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1. Inleiding 

De wijk Liebergen wordt een zorgvriendelijke wijk. Hierbij speelt de openbare ruimte een belangrijke 
rol. De plannen voor de openbare ruimte zullen op een flink aantal punten moeten worden aangepast. 
Dit geldt ten eerste voor de woonstTaten die zijn voorzien van een standaardinrichting. Straten zullen 
op inrichtingsdetails moeten worden aangepast. Ten tweede zal dit moeten gebeuren door andere of 
aanvullende ontwerpen voor te stellen voor de nog aan te pakken woon straten in het monumentale deel 
en ten slotte door aan de hoofdwegen aanvullende investeringen door te voeren (zie de kaartbijlagen). 

In dit bijlage rapport dat hoort bij de notitie "Over de drempel" worden: 
- de randvoorwaarden en uitgangspunten geschetst die nodig zijn om de kosten van deze maatregelen 
ook daadwerkelijk te berekenen; 
- de daaruit vloeiende (meer)kosten zijn doorgerekend 

De begroting die is opgesteld is een elementenbegroting. Het is gezien het stadium van het ontwerp 
richtinggevend voor de nadere uitwerking van de verschillende deel-ontwerpen die in de toekomst 
zullen worden gemaakt (definitief ontwerp). Zo wordt bijvoorbeeld een sh'aatprofiel niet over de hele 
lengte doorgerekend, maar wordt een aanname op basis van strekkende meters van een gemiddeld 
profiel gedaan. 

Voor de subsidieaanvraag is nadrukkelijk gespecificeerd wat de 'plus' is (meerkosten). Deze 'plus' is 
gebaseerd op de ontwerpkeuzes en/of aanvullingen van de reeds bestaande ontwerp uitgangspunten. 
Overigens zal dit niet altijd leiden tot meerkosten. Een andere detaillering kan nu immers nog 
makkelijk worden verwerkt in het definitief ontwerp. 

Leeswijzer 

Om de zogenaamde 'plussen' te kunnen bepalen wordt allereerst 'de basis' worden beschreven in 
hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 'de plussen' beschreven en begroot. 
Voor de snelle lezer; in hoofdstuk 4 zijn de 'basis'kosten en de meerkosten opgenomen. 

2. Basisinspanning Liebergen 

2.1 Inleiding 
Voor de basisinspanning heeft de gemeente Hilversum een programma voor de komende jaren 
opgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar: 
- woonstraten: monumentaal en standaard (2.2) en 
- hoofdwegen (2.3). 

2.2 Woonstraten: monumentaal en standaard 

De gemeente Hilversum hanteert voor de nog te herstraten delen voor de wijk Liebergen verschillende 
types, namelijk standaard en monumentaal. 

Standaardinrichting 
De standaard-inrichting van de openbare ruimte van de wijk Liebergen is gelijk aan de standaard
inrichting van de rest van de gemeente Hilversum. Het gaat daarbij vooral om woonstraten met een 
zogenaamd '30 km regime' en een smalle bakmaat. Deze straatjes liggen in wijken van na de oorlog en 
zijn architectonisch niet bijzonder waardevol. 

De inrichting is simpel, netjes en doelmatig, zonder dat het sober genoemd kan worden. Het beeld is 
klassiek, met een smalle rijbaan van asfalt of gebakken klinkers, aan een of twee zijden langs parkeren 



en aan beide zijden stoepen, verhoogd liggend en voorzien van betontegels. De straten zijn standaard 
voorzien van dubbelzijdige laan beplanting van 2e of 3e orde (omvang). 

Het langs parkeren wordt op verschillende manieren opgelost: 
- parkeren in de goot, op de rijbaan (in asfalt); 
- parkeren in een langs parkeervak van zwarte betonklinkers (bij klinkerbestrating en enkelzijdig 
parkeren of dubbelzijdig zonder bomen). 

Voor smalle straten in Hilversum geldt dat er een goot in het midden van het profiel ligt, dit om het 
onderhoud en beheer te vergemakkelijken. 

Bijbehorende maten zijn: 
- een stoep is minimaal 4 tegels plus een band breed; 
- in zeer kleine bakrnaten (tot 8 meter) kan hier van worden afgeweken;. 
- de rijbaan is minimaal 3 meter breed, zonder 'tegenstroomse fietsers'; 
- met 'tegenstroomse fietser' minimaal 3,40 meter breed (CROW zegt 3,25); 
- de goot in het midden is zo smal mogelijk (maximaal 30 cm); 
- tussen parkeervak en rijbaan ligt een verzonken band van 10 cm; 
- een parkeerstrook is minimaal 2 meter breed, inclusief eventuele goot. 

Bijbehorende detaillering is: 
- hoeken worden halfsteens rondgestraat met halve betontegels; 
- uitritten zijn herkenbaar in parkeervakken door gebruik van grijze beton klinkers; 
- een beperkt aantal afvalbakken en fietsenrekken ('nietjes') wordt opgenomen; 
- boomspiegels zijn 90 cm bij 120 cm en gelegen in de parkeerstrook, de bomen zijn voorzien van 
beschermbeugel h.o.h. 

Monumentaal Standaard 
De monumentale woonstraten zijn veelal van voor de oorlog en architectonisch interessant. Voor 
Liebergen geldt dit voor het Dudok-wijkje, dat aangewezen wordt als beschermd stadsgezicht. 
In alle straten staan bomen. De materialisering en detaillering is bijzonder en subtiel. Bij een 
herinrichting wordt waar mogelijk het oude materiaal hergebruikt. Parkeren gebeurt op rabatstroken. 
Dis een oud Hilversums detail dat een zekere charme bezit. 

Bijbehorende maten zijn de volgende: 
- een stoep is minimaal 4 tegels plus een band breed; 
- in zeer kleine bakrnaten (tot 8 meter) kan hier van worden afgeweken; 
- de rijbaan is minimaal 3 meter breed, zonder 'tegenstroomse fietsers'; 
- met 'tegenstroomse fietser' minimaal 3,40 meter breed (CROW zegt 3,25); 
- de goot in het midden is zo smal mogelijk (30 cm); 
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- rabatstroken zijn 1,20 breed exclusief verlaagde band, plus ter plaatse van een rabatstrook is de stoep 
een extra halve tegel breder. 

Detaillering: 
- parkeren gebeurt op rabatstroken van gele gebakken klinkers in halfsteens verband; 
- uitritten in rabatstrook zijn herkenbaar door een langsgestrate richting; 
- straten zijn zowel in keper (twee goten) als in halfsteens verband gelegd;. 
- stoepbanden zijn van granietkeien (parkeren) of bestaan uit een dubbele laag gele klinkertjes (zonder 
parkeren); 
- hoeken zijn rondgestraat (halve betontegel); 
- boomspiegels zijn 90 cm bij 120 cm, met klinkertjes omrand, gelegen in de rabatstrook; 
- bomen zijn voorzien van een beschermbeugel. h.o.h. 13 meter; 
- er zijn eenduidige erf afscheidingen (hekjes of gemetselde muurtjes). 

Beheer en groen zijn standaard. 



2.3 Hoofdwegen 

De voornemens voor de hoofdwegen in Liebergen zijn verwoord in het document Planning 
Infrastructuur 2000-2010 (versie 3e kwartaal 2002) van de gemeente Hilversum. 

Millckelersstraat (project 72) 
Het deel tussen de Jan van der Heidestraat en de Kamerlingh Onnessweg zal geheel worden 
heringericht. Hiervoor is € 545.000,- gereserveerd. 

Uitgangspunten van deze inrichting zijn: 
- parkeervakken van 2,0 m langs de rijbaan; 
- de huidige tussenberm wordt verwijderd; 
- de bomen aan de zuidzijde worden behouden; 
- er moeten bomen aan de noordzijde in het plan worden opgenomen; 
- de rijbaan is 6 meter; 
- het fietspad is (inclusief schampstrook) 2,40 meter; 
- het voetpad achter de bomen is minimaal 1,20 meter; 
- er zullen diverse aanpassingen aan het kruispunt van de Jan van der Heijdenstraat plaatsvinden. 
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Het wegvak tussen de Kamerlingh Onnesweg en de Anthonie Fokkerweg zal worden voorzien van een 
aanliggend verhoogd fietspad. Hiervoor is € 202.000,- gereserveerd. 

Kamerlillgh Ollllesweg (projectell 89 en 90) 
Voor de aanpassing van het kruispunt is een bedrag van € 382.000,- gereserveerd. 

Daarnaast zal ook de Kamerlingh Onnesweg worden opgeknapt inclusief de fietsvoorzieningen tussen 
de Minckelersstraat en de Lorentzweg (€ 357.000) en tussen Liebergerweg en Minckelersstraat (€ 
107.000,-). 

