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Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023  
Portefeuillehouder: wethouder Steintjes  
Datum: 27 september 2022  

 

 
Kennis te nemen van 
Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023. Dit is op 27 september 2022 vastgesteld door 
ons college. 
 
Context 
Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Mobiliteit komt voort uit de Mobiliteitsvisie die in 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma geeft de activiteiten 
weer die in 2023 worden verricht en kijkt terug op de projecten die in 2022 zijn 
uitgevoerd. 
 
Kernboodschap 
Voor onze centrumgemeente is een goede bereikbaarheid cruciaal. In zowel de 
Mobiliteitsvisie 2016-2026 als in het Coalitieakkoord is deze visie opgenomen. Dit 
uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie en het Coalitieakkoord. 
Het vertaalt de ambities en visies uit deze documenten in concrete uitvoeringsprojecten 
die de komende periode worden voorbereid en uitgevoerd. 
 
Financiën 
In voorgaande jaren werd het uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de raad 
aangeboden. Dit is nu niet aan de orde. Op dit moment wordt aan de raad niet gevraagd 
om financiele middelen beschikbaar te stellen. In de begroting 2023 is voor het 
mobiliteitsfonds een structurele aanmelding gedaan waarmee de jaarlast van de 
investeringen uit het uitvoeringsprogramma mobiliteitsagenda financieel is gedekt 
(aanmelding 58. Mobiliteitsplan/-fonds blz. 86 begroting 2023). 
 
De volgende wegen zullen worden opgepakt J.F. Kennedylaan, Wijnbergseweg – 
Doetinchemseweg, Van Hogendorplaan, Zuivelweg en de kruising Mercuriusstraat – 
Energieweg. De benodigde kredieten totaal circa € 8 miljoen zijn opgenomen in het 
overzicht nieuwe kredieten (blz. 226, Begroting 2023) en zullen worden genoteerd bij de 
vaststelling van de begroting 2023. Zie ook onderstaande tabel. 
 
 

  

Tabel 1: Samenvatting aanmeldingen Begroting 2023 

 

Omschrijving investering Krediet

Herinrichting Zuivelweg 2.500.000€               

J.F. Kennedylaan tussen Hofstraat en Rozengaardseweg 1.098.000€               

Extra middelen herinrichting Wijnbergseweg - Doetinchemseweg 1.712.969€               

Herinrichting Van Hogendorplaan 2.700.000€               

Mercuriusstraat - Energieweg pm

totaal 8.010.969€               
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Daarnaast wordt gebruik gemaakt van eerder toegekende mobiliteitgelden, 
onderhoudsgelden van Buha bv, subsidies en projectkredieten.  
 
Vervolg 
Met de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 door het college zijn de 
projecten waarmee wij in 2023 aan de slag gaan bekend. Op het moment dat de raad 
instemt met de begroting 2023 kunnen de projecten opgestart en uitgevoerd worden. 
 
Bijlagen 
1. Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 
 


