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Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief breng ik u graag op de hoogte van de stand van zaken rond de aanleg van vrij 
liggende fietspaden aan weerszijden van de Land van Ravensteinstraat en de Kornetstraat. Omdat ik 
u zo compleet mogelijk wil informeren, is het een lange brief geworden. Zo leest u niet alleen wat er 
inmiddels al is gedaan, maar ook wat er de komende periode staat te gebeuren. 
 
Waarom ook alweer twee fietspaden? 
De Kornetstraat en de Land van Ravensteinstraat vormen een belangrijke verbinding tussen het 
centrum van Uden en de noordelijke Rondweg. De huidige inrichting ervan, met een combinatie van 
fiets- en gemotoriseerd verkeer op de rijbaan, zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast is er de 
wens vanuit het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) om deze weg anders in te richten, zodat de 
doorstroming beter wordt. Na overleg met aanwonenden en andere betrokkenen is ervoor gekozen 
om aan beide zijden van de weg een vrij liggend fietspad aan te leggen. 
 
Hobostraat 
Op verzoek van de gemeenteraad is ook onderzocht of de Hobostraat kan worden meegenomen in 
dit project. Daaruit kwam naar voren dat voortzetting van fietspaden aan beide zijden van de 
Hobostraat technisch weliswaar mogelijk is, maar niet wenselijk. Vooral omdat dan een extra 
fietsoversteek nodig is tussen de noordzijde van de Hobostraat en de dubbele fietsvoorziening 
langs de Bitswijk. Zo’n extra oversteek komt de verkeersveiligheid en -doorstroom niet ten goede. 
De gemeenteraad heeft daarom besloten dat de Hobostraat niet wordt meegenomen in het project. 
Wel zijn er inmiddels twee ‘quick wins’ gerealiseerd om de situatie te verbeteren, namelijk: 

1. Betere aanduiding van het tweerichtingsfietspad (met fluoriserende borden) op de kruising 
met de Saxofoonstraat. 

2. Verbreding van de parkeerhavens aan beide zijden van de Hobostraat, zodat er meer ruimte 
is om veilig uit te stappen. 
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Tekening 
Op dit moment is de laatste hand gelegd aan de tekeningen voor de aanleg van de fietspaden langs 
de Land van Ravensteinstraat - Kornetstraat. U kunt deze (concept)tekeningen alvast bekijken op de 
website van de gemeente: www.uden.nl/inwoners/projecten/hov-trace/. Op deze projectpagina 
vindt u ook altijd alle informatie terug over het project ‘HOV-tracé’.    
 
Riolering 
Als we toch aan de slag gaan in de Land van Ravensteinstraat/Kornetstraat, leggen we meteen een 
extra rioolbuis aan. Daarmee spelen we in op de klimaatverandering. Door die extra rioolbuis kan 
regenwater namelijk apart worden opgevangen. Het hoeft immers niet te worden gereinigd, zoals 
afvalwater. Bovendien kan door die extra buis meer water (bij veel of langdurige regenval) worden 
opgevangen in het gebied zelf. De extra buis biedt u straks overigens de mogelijkheid om uw eigen 
regenwaterafvoer hierop aan te (laten) sluiten. Hierover zullen we u op een later tijdstip verder 
informeren. 
 
Verkeersbesluit 
Voor het aanleggen van de vrij liggende fietspaden moet een verkeersbesluit worden genomen. Zo’n 
besluit kent een vaste, wettelijk voorgeschreven procedure van bekendmaking en een 
bezwaartermijn (termijn waarin belanghebbenden de gelegenheid hebben om eventuele bezwaren 
in te dienen). Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant op 16 
januari 2020. U kunt het vanaf die datum ook raadplegen via 
www.uden.nl/inwoners/projecten/hov-trace of inzien tijdens de inloopavond (zie volgende alinea). 
Als u belanghebbende bent (=u heeft rechtstreeks belang bij dit besluit), kunt u een bezwaar 
indienen tot 29 februari 2020 (zie de toelichting achterin deze brief). 
 
Informatiebijeenkomst 
We praten u graag bij over de plannen tijdens een informatieavond op dinsdag 21 januari 
aanstaande. U kunt dan meteen de concept-werktekeningen bekijken en het verkeersbesluit inzien. 
 