In totaal is het voornemen om € 1.593.000 in de hoofdwegen van dit gebied te investeren. 

3. Een beschrijving van de 'plus' 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk twee is de basisinspanning voor Liebergen beschreven. In dit hoofdstuk wordt de 'plus' 
beschreven. 
Voordat de 'plus' wordt uitgewerkt worden allereerst een aantal uitgangspunten die zijn gehanteerd 
voor de 'plus' beschreven. 

1. Het ISV bouwprogramma (zie notitie "Over de drempel") is leidend voor de inrichting van de 
zorgvriendelijke wijk Liebergen. De woninglocaties van levensloop bestendige en integraal 
toegankelijke woningen zijn immers bekend (Zie de kaartbijlagen). 
2. Levensloop bestendig maar niet zielig. 
De kwetsbare gebruiker (ouderen, gehandicapten, kinderen maar ook professionals uit de zorg) zijn 
uitgangspunt voor de inrichting van een zorgvriendelijke woonomgeving. De wijk moet 'rol'vriendelijk 
zijn maar ook voor 'gewone' Liebergers een pré zijn. 
3. Een optimale begaanbaarheid en toegankelijkheid staat voorop. 
Er is in de uitwerking gedetailleerd gekeken wat de belangrijke dagelijkse routes (op dit moment) zijn 
en welke routes in de toekomst zullen worden gebruikt (zie ook "Over de drempel"). De 
woonomgeving rond het Woon Zorg Centrum St. Joseph krijgt vanwege de 'spilfunctie' extra 
aandacht. Hier komt immers alles samen. 
4. Vraagsturing en samenwerking met de doelgroep is uitgangspunt (zie wederom hoofdrapport). 
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5. Informeren en participeren van de doelgroep is uitgangspunt geweest in de planvorming. 
6. Optimale integrale toegankelijkheid, bereikbaarheid attractiviteit en sociale veiligheid zijn eveneens 
uitgangspunt geweest voor de planvorming. 
Voor de routing (zie punt 2) is de keuze gemaakt om de dag- en avondroutes uit het oogpunt van een 
optimale sociale veiligheid niet van elkaar te scheiden. Concreet: De belangrijke verkeerswegen: de 
Kamerlingh Onnesweg, Minckelerstraat, Jan van der Heijdenstraat en de Antony Fokkerweg zijn de 
primaire routes die 'rol'vriendelijk zullen zijn in de toekomst 
Daarnaast is vanwege de hoge parkeerdruk in een aantal gevallen gekozen deze druk te 'verleggen' 
naar de randenJn het profiel was het soms eenvoudig niet mogelijk de integrale toegankelijkheid te 
waarborgen voor de kwetsbare gebruiker. 
7. In deze notitie staat de fysieke planontwikkeling voorop. Toch zijn de sociale en handhavings zaken 
ook door de gemeente Hilversum geformuleerd (alleen passen deze niet in het kader van deze 
aanvraag). 
8. De kosten van een normale 'basis'wijk zijn afgezet tegen de meerkosten (zie hoofdstukken], 3 en 4 
van deze notitie). 

Dit hoofdstuk is uitgewerkt rond een aantal centrale vragen: 
- Welke aanpassingen in het standaard profiel zijn nodig voor een zorgvriendelijke wijk en tot welke 
meerkosten leidt dit? (3.2); 
- Welke aanpassingen van het monumentaal profiel zijn nodig voor Liebergen en tot welke meerkosten 
leidt dit? (3.3); 
- Dit zelfde zal onder 3.4 worden beschreven voor de hoofdwegen; 
- Onder 3.5 worden een aantal algemene punten beschreven die de gehele wijk aangaan. 

3.2 De 'plus' in het standaard profiel. 

In Liebergen zijn een groot aantal straten een aantal jaren geleden reeds aangepakt. Echter een aantal 
details zijn nog onvoldoende. Deze details zijn 'stuk voor stuk' uitgewerkt in een overzicht van kleine 
maatregelen en kosten. De lijst met aanpassingen inc1usief kosten is opgenomen in bijlage C. Deze 
lijst beperkt zich tot de obstakels. Maatregelen op het vlak van openbare verlichting zijn uitgewerkt 
onder het algemene deel (3.5). 

Toelichting 
De lijst met aanpassingen bevat hoofdzakelijk obstakels 
die in een 'normale' wijk geen problemen hoeven op te leveren, 
maar in Liebergen cruciale belemmeringen in routes voor ouderen, 
minder validen en kinderwagens kunnen zijn. 

Veel voorkomende situaties zijn: 
-boom op trottoir; 
-lichtmast in trottoir; 
-uitrit in trottoir; 
-nuts kast op trottoir; 
De foto's illustreren de situaties die in de wijk zijn te vinden. 

Voor de aanpassing van straten geldt dat de uiteinden van de trottoirs 
op een goede wijze aansluiten op de rijbanen, zodat oversteken goed 
mogelijk is. De knelpunten zijn op de trottoirs zelf geconcentreerd. 

Per standaard knelpunt is een raming gemaakt die zijn verkregen uit 
een wijkschouw. Door het aantal knelpunten te vermenigvuldigen met 
de kostenraming per standsituatie is een globale raming te maken. De 
totale geraamde kosten van de aanpassingen worden geschat op 
€ 41.846,- inc1usief BTW (Bijlage C). 



5 

3.3 De 'plus' van het monumentaal profiel 

De profielen in het monumentale deel van de wijk zijn veelal smal. De parkeerdruk ligt hoog. 
Wanneer men één van de gebruikers van de openbare ruimte wil bevoordelen leidt dit in veel gevallen 
tot een verzwakking van de positie van de andere gebruiker. Dit vraagt om ontwerpkeuzes. In dit geval 
ligt het spanningsveld tussen voldoende parkeren en goede routes voor voetgangers. 

Voor een goede route voor voetgangers stellen we een 'verschuiving' van het profiel voor. Namelijk 
door aan één zijde te kiezen voor een minimale breedte van 1,60 meter tot minimaal 1 ,30 meter en aan 
de andere zijde het trottoir terug te brengen tot minimaal 60 cm (a-symetrisch profiel). Het 
tweerichting verkeer wordt in ieder geval gehandhaafd. Daarmee blijft de rijbaan minimaal 4,50 meter. 
(CROW). De gemeente Hilversum heeft als uitgangspunt 3,40 meter. 

De vraag is in hoeverre deze aanpassing tot hogere kosten leidt. Aangezien ook de riolering wordt 
vervangen, zijn er geen meerkosten gemoeid met de verplaatsing van kolken. Wel zal mogelijkerwijs 
met kabels en leidingen rekening moeten worden gehouden. 

Voor de kostenraming van de 'plus' is uiteindelijk rekening gehouden met 3 factoren, namelijk: 
1. het verbreden (en versmallen) van het trottoir, 
2. extra zorg voor boomspiegels en 
3. de upgrading van de openbare verlichting. 
De kosten van deze aanpassingen staan in het onderstaand overzicht. 

Kostenoverzicht 'plus' monumentaal 
verbreden trottoir 

u 

ten koste rijweg of parkeren 
levering tegels 
afvoeren overig mat 
stort kosten 
lev. en verw. zand 

ten koste van ander trottoir 
extra grondwerk 

totaal extra kosten per m 1 profiel 

totaal extra kosten per boomspiegel 

totaal extra kosten per lichtmast 

0,30 
0,30 
0,05 
0,03 

9,67 
2,33 
6,35 

11,00 

per m' 

per m' 

32,0% 

19% 

32,0% 

19% 

32,0% 

19% 

NB de 32% in de tabel zijn staartkosten en onvoorziene kosten 

2,90 
0,70 
0,32 
0,33 

4,25 

0,33 

4,58 

6,05 

7,20 

27,20 
90,00 

117,20 

154,70 

184,09 

545,00 

719,40 

856,09 

Gevolg is wel dat het aantal parkeerplaatsen afneemt.Daar waar het profiel smaller is dan 10 meter is 
immers niet tweezijdig parkeren mogelijk. Verder zullen er, voor het voorkomen dat er obstakels 
komen, ook minder parkeerplekken zijn. Daarom wordt deze oplossing niet voor het gehele gebied 



gekozen. Het a-symetrisch profiel wordt als optie voorgesteld voor de routes in het monumentaal 
gebied, namelijk voor de: 
- Duivenstraat 
- Marconistraat 
- Van 't Hoffstraat 
- Simon Hoogewerffstraat 
Een bijzonder geval is overigens de Daltonstraat. Ook dit standaard profiel zal zo worden aangelegd 
dat er aan één zijde een maximaal voetpad aanwezig is. 
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In totaal wordt de lengte van dit profiel geraamd op 1000 m. Binnen de totale wijk wordt vooralsnog 
uitgegaan van 200 bomen en 200 lichtmasten. De totale extra kosten van deze drie ingrepen komen op 
€ 215.236,-. 

