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Uw kenmerk

Onderwerp

Herinrichting Venrayseweg en Brugstraat ‘De groene loper”

Geachte leden van de raad,
De aanleg van de rondweg rondom Wanssum is inmiddels een feit en hiermee nadert de
gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum (GOW) haar voltooiing. Op 6 september is de rondweg
feestelijk geopend voor het verkeer. Daarmee gaat het doorgaande verkeer voortaan om het
centrum van Wanssum wat qua verkeersbelasting positieve gevolgen heeft voor het dorp. Een
volgende fase in het project is de aanpak van de huidige doorgaande weg door het centrum van
Wanssum. Graag informeren wij u over de voortgang en realisatie van dit deelproject “De groene
loper”.
De groene loper
Het project “De groene loper” omvat de herinrichting van de huidige Venrayseweg en Brugstraat in
Wanssum, inclusief aansluitende parkeerterreinen en delen van de aansluitende wegen.
Met de realisatie van de rondweg van Wanssum rijdt het overgrote aandeel van het doorgaande
verkeer niet meer door de kern van Wanssum. Dit vraagt om een complete herinrichting van de
voormalige route door het dorp. Met de herinrichting ontstaat een situatie waarbij de inrichting van
de weg passend is bij het nieuwe gebruik. Denk hierbij aan een verkeersluw karakter, een
aanvulling met groenelementen en aangepaste verharding.
Relatie met gebiedsontwikkeling Ooijen - Wanssum
De realisatiefase van “De groene loper” kan aanvangen zodra de werkzaamheden binnen de GOW
zijn afgerond. De verwachting is dat de werkzaamheden binnen de GOW in en rond de kern van
Wanssum rond de zomer van 2021 zullen worden afgerond.
Overdracht van de Venrayseweg en Brugstraat van de Provincie Limburg naar de gemeente Venray
moet nog plaatsvinden. Dit proces is in voorbereiding en moet voorafgaand aan de herinrichting
van de Venrayseweg en Brugstraat worden afgerond. De financiële kaders m.b.t. de overdracht zijn
in april 2018 op hoofdlijnen vastgelegd in een Provinciale beschikking en in vastgelegde MUIPgelden.
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Planning
Met de dorpsraad van Wanssum is in februari van dit jaar afgesproken om de ontwerpfase van “De
groene loper” aan het einde van dit jaar in samenwerking met bewoners van beide straten te
starten. Tevens zijn toen alle bewoners van Wanssum via het Wanssums Nieuws geïnformeerd over
het gezamenlijke voornemen hoe e.e.a. op te pakken. De ontwerpfase met bijbehorend
burgerparticipatietraject loopt tot maximaal juli 2021, met als resultaat een door de gemeenschap
gedragen Definitief Ontwerp (DO) voor de herinrichting van de Venrayseweg en Brugstraat. Hierna
wordt dit DO technisch nader uitgewerkt (bestek en tekeningen) en volgt de
aanbestedingsprocedure. Najaar 2021 kan vervolgens worden aangevangen met het realiseren van
“De groene loper”. De verwachting is dat eind 2022 de hele herinrichting is afgerond.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
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