zekerheid is over de financiële dekking (en daarmee de scope) van het project.
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In het eerste kwartaal van 2016 hebben er informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin bewoners en
ondernemers geïnformeerd zijn over het project. Vanaf begin tweede kwartaal wordt de Neckerstraat volledig
afgesloten en starten de werkzaamheden. Omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven middels borden.
Ook in krantenadvertenties en de gemeentelijke website wordt men geïnformeerd over het project, de
afsluiting en omleidingsroutes. De werkzaamheden aan het fietspad langs de Neckerstraat vallen buiten het
project maar worden wel binnen dit project voorbereid. Over de inrichting en ligging van het fietspad zijn de
bewoners van Hazepolder gevraagd een voorkeur uit drie varianten kenbaar te maken. Planning en uitvoering
hiervan dient nog nader bepaald te worden. Na afronding van de Neckerstraat start vanaf juni de uitvoering
van Neckerdijk, eveneens onder volledige afsluiting.
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Westerstraat en Nieuwstraat
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Omvorming groen
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De aanbesteding voor de speeltoestellen is afgerond en er is begonnen met het ontwerp van de speelplekjes.
Van de twintig speelplekjes in 2015 zijn er vijftien plekjes uitgevoerd en afgerond. De overige speelplekjes
worden in het tweede kwartaal 2016 uitgevoerd.
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Vervangen langzaamverkeersbruggen 2014-2017
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In het eerste kwartaal van 2016 zijn de omvormingen gerealiseerd op zichthoeken in Gors, Purmer-Zuid en
Weidevenne. Tevens is de voorbereiding gestart voor het aanpassen van groen in parken en het
omvormen/aanleggen van groen in Purmer-Noord, Purmer-Zuid, Wheermolen en Gors. Uitvoering van de
werkzaamheden vindt plaats in het derde en vierde kwartaal 2016.
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Spelen aanbesteden meerjarencontracten
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In 2012 is besloten het eerder ingestelde eenrichtingsverkeer in de Wester- en Nieuwstraat terug te draaien
naar tweerichtingsverkeer. De rijbaan wordt daarom aangepast en ingericht als tweerichtingsverkeer. In de
Westerstraat worden er een aantal parkeervakken omgezet van ‘schuin parkeren’ naar ‘langs parkeren’. In de
Nieuwstraat worden er op drie locaties parkeervakken omgezet naar laad- en losplaatsen. Om te komen tot
een breed gedragen ontwerp vindt er in het tweede kwartaal een inloopavond plaats waarbij het voorlopig
ontwerp en planning gepresenteerd wordt. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats in het derde kwartaal
2016.
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In het eerste kwartaal van 2016 zijn er zes bruggen geplaatst. In het tweede kwartaal wordt voorlopig de
laatste brug geplaatst. Uit onderhoudsinspecties blijkt dat drie andere bruggen ook aan vervanging toe zijn. Het
vervangen van deze bruggen past binnen het bestaande budget. Uitvoering van het vervangen van deze drie
bruggen wordt nog nader gepland.
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Uit het milieukundig onderzoek blijkt dat er asbest in de bodem zit. De locatie is met hekken afgezet en
buurtbewoners zijn geïnformeerd. Er wordt nu een voorlopig saneringsplan opgesteld welke getoetst wordt
door het RUD en HHNK. Bewoners zullen via een informatieavond worden ingelicht over de plannen voor
sanering en de resterende werkzaamheden. Voor het saneren zal er extra budget benodigd zijn. Er zijn
eveneens kosten gemaakt voor het huren van hekken om de locatie af te zetten. Verdere planning voor
uitvoering is afhankelijk van goedkeuring van het saneringsplan.
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Openbaar groen onderhoud 2015-2018
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In het eerste kwartaal van 2016 heeft er, samen met bewoners, een buurtschouw plaatsgevonden. Hieruit zijn
nog enkele wensen ontstaan welke in het tweede kwartaal 2016 gerealiseerd worden. Hierdoor is er wel een
kostenoverschrijding ontstaan. Omdat het een pilot betreft waarin buurtbetrokkenheid hoge prioriteit heeft,
wordt deze kostenoverschrijding geaccepteerd. Informatie over de uitvoering van de wensen is gepubliceerd
op de website.


Gors Ringvaartstrook
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De subsidie vanuit de provincie Noord-Holland is definitief vastgesteld en zal binnenkort uitbetaald worden.
Om de steigers af te maken worden er nog voorzieningen aangelegd voor water en stroom. Deze voorzieningen
worden betaald vanuit de Hemmelandgelden.
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De eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan het openbare groen worden voor een groot deel uitgevoerd
door mensen via de Participatiewet (PW) en de wet sociale werkvoorziening (WSW) met coördinatie via de
afdeling Uitvoering in het kader van Social Return. De overige, merendeel machinale, werkzaamheden worden
uitgevoerd door twee aannemers. Deze partijen zijn nu twaalf maanden in uitvoering. In het eerste kwartaal
hebben de aannemers de geleverde kwaliteit van hun werk verbeterd.