Kostenoverzicht 

verbreden trottoir 
verzorging boomspiegel 
upgrading verlichting 

totaal 

3.4 De 'plus' van de hoofdwegen 

ander profiel 

st./m1 
1000 

200 
200 

7,20 7.200 
184,09 36.818 
856,09 _--=-1.:....71.:...: . .:.21.:...: 8:-

215.236 

Wij stellen voor om het gebied van de Minckelersstraat tussen Anthonie Fokkerweg en Kamerlingh 
Onnesweg zoveel mogelijk in te richten als een bijzondere functie. Dat wil zeggen dat er aan de zijde 
van het zorgcomplex een aparte laad en losstrook over een lengte van zo'n 120 m. wordt gerealiseerd. 
Verder komen er 2 verhoogde oversteekplaatsen met een breedte van 2,50 meter. Er is in dit gebied 
eveneens extra aandacht voor verlichting en ook zullen er enkele overdekte wachtplekken worden 
gemaakt. 

Om een berekening te kunnen maken is de volgende redenering gevolgd. Uitgangspunt is het 
voornemen van de gemeente om in ieder geval een verhoogd aanliggend fietspad te maken. Over een 
lengte van circa 300 meter zal de noordzijde van de Minckelersstraat Oost een geheel nieuw profiel 
krijgen. De breedte van deze nieuwe inrichting wordt op 12 meter gesteld. Uitgaande van een 
investeringsniveau van € 130,- per mI zal de totale investering op € 468.000,- komen. Hierbij moet de 
reeds voorgenomen investering van het aanliggend fietspad in mindering worden gebracht. Wat rest is 
een plusinvestering van € 268.000,-

Verder zullen 2 oversteekplaatsen worden aangelegd. 

Oversteekplaatsen 
asfalt STAB lev en aanbrengen dik 
o tot 12 cm 
verkeersmeubilair 

aanneemsom 2 drempels 
staartkosten en onvoorzien 

Totaal voor twee drempels 

50 m2 

De overdekte wachtplaatsen worden geraamd op € 20.000,-. 

€ 25,00 1.250,00 
2.000,00 

2x 
€ 6.500,00 

32% € 2.080,00 

19% € 10.210,20 

De totale kosten van de bovengenoemde zaken worden begroot op € 298.2 10,20. 

Bij de herinrichting van de Minckelersstraat tussen Anthony Fokkerweg en de Jan van der 
Heijdenstraat zal een voetgangersprofiel van 1,20 achter de bomen voldoende zijn. Echter om 
voldoende ruimte voor passeren te scheppen zal aan de noordzijde van de straat gekozen moet worden 
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voor een trottoirbreedte van 3,20 waar de bomen in geplaatst worden. Mogelijkerwijs kan hierdoor aan 
een zijde van de straat het langsparkeren gedeeltelijk komen te vervallen. Dit geldt in ieder geval voor 
de het gedeelte van de Kamerlingh Onnesweg ter hoogte van het toekomstig zorgcomplex St Joseph. 
Ook hier moet aan de oostzijde van de Kamerlingh Onnesweg worden gestreefd naar een 
trottoirbreedte van 3,20 m. met bomen. 
Het aanbrengen van tikstroken bij kruisingen (voor visueel gehandicapten) en aanvraag tikkers bij 
VRI' s zal niet leiden tot meerkosten. 

Bij gebrek aan een duidelijke vergelijking tussen huidige en verwachte situatie is hiervoor een stelpost 
van € 50.000,- opgenomen. Voor eventuele oversteekplaatsen wordt een stelposten opgenomen van € 
40.000,-. Het totaal komt dan op € 90.000,-. 

Langs de Jan van der Heijdenstraat zal het voetpad aan de oostzijde over de gehele lengte verbreed 
moeten worden met 1,20 m. tot 2,40 m. Dit gaat ten kosten van het groen. De extra kosten hiervan 
worden geraamd op € 100 per mI. Totale kosten zijn hiermee geraamd op € 30.000,-. 

ander materiaal en constructie 
Het toepassen van speciale materialen ter voorkoming van onkruid en dergelijke wordt niet 
geadviseerd. Wel dient extra aandacht te zijn voor dubbelzijdige verlichting langs een zijde van de 
hoofdroutes. Met deze armaturen worden zowel voetpad als rijbaan direct aangelicht Uitgaande van 
100 masten over een lengte van circa 2000 meter zal een extra investering nodig zijn van circa 
€ 120.000,-. 

3.5 Enkele algemene punten 

Algemene punten die voor de gehele wijk gelden is de openbare verlichting (onvoldoende) en het 
aantal rustplaatsen voor ouderen en gehandicapten op de (en nabij de) hoofdroutes die zij gebruiken. 
Het aantal banken dat bijgeplaatst moet worden wordt geraamd op 30 stuks. Hiervoor is een post 
geraamd van € 470,- per bank; totaal € 14.100,-. Aanvullende maatregelen zoals prullenbakken, 
fietsrekken en dergelijke worden geraamd op totaal € 10.000,-. Totaal: € 24.100,-. 

Ook de opwaardering van zo'n 1000 m2 gazon tot hoogwaardig sierplantsoen is opgenomen. Hiervoor 
wordt een post geraamd van € 23,50 per m2 gazon opgenomen; totaal € 23.500,-. Daarnaast worden 
een aantal attractieve inrichtingselementen opgenomen (o.a. voor geurroute voor visueel 
gehandicapten). Deze worden begroot op van € 30.000,-. Het totaal komt daarbij op € 53.500,-. 

De speelvoorzieningen zullen niet leiden tot meerkosten. 

In de groenstrook aan de randen van de wijk zal een parkeervoorziening worden gesitueerd voor 40 
personenwagens op half verharding (open betonstenen met groen). Deze kosten worden begroot op € 
50.000,-(stelpost). 

Naast de aanpassing van de openbare verlichting in het monumentale deel en langs de hoofdroute 
wordt € 100.000,- gereserveerd voor aanpassing van de openbare verlichting in de overige gebieden. 

De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het glasvezelnet zijn in fase 1 in totaal € 160.000,- . 
Gecombineerd met rioleringswerkzaamheden worden 800 woningen voor € 200,- per woning van 
glasvezel voorzien. 

Een stelpost van € 200.000,- is opgenomen ten behoeve van het aanpakken van de knelpunten op de 
hoofdroutes die net buiten de wijk liggen. In een schouw zijn deze punten geïnventariseerd. 

Tot slot is aanvullende aandacht nodig voor het ontwerp van en toezicht tijdens de uitvoering. Veel 
valt of staat met de detaillering van ontwerp en uitvoering. Niet alleen het belang van het zorgvuldig 
verdichten van fundering, maar ook de afwerking van boomspiegels, het plaatsen van meubilair en 



dergelijk is van groot belang voor de totale kwaliteit van de openbare ruimte. Hiervoor is een budget 
geraamd van 3% over het totale projectbudget van het basisniveau. Dat projectbudget bedraagt 
€ 8.30 1.985. Het extra zorgbudget is in dit geval € 249.060,-. 

4. Totale extra meerkosten zorgvriendelijke wijk Liebergen 

De kosten die gemeente Hilversum heeft begroot voor 'de basis' zijn begroot op € 8.301.985,-. 

Begrotingsoverzicht 'basisniveau' aanpak woonomgeving Liebergen. 

Verharding 
Groen 
Speel voorzieningen 

Totaal 

€ 7.780.130 
€ 14l.225 

€ 380.630 

€ 8.301.985 

De totale meerkosten zijn begroot op € 1.631.952 volgens de specificatie in onderstaande tabel 
opgenomen. Dit totaal bedrag is nog exclusief herkenningspunten in de route in de vorm van 
kunstwerken of licht. 

Begrotingsoverzicht 'plusniveau' aanpak woonomgeving Liebergen 

Aanpassen standaard profiel 
Aanpassen monumentaal profiel 
Extra Minckelersstraat-Oost 
Kamerlingh Onnesweg 
Verbreding voetpad Jan van der Heijdenstraat 
Verlichting langs hoofdroutes 
Extra straatmeubilair 
Opwaarderen groen + routingelementen 
Parkeerplaatsen aan de rand 
Opwaarderen openbare verlichting overige straten 
Glasvezelnet (FttH 1 stc fase) 
Aanhechting in omgeving 
Kwaliteitszorg 

Totaal 

€ 4 1.846 
€ 215.236 
€ 298.210 
€ 90.000 

€ 30.000 
€ 120.000 
€ 24.100 

€ 53.500 
€ 50.000 
€ 100.000 
€ 160.000 
€ 200.000 
€ 249.060 

€ 1.631.952 

(stelpost) 

(stelpost) 

(stelpost) 
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Overigens moet worden opgemerkt dat het realistisch is om alle kostenposten met lO% te 
vermeerderen in verband met "onvoorzien". In dat geval komen de totale kosten van het plusniveau op 
€ 1.795.147,-. 