Wanneer? Dinsdag 21 januari 2020 
Hoe laat? 19.30 uur 
Waar? Gemeentehuis Uden (via ingang-West) 
Aanmelden Fijn als u tevoren even laat weten of we op uw aanwezigheid mogen rekenen (i.v.m. 

te reserveren ruimte). U kunt zich aanmelden via secretariaatruimte@uden.nl 
 
Start werkzaamheden  
Als na afloop van de bezwaartermijn geen bezwaren zijn ingediend tegen het verkeersbesluit, is het 
onherroepelijk (= definitief). In dat geval starten de werkzaamheden in het derde kwartaal van 
2020. In de tussentijd gaan we wel al een aannemer werven. Zodra bekend is wanneer die met de 
werkzaamheden kan beginnen, zullen we u informeren over de planning, mogelijke overlast, 
bereikbaarheid van uw woning/bedrijf en eventuele afsluitingen bij u voor de deur.  
 
Hoe gaan we het aanpakken? 
We zijn van plan om aan de noordzijde van het tracé te starten met de werkzaamheden. Dus vanaf 
het Muziekplein naar de Violierstraat/busstation. Hoe de detailplanning er uit ziet, weten we nog 
niet precies. Dat laten wij en/of de nog te selecteren aannemer u later nog weten. De aannemer 
krijgt in ieder geval de opdracht om uw woning/bedrijf zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Enige 
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mate van overlast tijdens de aanleg kunnen we echter niet voorkomen. Mochten zich nog 
wijzigingen voordoen in de voorgestelde aanpak, dan stellen we u uiteraard tijdig op de hoogte.  
 
Oplevering 
We verwachten dat de werkzaamheden tot halverwege 2021 zullen duren. Helaas kunnen we 
daarover nog geen harde uitspraken doen, omdat we ook afhankelijk zijn van het weer. 
 
Samenvatting 
 Het verkeersbesluit wordt bekend gemaakt op 16 januari en u kunt tot 29 februari 2020 

bezwaar indienen.  
 De werkzaamheden beginnen (onder voorbehoud) in het derde kwartaal van 2020. 
 We verwachten dat de werkzaamheden 6 tot 9 maanden gaan duren. 
 Zodra de aannemer bekend is, informeren we u over de precieze planning (en consequenties 

bij u voor de deur) 
 We praten u graag bij over de stand van zaken tijdens een informatiebijeenkomst op 

dinsdagavond 21 januari 2020, 19.30 uur. 
 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stel ze gerust via pim.van.drunen@uden.nl  
Op de website vindt u verder alle informatie en achtergronddocumentatie over dit project. Zie: 
www.uden.nl/inwoners/projecten/hov-trace/ 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Burgemeester en wethouders van Uden 
 
P.M. van Drunen 
projectleider Civiele werken, afdeling Ruimte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Uitleg over bezwaar maken tegen het verkeersbesluit (z.o.z.)   
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Uitleg hoe u bezwaar kunt maken tegen het verkeersbesluit HOV-traject Land van Ravensteinstraat-
Kornetstraat 
 
Een bezwaar indienen tegen het verkeersbesluit kan tot 29 februari (=zes weken na bekendmaking 
van het verkeersbesluit).  
 
Bezwaar maken kan op twee manieren: 

 Schriftelijk t.a.v. het College van burgemeester en wethouders, postbus 83, 5400 AB Uden. 
 Digitaal via www.uden.nl/inwoners/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-maken-

tegen-een-beslissing   
Let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig.  
 
Let wel: Een reactie die op een andere wijze wordt ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, kunnen we 
niet in behandeling nemen.  
 
Wanneer u van mening bent dat er met spoed een beslissing over dit besluit moet worden 
genomen, kunt u bezwaar maken én een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-
Brabant. Dit kunt u doen op de volgende manieren: 

 Schriftelijk t.a.v. de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.  

 Online via www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-
contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx  

Let op: u heeft hiervoor uw DigiD nodig.  
Voor de behandeling van uw verzoek moet u griffierecht betalen. 
 
 


