
Werksessie Doelenanalyse 

N605   

Welkom! 

Theo Heida & Jordan Jansen (Procap), Ron Buiting (Gemeente Uden) 



Werksessie Doelenanalyse N605   

Agenda  

Naam:  Theo Heida, Jordan Jansen 

Aanwezigen: Projectteam N605 Gemeente Uden: Ron Buiting    

  wethouder Franko van Lankvelt (bij opening)  

  Afvaardiging van bewoners en ondernemers    

Datum:  19-02-2020, 19:00-21:30 

Locatie:  Buurthuis de Schakel, Volkel 

 

• Kennismaken 

 

• Introductie/stand van zaken onderzoek 

 

• Doel: welke problemen/uitdagingen zijn er als het gaat om de huidige N605 en de 

ontwikkeling van Volkel?  

 

• Doorkijk naar beoordelingskader: aan welke criteria moet een oplossing voldoen, op het 

gebied van leefbaarheid, veiligheid, bereikbaarheid, enz.?   

 

• Vervolg proces: enquête en volgende sessies  

 



Introductie 

Doel is te komen tot 

• een oplossingsrichting die integraal is afgewogen, 

waarbij de effecten op de omgeving in beeld zijn 

gebracht 

 

• een uitvoerbare variant die ter besluitvorming 

voorgelegd kan worden aan de stuurgroep 

N264/N605 

  

• Gedragen oplossing, door gemeente, provincie, én 

bewoners en ondernemers  

 

 



Introductie 

• Wat verwachten wij van jullie? 

– Vertegenwoordigende rol 

– Meedenken  

– Adviseren  

– Resultaten van de sessies op website gemeente 

 

• Wat kunnen jullie van ons verwachten? 

– Transparantie over proces 

– Informatie op tijd delen 

– Jullie opmerkingen en advies wordt serieus genomen   

 



Wie zit er aan tafel? 



Proces 

 

 

uitvoering 
onderzoeken 

1.informatie-
fase 

•onderzoeksgebied bepalen 

•inhoudelijke onderzoeken 

•stakeholdersanalyse 

2. Doelen 

analyse 

•probleemanalyse 

•inzicht in nastreven doelen 

•relatie verschillende doelen 

3. Beoorde-
lingskader 

•wat vinden wij belangrijk 

•gezamelijk gesprek 

•wanneer tevreden 

4. Afweging 
•varianten 

•effecten van varianten 
bepalen 

5. Voorkeur 
•huiswerk aanvullende vragen 

•uitwerking in rapport 

6. Vaststellen 
•financiele gevolgen 

•besluitvorming 

 



Proces 

 

 

 

 

Stuurgroep - 
kaders 

Voorbereiding – 
onderzoeksteam + 

ambtelijk 

Werksessie 
ambtelijk  

Werksessie 
stakeholders  

Resultaten  

Informeren raad, 
PS, omgeving  

Raadplegen 
omgeving 



Doel 

 

 

Welke problemen/uitdagingen zijn er als het gaat om 

de huidige N605 en de ontwikkeling van Volkel? 

 

 



 

 



Doelenanalyse 

 

 

 

 

 



Doorkijk naar het 

beoordelingskader 



Vervolg 

 

17 februari 

• Doelenanalyse  

 

19 maart 

• Beoordelingskader/oplossingsrichtingen 

• Enquêtevragen achterban? 

 

16 april: Informeren stuurgroep, raad, bredere omgeving 

 

19 mei 

• Varianten en afweging 

 

 



Einde 

 

 

 

Dank voor jullie inzet! 