NB alle bedragen zijn inclusief 19% BTW. 

5. Bijlagen: 

Kaartbijlage Ligging Hoofdwegen en Woonstraten standaard en monumentaal. 
Kaartbijlage Ontwerpvisie Openbare Ruimte (basisniveau) 
Kaartbijlage Herstructureringsplannen Liebergen 
Kaartbijlage Rolroutes en aangepaste woningen 
Overzicht "plus"maatregelen in woonstraten met een standaardprofiel 
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1.  Inleiding 

De wijk Liebergen wordt een zorgvriendelijke wijk. Hierbij speelt de openbare ruimte een 
belangrijke rol. De plannen voor de openbare ruimte zullen op een flink aantal punten moeten 
worden aangepast. 
Dit geldt ten eerste door het onlangs nieuw ingerichte deel. Straten zullen op inrichtingdetails 
moeten worden aangepast. Ten tweede zal dit moeten gebeuren door andere of aanvullende 
ontwerpen voor te stellen voor de nog aan te pakken woonstraten en ten slotte door voor de 
hoofdwegen enkele aanvullende investeringen door te voeren (voor kaartjes Liebergen zie 
bijlage A). 

In dit bijlage rapport dat hoort bij de notitie "Over de drempel" worden: 
- de randvoorwaarden en uitgangspunten geschetst die nodig zijn om de kosten van deze 
maatregelen ook daadwerkelijk te berekenen; 
- de daaruit vloeiende (meer)kosten zijn doorgerekend 

De begroting die is opgesteld is een elementenbegroting. Het is gezien het stadium van het 
ontwerp richtinggevend voor de nadere uitwerking van de verschillende deel-ontwerpen die in 
de toekomst zullen worden gemaakt (definitief ontwerp). Zo wordt bijvoorbeeld een 
straatprofiel niet over de hele lengte doorgerekend, maar wordt een aanname op basis van 
strekkende meters van een gemiddeld profiel gedaan. 

Voor de subsidieaanvraag is nadrukkelijk gespecificeerd wat de 'plus' is (meerkosten). Deze 
'plus' is gebaseerd op de ontwerpkeuzes enJof aanvullingen van de reeds bestaande ontwerp 
uitgangspunten. Overigens zal dit niet altUd leiden tot meerkosten. Een andere detaillering 
kan nu immers nog makkelijk worden verwerkt in het definitief ontwerp. 

Leeswijzer 
Om de zogenaamde 'plussen' te kunnen bepalen zal allereerst 'de basis' worden beschreven 
(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden 'de plussen' beschreven en begroot. 
Voor de snelle lezer; in hoofdstuk 4 zijn de 'basis'kosten en de meerkosten opgenomen. 



2. Basisinspanning Liebergen 

2.1 Inleiding 
Voor de basisinspanning heeft de gemeente Hilversum een programma voor de komende 
jaren opgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt naar : 
- woonstraten : monumentaal en standaard (2.1) en 
- hoofdwegen (2.2). 

2.2 Woonstraten: monumentaal en standaard 

De gemeente Hilversum hanteert voor de nog te herstraten delen voor de wijk Liebergen 
verschillende types, namelijk standaard en monumentaal. 

Standaardinrichting 
De standaard-inrichting van de openbare ruimte van de wijk Liebergen is gelijk aan de 
standaard-inrichting van de rest van de gemeente Hilversum. Het gaat daarbij vooral om 
woonstraten met een zogenaamd '30 km regime' en een smalle bakmaat. Deze straatjes liggen 
in wijken van na de oorlog en zijn architectonisch niet bijzonder waardevol. 

De inrichting is simpel, netjes en doelmatig, zonder dat het sober genoemd kan worden. Het 
beeld is klassiek, met een smalle rijbaan van asfalt of gebakken klinkers, aan een of twee 
zijden langs parkeren en aan beide zijden stoepen, verhoogd liggend en voorzien van 
betontegels. De straten zijn standaard voorzien van dubbelzijdige laan beplanting van 2e of 3e 
orde (omvang). 

Het langs parkeren wordt op verschillende manieren opgelost : 
- parkeren in de goot, op de rijbaan (in asfalt); 
- parkeren in een langs parkeervak van zwarte betonklinkers (bij klinkerbestrating en 
enkelzijdig parkeren of dubbelzijdig zonder bomen). 

Voor smalle straten in Hilversum geldt dat er een goot in het midden van het profiel ligt, dit 
om het onderhoud en beheer te vergemakkelijken. 

Bijbehorende maten zijn: 
- een stoep is minimaal 4 tegels plus een band breed; 
- in zeer kleine bakmaten (tot 8 meter) kan hier van worden afgeweken;. 
- de rijbaan is minimaal 3 meter breed, zonder 'tegenstroomse fietsers'; 
- met 'tegenstroomse fietser' minimaal 3,40 meter breed (CROW zegt 3,25); 
- de goot in het midden is zo smal mogelijk (maximaal 30 cm); 
- tussen parkeervak en rijbaan ligt een verzonken band van 10 cm; 
- een parkeerstrook is minimaal 2 meter breed, inclusief eventuele goot. 

Bijbehorende detaillering is: 
- hoeken worden halfsteens rondgestraat met halve betontegels; 
- uitritten zijn herkenbaar in parkeervakken door gebruik van grijze beton klinkers; 
- een beperkt aantal afvalbakken en fietsenrekken ('nietjes') wordt opgenomen; 
- boomspiegels zijn 90 cm bij 120 cm en gelegen in de parkeerstrook, de bomen zijn voorzien 
van bescherrnbeugel h.o.h. 



Monumentaal Standaard 
De monumentale woonstraten zijn veelal van voor de oorlog en architectonisch interessant. 
Voor Liebergen geldt dit voor het Dudok-wijkje. 
In alle straten staan bomen. De materialisering en detaillering is bijzonder en subtiel. Bij een 
herinrichting wordt waar mogelijk het oude materiaal hergebruikt. Parkeren gebeurt op 
rabatstroken. Dit een oud Hilversums detail dat een zekere charme bezit. 

Bijbehorende maten zijn de volgende: 
- een stoep is minimaal 4 tegels plus een band breed; 
- in zeer kleine bakmaten (tot 8 meter) kan hier van worden afgeweken; 
- de rijbaan is minimaal 3 meter breed, zonder 'tegenstroomse fietsers'; 
- met 'tegenstroomse fietser' minimaal 3,40 meter breed (CROW zegt 3,25); 
- de goot in het midden is zo smal mogelijk (30 cm); 
- rabatstroken zijn 1,20 breed exclusief verlaagde band, plus ter plaatse van een rabatstrook is 
de stoep een extra halve tegel breder. 

Detaillering: 
- parkeren gebeurt op rabatstroken van gele gebakken klinkers in halfsteens verband; 
- uitritten in rabatstrook zijn herkenbaar door een langsgestrate richting; 
- straten zijn zowel in keper (twee goten) als in halfsteens verband gelegd;. 
- stoepbanden zijn van granietkeien (parkeren) of bestaan uit een dubbele laag gele klinkertjes 
(zonder parkeren); 
- hoeken zijn rondgestraat (halve betontegel); 
- boomspiegels zijn 90 cm bij 120 cm, met klinkertjes omrand, gelegen in de rabatstrook; 
- bomen zijn voorzien van een beschermbeugel. h.o.h. 13 meter; 
- er zijn eenduidige erf afscheidingen (hekjes of gemetselde muurtjes). 

Beheer en groen zijn standaard. 

2.3 Hoofdwegen 

De voornemens voor de hoofdwegen in Liebergen zijn verwoord in het document Planning 
Infrastructuur 2000-2010 (versie 3e kwartaal 2002) van de gemeente Hilversum. 

Minckelersstraat (project 72) 
Het deel tussen de Jan van der Heidestraat en de Kamerlingh Onnessweg zal geheel worden 
heringericht. Hiervoor is € 545.000,- gereserveerd. 

