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Geachte heer Hovens,

In uw brief d.d. 27 augustus 2012 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement
van Orde - een aantal vragen omtrent de bestratingwerkzaamheden aan de
Willibrorduslaan.
De vragen luiden:
A. Met betrekking tot de kwaliteit bestrating:
Bestaan er eisen, c.q. meetparameters waarmee de kwaliteit van een
bestrating gemeten kan worden?
Zo ja, wat zijn deze dan en wat zijn/waren de resultaten voor de
herbestrating in de Willibrorduslaan? Zo nee, hoe heeft dan uw
beoordeling van de herbestrating plaatsgevonden?
B. Met betrekking tot goot:
Zijn deze werkzaamheden al uitgevoerd?
Zo ja, welke specificatie is meegegeven en voldoen de uitgevoerde werken
daaraan? Zo nee, wat is de oorzaak van de vertraging en wanneer vinden de
werkzaamheden dan plaats?
C. Met betrekking tot 2 de oplevering:
Welke elementen zullen in deze oplevering specifiek getoetst worden?
Het antwoorden op gestelde vragen zijn:
A. Met betrekking tot de kwaliteit bestrating:

Om de kwaliteit van bestrating te beoordelen is de "Standaard RAW
bepalingen 2010, hoofdstuk 31.4, van toepassing.
De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven
dwarsprofiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. De hergebruikte klinkers uit
de rijbaan van de Willibrorduslaan zijn afkomstig uit België. Een kenmerk
hiervan is dat deze gebakken klinkers niet maatvast zijn. Dit bemoeilijkt het
herstraten en optisch ontstaat er geen strak straatbeeld. Als extra maatregel
is daarom de rijbaan ingewaterd en twee maal afgetrild. Na deze extra
werkzaamheden is de rijbaan constructief en optisch als voldoende
beoordeeld.
B. Met betrekking tot goot:
De werkzaamheden voor de goot zijn, conform proces-verbaal, uitgevoerd
voor 14 juli.
De goot is nu iets hol gestraat in plaats van aflopend gelijk aan de
parkeerplaats. Hierdoor komen de auto's iets hoger ten opzichte van de
trottoirband te staan. Dit is door de opzichter gecontroleerd door met zijn
auto, Toyota Prius, ter plaatse te parkeren.
C. Met betrekking tot 2de oplevering:
Alles wat gedurende deze 6 maanden aan gebreken te voorschijn komt, zal
dan hersteld worden.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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