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bestek locatie maatregel opmerkingen opdracht waarde*

CT2028    

kern Opijnen

Repelsestraat                        

Zwaluwstraat                                             

AH de Kockstraat            

Kaalakkerstraat

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

uitvoering start medio 

augustus

Q2 uitvoering Q3 659.000,00€        

CT2029       

kern Meteren

Mark                                        

Diepersestraat                                 

Zwarte kade

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

uitvoering start medio 

augustus

Q3 uitvoering 693.000,00€        

CT2030       

kern 

Herwijnen

Detsteeg                                       

Bloklandweg                         

Vijfhoevenweg

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

deelopdracht in 

voorbereiding VGD 

meting week 21

deelopdracht 

CT2022 Q3 

uitvoering

955.000,00€        

CT2031       

ker Varik

Walgtsestraat                            

Gerestraat                                  

Ophemertsestraat

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

•	Inrichten schoolzone en 

Kiss & ride 

•	Vervangen duiker in 

opdracht voor waterschap 

rivierenland

In voorbereing 

uitvoering 2021

Q3 aanbesteding 

Q4 uitvoering

862.000,00€        

CT2032 kern 

Hellouw/Haaf

ten

Broekgraaf 

Meikampgraaf                                           

St Antoniestraat 

Langstraat 

Graskamp

Heerkensdreef 

Zijving 

Achterdijk 

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

In voorbereing 

uitvoering 2021

Q3 aanbesteding 

Q4 uitvoering

1.078.000,00€     

CT2033    

kern 

Waardenburg

Nieuwstraat                             

Slimweistraat                                            

De Eeuwerden                                            

De Lage Paarden                          

Heideweg                                          

Zandweg                                         

Katijfweg                                       

Markkade                                                    

De Pekdel

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

In voorbereing 

uitvoering 2021

Q4 aanbesteding 

Q1 uitvoering

1.131.000,00€     
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CT2037     

kern Asperen 

Heukelum

Nieuwe Zuiderlingedijk (Asp & Heu)     

Oude Zuiderlingedijk                               

Langs het Bosch                                        

Kweldijk                                                        

Spijkse Kweldijk

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

Resultaten rapport 

worden herberekend 

opdracht 2021 

uitvoering begin 2022

Q4 aanbesteding 

Q1 uitvoering

766.000,00€        

CT2110     

kern Beesd

Ridderslag                                

Acquoyseweg                           

Stationsweg                                    

Homburg                                   

Rhenoyseweg

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

In voorbereiding 

uitvoering 2021

aanbesteding Q3 

uivoering Q4/Q1

884.000,00€        

CT2112     

kern 

Geldermalsen

Koppelsedijk                                    

Lingedijk                                          

Meersteeg                                        

Oudenhof                              

Poppenbouwing                              

Rijnstraat

•	Grootonderhoud 

asfaltverharding 

•	Aanleg duurzame 

bermverharding

•	Verhogen 

verkeersveiligheid d.m.v. het 

aanbrengen van snelheid 

remmende maatregelen

Offerte aangevraagd 

opdracht 2021 

uitvoering 2022 ??

aanbesteding Q3 

uivoering Q4/Q1

693.500,00€        

waarde* de bedragen in deze kolom bestaan 

uit de geraamde project uitvoerings- 

kosten en VAT (voorbereiding, advies 

en toezicht)
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