Uitgangspunten van deze inrichting zijn: 
- parkeervakken van 2,0 m langs de rijbaan; 
- de huidige tussenberm wordt verwijderd; 
- de bomen aan de zuidzijde worden behouden; 
- er moeten bomen aan de noordzijde in het plan worden opgenomen; 
- de rijbaan is 6 meter; 
- het fietspad is (inclusief schamp strook) 2,40 meter; 
- het voetpad achter de bomen is minimaal 1,20 meter; 
- er zullen diverse aanpassingen aan het kruispunt van de Jan van der Heijdenstraat 
plaatsvinden. 



Het wegvak tussen de Kamerlingh Onnesweg en de Anthonie Fokkerweg zal worden voorzien 
van een aanliggend verhoogd fietspad. Hiervoor is € 202.000,- gereserveerd. 

Kamerlingh Onnesweg (projecten 89 en 90) 
Voor de aanpassing van het kruispunt is een bedrag van € 382.000,- gereserveerd. 

Daarnaast zal ook de Kamerlingh Olmesweg worden opgeknapt inclusief de 
fietsvoorzieningen tussen de Minckelersstraat en de Lorentzweg ( € 357.000) en tussen 
Liebergerweg en Minckelersstraat ( € 107.000,-). 

In totaal is het voornemen om € 1.593.000 in de hoofdwegen van dit gebied te investeren. 



3. Een beschrijving van de 'plus' 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk twee is de basisinspanning voor Liebergen beschreven. In dit hoofdstuk wordt de 
'plus' beschreven. 
Voordat de 'plus' wordt uitgewerkt worden allereerst een aantal uitgangspunten die zijn 
gehanteerd voor de 'plus' beschreven. 

1. Het ISV bouwprogramma (zie notitie "Over de drempel") is leidend voor de inrichting van 
de zorgvriendelijke wijk Liebergen. De woninglocaties van levensloop bestendige en integraal 
toegankelijke woningen zijn immers bekend. Zie kaartje Bijlage B; 
2. Levensloop bestendig maar niet zielig. 
De kwetsbare gebruiker (ouderen, gehandicapten, kinderen maar ook professionals uit de 
zorg) zijn uitgangspunt voor de inrichting van een zorgvriendelijke woonomgeving. De wijk 
moet 'rol'vriendelijk zijn maar ook voor 'gewone' Liebergers een pré zijn; 
3. Een optimale begaanbaarheid en toegankelijkheid staat voorop. 
Er is in de uitwerking gedetailleerd gekeken wat de belangrijke dagelijkse routes (op dit 
moment) zijn en welke routes in de toekomst zullen worden gebruikt (zie ook "Over de 
drempel"). De woonomgeving rond het Woon Zorg Centrum St. Joseph krijgt vanwege de 
'spilfunctie' extra aandacht. Hier komt immers alles samen; 
4. Vraag sturing en samenwerking met de doelgroep is uitgangspunt (zie wederom 
hoo fdrapport); 
5. Informeren en participeren van de doelgroep is uitgangspunt geweest in de planvorming; 
6. Optimale integrale toegankelijkheid, bereikbaarheid attractiviteit en sociale veiligheid zijn 
eveneens uitgangspunt geweest voor de planvorming. 
Voor de routing (zie punt 2) is de keuze gemaakt om de dag- en avondroutes uit het oogpunt 
van een optimale sociale veiligheid niet van elkaar te scheiden. Concreet: De belangrijke 
verkeerswegen: de Kamerlingh Onnesweg, Minckelerstraat, Jan van der Heijdenstraat en de 
Antony Fokkerweg zijn de primaire routes die 'rol'vriendelijk zullen zijn in de toekomst. 
Daarnaast is vanwege de hoge parkeerdruk in een aantal gevallen gekozen deze druk te 
'verleggen' naar de randen.In het profiel was het soms eenvoudig niet mogelijk de integrale 
toegankelijkheid te waarborgen voor de kwetsbare gebruiker; 
7. In deze notitie staat de fysieke planontwikkeling voorop. Toch zijn de sociale en 
handhavings zaken ook door de gemeente Hilversum geformuleerd (alleen passen deze niet in 
het kader van deze aanvraag); 
8. De kosten van een normale 'basis'wijk zijn afgezet tegen de meerkosten (zie hoofdstukken 
1,3 en 4 van deze notitie). 

Dit hoofdstuk is uitgewerkt rond een aantal centrale vragen: 
- Welke aanpassingen in het standaard profiel zijn nodig voor een zorgvriendelijke wijk en 
tot welke meerkosten leidt dit? (3.2); 
- Welke aanpassingen van het monumentaal profiel zijn nodig voor Liebergen en tot welke 
meerkosten leidt dit? (3.3); 
- Dit zelfde zal onder 3.4 worden beschreven voor de hoofdwegen; 
- Onder 3.5 worden een aantal algemene punten beschreven die de gehele wijk aangaan. 



3.2 De 'plus' in het standaard profiel 

In Liebergen zijn een groot aantal straten een aantal jaren geleden reeds aangepakt. Echter een 
aantal details zijn nog onvoldoende. Deze details zijn 'stuk voor stuk' uitgewerkt in een 
overzicht van kleine maatregelen en kosten. De lijst met aanpassingen inclusief kosten is 
opgenomen in bijlage C. Deze lijst beperkt zich tot de obstakels. Maatregelen op het vlak van 
openbare verlichting zijn uitgewerkt onder het algemene deel (3.5). 

Toelichting 
De lijst met aanpassingen bevat hoofdzakelijk obstakels die in een 'normale' wijk geen 
problemen hoeven op te leveren, maar in Liebergen cruciale belemmeringen in routes voor 
ouderen, minder validen en kinderwagens kunnen zijn. 

Veel voorkomende situaties zijn: 
-boom op trottoir; 
-lichtmast in trottoir; 
-uitrit in trottoir; 
-nuts kast op trottoir; 
De foto's illustreren de situaties die in de wijk zij n  te vinden. 

Voor de aanpassing van straten geldt dat de uiteinden van de trottoirs op 
een goede wijze aansluiten op de rijbanen, zodat oversteken goed 
mogelijk is. De knelpunten zijn op de trottoirs zelf geconcentreerd. 

Per standaard knelpunt is een raming gemaakt die zijn verkregen uit een 
wijkschouw. Door het aantal knelpunten te vermenigvuldigen met de 
kostenraming per standsituatie is een globale raming te maken. De totale 
geraamde kosten van de aanpassingen worden geschat op € 41.846,
inclusief BTW (Bijlage C). 

3.3 De 'plus' van het monumentaal profiel 

De profielen in het monumentale deel van de wijk zijn veelal smal. De parkeerdruk ligt hoog. 
Wanneer men één van de gebruikers van de openbare ruimte wil bevoordelen leidt dit in veel 
gevallen tot een verzwakking van de positie van de andere gebruiker. Dit vraagt om 
ontwerpkeuzes. In dit geval ligt het spanningsveld tussen voldoende parkeren en goede routes 
voor voetgangers. 

Voor een goede route voor voetgangers stellen we een 'verschuiving' van het profiel voor. 
Namelijk door aan één zijde te kiezen voor een minimale breedte van 1,60 meter tot minimaal 
1,30 meter en aan de andere zijde het trottoir terug te brengen tot minimaal 60 cm (a
symetrisch profiel). Het tweerichting verkeer wordt in ieder geval gehandhaafd. Daarmee 



blijft de rijbaan minimaal 4,50 meter. (CROW). De gemeente Hilversum heeft als 
uitgangspunt 3,40 meter. 

De vraag is in hoeverre deze aanpassing tot hogere kosten leidt. Aangezien ook de riolering 
wordt vervangen, zijn er geen meerkosten gemoeid met de verplaatsing van kolken. Wel zal 
mogelijkerwijs met kabels en leidingen rekening moeten worden gehouden. 

Voor de kostenraming van de 'plus' is uiteindelijk rekening gehouden met 3 factoren, 
namelijk: 
1. het verbreden (en versmallen) van het trottoir, 
2. extra zorg voor boomspiegels en 
3. de upgrading van de openbare verlichting. 
De kosten van deze aanpassingen staan in het onderstaand overzicht. 

