Offerte aanvullende werkzaamheden project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer 2021
De gemeente Westvoorne wenst in aanvulling op het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer in 2021 nog een aantal
werkzaamheden te realiseren. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
Aan de noordoever:
Bij de uitvoering van de kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer is een laad- en loszone gerealiseerd. In de praktijk blijkt dat
deze zone niet goed wordt gebruikt omdat deze naar de mening van de ondernemers niet juist is aangelegd. Tevens
dient er voor deze zone door de gemeente een verkeersbesluit te worden genomen, zodat het gebruik van de zone ook
kan worden gehandhaafd.
Nog te verrekenen kosten 2020:
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P-kost en mei t /m december 2020
gecorrigeerde fact uren Urban Synergy Ont w erp t oilet Zuidzijde
meerkost en opening
revisie (Van Ooijen)
Tot aal

Werkzaamheden aan de noordoever:

Ter voorbereiding op een door de gemeente te nemen verkeersbesluit voor de laad- en loszone dient overleg
plaats te vinden met de ondernemers.

Onderzoeken of aanpassing van de zone nodig is.

Indien nodig in overleg met de ondernemers aan het Oostvoornse meer de laad- en loszone aanpassen. Kosten
voor aanpassing laad- en loszone worden afgestemd met opdrachtgever.
Werkzaamheden aan de zuidoever:

Het vervangen van bestaande fietsenrekken en bankjes. Exacte locatie, aantal en materialisatie wordt
afgestemd met de opdrachtgever.
Werkzaamheden aan noord- en zuidoever:

Het begeleiden van het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van nieuwe informatieborden. Deze
werkzaamheden zijn reeds in 2020 opgestart. De vormgeving is rechtstreeks door de gemeente opgedragen.

Het verwijderen en afvoeren van de oude informatieborden
Kosteninschatting:

Wat
Overleg ondernemers
project management
Mat eriële kost en
Nog t e verrekenen kost en
2020 (specificat ie in bijlage)

hoeveelh Tarief
eid
16 €
91
20 €
91

Tot aal
€ 1.456
€ 1.820
pm
€ 8.686
€ 11.962
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