Kostenoverzicht 'plus' monumentaal 
verbreden trottoir 

u 

ten koste rijweg of parkeren 
levering tegels 
afvoeren overig mat 
stort kosten 
lev. en verw. zand 

ten koste van ander trottoir 
extra grondwerk 

totaal extra kosten per m1 profiel 

aan brengen beluchting per boom 

totaal extra kosten per boomspiegel 

vervanging armatuur 

totaal extra kosten per lichtmast 

0,30 m2 
0,30 m2 
0,05 ton 
0,03 m3 

NB de 32% in de tabel zijn staart- en onvoorziene kosten 

9,67 2,90 
2,33 0,70 
6,35 0,32 

11,00 0,33 

per m' 4,25 

per m' 0,33 

4,58 

32,0% 6,05 

19% 7,20 

27,20 
90,00 

117,20 

32,0% 154,70 

19% 184,09 

545,00 

32,0% 719,40 

19% 856,09 
-

Gevolg is wel dat het aantal parkeerplaatsen afneemt.Daar waar het profiel smaller is dan 10 
meter is immers niet tweezijdig parkeren mogelijk. Verder zullen er, voor het voorkomen dat 
er obstakels komen, ook minder parkeerplekken zijn. Daarom wordt deze oplossing niet voor 
het gehele gebied gekozen. Het a-symetrisch profiel wordt als optie voorgesteld voor de 
routes in het monumentaal gebied, namelijk voor de: 
- Duivenstraat 
- Marconistraat 
- Van 't Hoffstraat 
- Simon Hoogewerffstraat 



Een bijzonder geval is overigens de Daltonstraat. Ook dit standaard profiel zal zo worden 
aangelegd dat er aan één zijde een maximaal voetpad aanwezig is. 

In totaal wordt de lengte van dit profiel geraamd op 1000 m. Binnen de totale wijk wordt 
vooralsnog uitgegaan van 200 bomen en 200 lichtmasten. De totale extra kosten van deze drie 
ingrepen komen op € 216. 130,-. 
Kostenoverzicht 

verbreden trottoir 
verzorging boomspiegel 
upgrading verlichting 

totaal 

3.3 De 'plus' van de hoofdwegen 

ander profiel 

st .lm1 
1000 

200 
200 

7,20 7.200 
184,09 36.818 
856,09 _----'-1..;..7..;.;1.=2..;..18"-

215.236 

Wij stellen voor om het gebied van de Minckelersstraat tussen Anthonie Fokkerweg en 
Kamerlingh Onnesweg zoveel mogelijk in te richten als een bijzondere functie. Dat wil 
zeggen dat er aan de zijde van het zorgcomplex een aparte laad en losstrook over een lengte 
van zo'n 120 m. wordt gerealiseerd. Verder komen er 2 verhoogde oversteekplaatsen met een 
breedte van 2,50 meter. Er is in dit gebied eveneens extra aandacht voor verlichting en ook 
zullen er enkele overdekte wachtplekken worden gemaakt . 

Om een berekening te kunnen maken is de volgende redenering gevolgd. Uitgangspunt is het 
voornemen van de gemeente om in ieder geval een verhoogd aanliggend fietspad te maken. 
Over een lengte van circa 300 meter zal de noordzijde van de Minckelersstraat Oost een 
geheel nieuw profiel krijgen. De breedte van deze nieuwe inrichting wordt op 12 meter 
gesteld. Uitgaande van een investeringsniveau van € 130,- per mi zal de totale investering op 
€ 468.000,- komen. Hierbij moet de reeds voorgenomen investering van het aanliggend 
fietspad in mindering worden gebracht. Wat rest is een plusinvestering van € 268.000,-

Verder zullen 2 oversteekplaatsen worden aangelegd. 

Oversteekplaatsen 
asfalt ST AB lev en aanbrengen dik 
o tot 12 cm 
verkeersmeubilair 

aanneemsom 2 drempels 
staartkosten en onvoorzien 

Totaal voor twee drempels 

50 m2 € 

De overdekte wachtplaatsen worden geraamd op € 20.000,-. 

25,00 1.250,00 
2.000,00 

2 .:..:.x :::---::-::-::-::-C:7""" 
€ 6.500,00 

32% € 2 .080,00 

19% € 10.210,20 

De totale kosten van de bovengenoemde zaken worden begroot op € 298.2 10,20. 

Bij de herinrichting van de Minckelersstraat tussen Anthonie Fokkerweg en de Jan van der 
Heijdestraat zal een voetgangersprofiel van 1,20 achter de bomen voldoende zijn. Echter om 
voldoende ruimte voor passeren te scheppen zal aan de noordzijde van de straat gekozen moet 
worden voor een trottoirbreedte van 3,20 waar de bomen in geplaatst worden. Mogelijkerwijs 



kan hierdoor aan een zijde van de straat het langsparkeren gedeeltelijk komen te vervallen. Dit 
geldt in ieder geval voor de het gedeelte van de Kamerlingh Onnesweg ter hoogte van het 
toekomstig zorgcomplex St. Joseph. Ook hier moet aan de oostzijde van de Kamerlingh 
Onnesweg worden gestreefd naar een trottoirbreedte van 3,20 m. met bomen. 
Het aanbrengen van tikstroken bij kruisingen (voor visueel gehandicapten) en aanvraag 
tikkers bij VRI' s zal niet leiden tot meerkosten. 

Bij gebrek aan een duidelijke vergelijking tussen huidige en verwachte situatie is hiervoor een 
stelpost van € 50.000,- opgenomen. Voor eventuele oversteekplaatsen wordt een stelposten 
opgenomen van € 40.000,-. Het totaal komt dan op € 90.000,-. 

Langs de Jan van der Heijdestraat zal het voetpad aan de oostzijde over de gehele lengte 
verbreed moeten worden met 1,20 m. tot 2,40 m. Dit gaat ten kosten van het groen. De extra 
kosten hiervan worden geraamd op € 100 per mI. Totale kosten zijn hiermee geraamd op 
€ 30.000,-. 

ander materiaal en constructie 
Het toepassen van speciale materialen ter voorkoming van onkruid en dergelijke wordt niet 
geadviseerd. Wel dient extra aandacht te zijn voor dubbelzijdige verlichting langs een zijde 
van de hoofdroutes. Met deze armaturen worden zowel voetpad als rijbaan direct aangelicht. 
Uitgaande van 100 masten over een lengte van circa 2000 meter zal een extra investering 
nodig zijn van ca. € 120.000,-. 

3.5 Enkele algemene punten 

Algemene punten die voor de gehele wijk gelden is de openbare verlichting (onvoldoende) en 
het aantal rustplaatsen voor ouderen en gehandicapten op de (en nabij de) hoofdroutes die zij 
gebruiken. Het aantal banken dat bijgeplaatst moet worden wordt geraamd op 30 stuks. 
Hiervoor is een post geraamd van € 470,- per bank; totaal € 14.100,-. Aanvullende 
maatregelen zoals prullenbakken, fietsrekken en dergelijke worden geraamd op totaal € 
10.000,-. Totaal: € 24.100,-. 

Ook de opwaardering van zo'n 1000 m2 gazon tot hoogwaardig sierplantsoen is opgenomen. 
Hiervoor wordt een post geraamd van € 23,50 per m2 gazon opgenomen; totaal € 23.500,-. 
Daarnaast worden een aantal attractieve inrichtingselementen opgenomen (o.a. voor geurroute 
voor visueel gehandicapten). Deze worden begroot op van € 30.000,-. Het totaal komt daarbij 
op € 53.500,-. 

De speel voorzieningen zullen niet leiden tot meerkosten. 

In de groenstrook aan de randen van de wijk zal een parkeervoorziening worden gesitueerd 
voor 40 personenwagens op half verharding (open betonstenen met groen). Deze kosten 
worden begroot op € 50.000,-(stelpost). 

Naast de aanpassing van de openbare verlichting in het monumentale deel en langs de 
hoofdroute wordt € 100.000,- gereserveerd voor aanpassing van de openbare verlichting in de 
overige gebieden. 



De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het glasvezelnet zijn in fase 1 in totaal 
€ 160.000,- . Gecombineerd met rioleringswerkzaamheden worden 800 woningen voor 
€ 200,- per woning van glasvezel voorzien. 

Een stelpost van € 200.000,- is opgenomen ten behoeve van het aanpakken van de knelpunten 
op de hoofdroutes die net buiten de wijk liggen. In een schouw zijn deze punten 
geïn ven tari seerd. 

Tot slot is aanvullende aandacht nodig voor het ontwerp van en toezicht tijdens de uitvoering. 
Veel valt of staat met de detai llering van ontwerp en uitvoering. Niet alleen het belang van het 
zorgvuldig verdichten van fundering, maar ook de afwerking van boomspiegels, het plaatsen 
van meubilair en dergelijk is van groot belang voor de totale kwaliteit van de openbare 
ruimte. Hiervoor is een budget geraamd van 3% over het totale projectbudget van het 
basisniveau. Dat projectbudget bedraagt € 8.301.985,-. Het extra zorgbudget is in dit geval € 
249.060,-. 



4. Totale extra meerkosten zorgvriendelijke wijk Liebergen 

De kosten die gemeente Hilversum heeft begroot voor 'de basis' zijn begroot op € 8.301.985,-. 

Begrotingsoverzicht 'basisniveau' aanpak woonomgeving Liebergen. 

Verharding € 7.780.130,- . 
Groen € 141.225,-. 
Speelvoorz. € 380.630,-. 
Totaal € 8.30 1 .985,-. 

De totale meerkosten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Dit totaal bedrag is nog exclusief 
herkenningspunten in de route in de vorm van kunstwerken of licht. 

Begrotingsoverzicht 'plusniveau' aanpak woonomgeving Liebergen 

Aanpassen standaard profiel 
Aanpassen monumentaal profiel 
Extra Minckelersstraat-Oost 
Kamerlingh Onnesweg 
Verbreding voetpad Jan van der Heijdestraat 
Verlichting langs hoofdroutes 
Extra straatmeubilair 
Opwaarderen groen + routingelementen 
Parkeerplaatsen aan de rand 
Opwaarderen openbare verlichting overige straten 
Glasvezelnet 
K wali tei tszorg 
Aanhechting in omgeving 
Totaal 

€ 41.846,-. 
€ 215.236,-. 
€ 298.210,-. 
€ 90.000,- (stelpost). 
€ 30.000,-. 
€ 120.000,-. 
€ 24.100,-. 
€ 53.500,-. 
€ 50.000,-. (stelpost) 
€ 100.000,-. 
€ 1 60.000,-
€ 249.060,-. 
€ 200.000,-. (stelpost) 
€ 1.631.952,-. 

Overigens moet worden opgemerkt dat het realistisch is om alle kostenposten met 10% te 
vermeerderen in verband met "onvoorzien". In dat geval komen de totale kosten van het 
plusniveau op € 1.795.147,-. 

NB alle bedragen zijn inclusief 1 9% BTW. 



Bijlage A :  De belangrijkste wegen en elementen in de wijk Liebergen voor de inrichting van 
een zorgvriendelijke openbare ruimte 

> kaartjes gaan over de post ! het zijn 2 A3's 
> verkleinen naar A4's 



Bijlage B Aanpak woningen Liebergen 

Alfons wil jij hier het kleuren kaartje toevoegen 



Bij lage C Overzicht maatregelen 'plus' in het standaard profiel (excJ. BTW) 

Mail ik apart bij het rapport 



Min isterie van Volkshuisvesting 
Rui mtelijke Ordening en Mi l ieubeheer 

Ministerie van VROMIDGWIIBS/U 
U n it Bijzondere Regelingen 
IPC 230 
Postbus 30943 
2500 GX Den Haag 

Reg i s t ra t i enummer 

Ont vang s t datum 

Aanvraag ri cht ing Stad & 
regi o 

Ontvangst S t ad & Regio 

Tende rnumme r 

1 .  Gegevens van de aanvrager 

a .  Naam rechtspersoon 

b .  Naam cont actpersoon 

c .  Func t i e  cont actper soon 

d .  Be zoekadre s 

S t raat en hu i s nummer 

Post code en plaat s 

e .  Postadres 

Postbus 

Post code en plaat s 

f .  T e l e foonnummer 

g .  T e l e f ax 

h .  E -mail 

i .  Int ernet s i t e  

j .  Uitbetal ing 
sub s idieb i j drage op 
(post ) banknumme r 

Ten name van 

Gemeente Hilversum 
----_._--------

i 1: .  A .  �,] . S imon 

I SV - coo!:c1 i na t or 

2 3  

? ? ? ? ?  

? ? ? ?  

9 9 0 0  

1 2 0 1  GM 
-----

0 3 5  - 6 2 9 . 2 3 . 5 -1 

0 3 5  - 6 2 9 . 2 3 2 2  
-------------

a . s imon <h i l versum . n l 

\-';Ww . hil versum , nl 
_.�._-_._.,-_."."---_._----

? 

? 

Aanvraagform ulier BC voor een subsidie voor de kosten, 
bedoeld in artikel 2, onder BC van de Tijdelijke 
woonzorgstimu leringsregeling 

Lees voor het invullen eerst zorgvuldig de toelichting bij" het 
aanvraagformulier en de tekst van de Tijdelijke 
Woonzorgstimuleringsregeling en de toelichting daarop. 
(vragen 3. onder d en e en 6a. onder 1 .  zijn niet van toepassing indien 
het geen investering in woningen of gebouwen betreft. ) 
(geldig voor 3" tender van 1 oktpber· 30 november 2002) 

(ni e t  in te vul l en door de aanvrager) 

(ni e t  in te vul l en door de aanvrager) 

(ni et in te vullen door de aanvrager) 

(ni e t  in te vul l en door de aanvrager) 

(ni e t  in te vul l en door de aanvrager) 

2 .  Algemene gegevens van de proj e c tvoorbereiding en - ontwikke l i ng 

a .  Naam/ t i t e l  van het proj ect " Over de drempe l "  
Aanvraao subsidie \>ioon z orgst i m u l e r ingsrege l i ng BC ; maat rege l en en 

. . me e r ko s t en voor de onenbare ru imte ·.ran de z orgvri ende l i  "i ke wi i k  
Liebex·gen . 

b .  Real i s a t i e  in de provinc i e  Noord Hol l and 

Gemeente ��l v e r sum 
Eventueel p l aats de w i j k Li ebe rgen 

c .  Loopt i j d  van de 
voorbereiding/ 
ontwikkel ing van het 
proj ect 

d .  Opgave deelnemende 
part i j en :  

( v e rmoede l i j ke )  startdatum 

--- 1 I1o�,tember 2 0 0 2  

v/ie noemen v.ie a l l ema a l ? ?  

( ve rmoede l i j ke )  Op l ever ingsdatum 

1 .  Naam bei;JOnerS L i ebe.rqen { ou deren , k i ndé ren j geha..YJ.dicapt en }  

p. a .  Opbouwwerk S I S  
Adres 

postcode en pl aat s 

Karakt e r i s t iek 

Interne t s i t e  

2 .  Naam 

Adr e s  

post code en plaat s 

Karakt e r i s t i ek 

�',lon iE.9bOUhr,'-el.-enigingen 
p . a .  I'lon i ng s t i ch t. ing Dudok 



I nterne t s it e  



3 .  Naam 

Adre s  

Postcode en pl aat s 

Karakt e r i s t i ek 

Int ernet s i t e  

4 .  Naam 

Adre s  

postcode en plaat s 

Karakt e r i s t iek 

Int ernet s i t e  

5 .  Naam 

Adres 

post code en plaat s 

Karakteri s t iek 

Internet s i t e  

6 .  Naam 

Adres 

Post code en plaat s 

Karakt e r i s t iek 

Internet s i t e  

e .  O p  welke w i j ze hee f t  
overeenst emming 
pl aat sgevonden tussen de 
s amenwerkende part i j en ,  
waarb ij part i j en 
overeenst emming hebben 
bere ikt . 

f .  Wat i s  het resultaat van 
het ove rleg tussen de 
deelnemende part i j en? 

3 .  I nhoud van he t pro j ec t  

a .  D e  doe l s t e l l ing en 
beknopte be schrij v ing van 
het proj e c t  

b .  W a t  i s  d e  samenhang tus sen 
wonen , zorg en/of 
dienstverlening in het 
p ro j e c t ?  

c .  Welke b i j d rage levert e l k  
van d e  deelnemende 
part i j en a f zonde rl i j k ,  
z owel f inancieel a l s  
inhoude l i j k  aan het 
proj ect ? 

par t i j  1 

Parti j 2 

par t i j  3 

---VAC 

Samenl...:erkende Bonden 'Van Ouderen 

ZOl."gaanb i e d e r s  , N a s s au s c hool f k i  nderc1aq-"rerbl i 1 f 
p .  a .  S t  icht ing P S Z  de Spri ngplank ........... . 

OP z e e r  ve r schill��.0�l����_���_�p_we l door : 
- same�. 0e st raat 0.12_ J.l?l annenmakers hebben be ;,.;oners in de rol stoel door èe 
::;:r:n:zg-e-duwdT----- -- --_. --

- schouwen samen met bet,..!oners 
-=--.S?..E. s t raat p�a t e n  !.ne� be_�?.!..��E.� 
- ov�.E .. leSL_o-·v��E_ l1e� u i t ��eli�_�lt\'Ï��.1=:_in eell SL��0��11 i j k�2�j�enkomst 

---A l l e  l..")art i c i pant.en L. i. j n  z e e r  enthou s i a s t  e n  e r  i s  t ot al e  
ovel.·eenst emminq 

---Rea l i s t a i e ',fa n  zorgvr iende l i  i ke openbal-e r u i mt e in de ,,;ijk L i ebergen 

http://Na.ssausc.hool
http://en.thous.iast


P a r t i j  4 

p a r t i j  5 

P a r t i j  6 

d .  Opgave van de te vervul l en 
voorwaarden : 
1 .  Welke ve rgunningen z i j n  
reeds verkregen ? 

2 .  Welke vergunningen 
moe t en nog verkregen 
worden en wat is de s t and 
van z aken ? 

3 a . Past het p l an b i nnen 
het vigerende 
b e s t emmings p l an ( naam 
b e s t emmings p l an )  

3b . Z o ,  n e e  welke 
maat regel e n  z i j n  er 
getrof f en om het p l an in 
overeenst emming met het 
b e s t emmingplan t e  brengen? 

e .  Aan t a l  te rea l i seren 
woningen ( of wooneenheden) : 

o j a  

o nee 

o Huurwoningen i 

o Koopwoningen 

o Servicekosten 

€ 

best emmingsplan 

o Huurp r i j s per woning 
Iper maand 1 

€ 

o verkoo�pr ij s per 
won1.ng 

€ 

4 .  Vraag van de doelgroep die ten gronds l ag l i g t  aan he t proj e c t  

a .  Op welke doelgroep ( en )  i s  
h e t  toekom s t ige proj ect 
ger icht ? 

o Dementerenden 

o Dak- en thu i s l oz en 

o Mensen met psychische beperk ing 

o Overige namel i j k :  

o Mensen met z intuig l i j ke beperking 

b .  Beknop t e  omschri j ving van 
de vraag van de 
doelgroep ( en )  en de wij z e  
waarop h e t  proj e c t  daarin 
voor z i e t  

c .  Op we lke w i j ze i s  de 
doelgroep b i j  de 
proj ectvoorbereiding j 
ontwikkel ing van het 
proj ect bet rokken ? 

5 .  He t innova t i eve e l ement 

a .  Welke e lementen in het 
t oekomst ige proj e c t  z i j n  
innovat i e f  t e  noemen? 

b .  Op welk s chaalniveau is 
d i t  proj e c t  innova t i e f : 

6 .  Valt he t p ro j e c t  onder één 
of meerdere van de i n  de 
3e tender genoemde thema ' s  

o regionaal o 

o Techno l ogi sche Vernieuwing 

o wel z i j n  en D ienstverl ening 

I Aankruisen wat van toepassing is en invullen 

provinciaa l  o l ande l i j k  

o Zorgvriende l i j ke Wi j ken 

o Vraagsturing 



7 .  De f i nan c i ë l e  aspec ten van de voorbe r e i d i ng op he t proj e c t  
( B i j  a l l e  genoemde bedragen wordt ervan uitgegaan d a t  deze inclusief BTW zij n. Indien d i t  niet het geval i s  , dient d i t  expliciet vermeld t e  worden. ) 

A. Fi nanc i ë l e  dekking 

1 . 0pbrengsten huur 

2 .  B i j dragen van 
samenwerkende part i j en 

P a r t i j  1 

p a r t i j  2 

P a r t i j  3 

P a r t i j  4 

3 .  B i j drage ( n )  uit andere 
sub s idieregel ingen dan 
de T i j de l i j ke 
woonzorgs t imulerings
regel ing 

4 .  Overige b i j dragen 
Spec i f i ceren op aparte 
b i j l age 

5 . 1  We l k  deel van het 
proj ect i s  f inanc ieel 
niet gedekt ? 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Naam van de regel ing 

5 . 2  Hoeveel sub s i d i e  € 
vraagt u aan ? 

( Maximaal 3 0 %  van de 
ext ra kosten) 

B .  Inve s ter ingen 

1 .  P e ildatum 

2 .  Totale investering s 
kosten van het proj ect : 
( indien het 

inve s t e ringen betreft 
in woningen of gebouwen 
de kosten nader spec i 
f iceren volgens onder
s t aande opsomming) 

Grondkos ten 

Datum ( maand / j aar ) 

verwervingskosten € 

A f schr i j ving Boekwaarde € 

Bedrag 

€ 

€ 

€ 

€ 

Kos t en infrastructure l e  �€�------------------------------------------------------------------------------------
voorz ieningen 

Kosten bouwr i j p  maken € 

Kosten saneren vervui l de € 
grond 

S loopkos t en € 

Bouwkos ten 

Bouwkundige werken € 

I n s t a l l a t i e s  € 

Vaste inricht ing € 

Terrein € 

Algemene u i t voeringskosten € 

Ops l agen : 

Algemene kosten € 



winst en r i s i co € 

Afkoop r i s i coregel ing € 

Onvoor z iene bouwkosten € 

BTW € 

Inri ch tingskosten incl . BTW € 

Bijkomende kos ten 

Voorbereidings- en € 
begele iding s kosten 

He f f ingen e t c . € 

Verzekeringen € 

Aanloopkos t en € 

F inanc i e ring skosten € 

R i s icoverrekeningen € 

Onvoor z iene b i j komende € 
kosten 

BTW € 

3 .  Tot ale extra kosten van € 
het proj e c t  ( De kosten die 
hoger z i j n  dan de normale 
kosten van soortge l i j ke 
inve s t eringen , z ie art . 2 ,  
onder bc , van de 
T i j de l i j ke woonzorg
st imul eringsregel ing) 
( spec i f i ceren op aparte 

b i j lage ) 

8 .  Opgave van b i j geslo ten N . B .  Z onder deze documenten kan de aanvraag niet i n  behande l i ng worden 
documenten ��=e�n�o�m�e�n�.

� 
__ �� ______ �� ____ ���� ________ � __________________ � __ �� ______ � ______ ___ 

[J Af schr i f t  van de inschr i j v ing van de aanvrager en de deelnemende 
part i j  ( en )  b i j  de Kamer van Koophandel of statuten toevoegen ( indien 
van toepas s ing ) ; 

[J Gespe c i f i ceerde begrot ing van de kosten van het proj ect op bas is van 
o f f e r te s , conform art ike l  5 ,  l i d  2 van de 
t i j de l i j ke rege l i ng ;  Gedetai l l e erde spec i f icat i e  van de ext ra kost en ; 

[J Tekeningen met maatvoering van het onderdee l  van het proj ect waarvoor 
sub s idie wordt aangevraagd ; 

[J Adv i e s  z orgkantoor ; indien van t oepa s s ing 

[J Techn i sche omschr i j v ing van innovat ieve element incl . domot ica 

[J Over ige name l i j k : 



9 .  Ondertekening en verklaring door de aanvrager en p a r t i c ipanten 

Aanvrager 

Organ i sa t i e  

Naam 

Funct i e  

Plaat s en datum 

Deelnemende p ar t i j  1 

Organi sat i e  

Naam 

Func t i e 

Plaat s en datum 

Deelnemende par t i j  2 

Organ i s a t i e  

Naam 

Funct i e  

Plaat s e n  datum 

Deelnemende p a r t i j  3 

Organ i s a t i e  

Naam 

Funct ie 

Plaat s en datum 

Dee l nemende partij 4 

O rgani s a t i e  

Naam 

Func t i e  

Plaat s e n  datum 

Deelnemende p a r t i j  5 

Organi s a t i e  

Naam 

Func t i e  

p l aat s e n  datum 

Deel nemende par t i j  6 

Organ i sa t i e  

Naam 

Funct i e  

p l aat s e n  datum 

Aanvrager en dee lnemende part i j en verklaren dit f ormul i e r  naar waarheid t e  
hebben ingevuld e n  gaan akkoord met cont role van d e  gegevens . Door de 
ondert ekening betu igen z i j  hun inst emming met het proj ect en met de door hen 
t oegez egde f inanciële b i j drage . Al s de s i tuat i e  van het p roj ect van de 
aanvrager of van de deelnemende part i j en z i ch tussent i j ds wi j z igt , z a l  de 
Mini s t e r  van vol kshui sve s t ing , Ruimt el i j ke Ordening en Mi l i eubeheer 
onmidd e l l i j k  op de hoogte worden gebracht . Tevens gaan z i j  ermee akkoord dat 
de ve r s t rekte gegevens op het aanvraag f ormul ier worden vastgelegd in de 
Kenni sbank van het Innovat ieprogramma Wonen en zorg ( IWZ ) . 

Opmerking : het ve r s trekken van onj u i s t e  en/of onvo l l edige gegevens kan 
l e i den tot het afwi j zen van de aanvraag , he t intrekken van de subsidie en/of 
s t raf recht e l i j ke vervolging . D i t  geldt voor alle gegevens die op de 
sub s i d i evers trekking van invloed z i j n .  

Handtekening 

Handtekening 

Handtekening 

Handtekening 

Handtekening 

Handtekening 

Handtekening 


