Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 28
Beste lezer,
U ontvangt deze mail, omdat u heeft aangegeven dat we u via e-mail op de hoogte mogen houden over
de voortgang van de omgevingsstudie N605. Wilt u liever toch geen mail van ons ontvangen? Laat het
ons weten via n605volkel@uden.nl.
Resultaten online consultatie
Tot en met 1 augustus kon u online reageren op het voorgestelde voorkeursalternatief. Velen van u
(circa 77 personen) hebben hier ook gebruik van gemaakt. Hieronder een korte samenvatting van de
resultaten van deze online consultatie. Op het participatieplatform

maashorstaanhetwoord.nl vindt u

een volledige weergave van de resultaten.
Hoofdvraag 1: Herkent u zich in de

Hoofdvraag 2: Bent u van mening dat de keuze van

conclusie om alternatief C aan te

alternatief C nog altijd voldoet aan de doelstelling van

wijzen als voorkeursalternatief?

een duurzame ruimtelijke structuur voor Volkel?

Resultaat:
Voorkeursalternatief

Resultaat:
Duurzame oplossing

29%

32%

68%

Ja

Nee

71%

Positief

Negatief

Ja: 52 respondenten (68%)

55 respondenten overwegend positief (71%)

Nee: 25 respondenten (32%)

22 respondenten uitgesproken negatief (29%)

Het algemene beeld uit deze online consultatieronde is dat er overwegend positief gereageerd wordt
op de keuze van de stuurgroep om alternatief C voor te leggen aan college en raad. Daarbij willen we
echter wel benadrukken dat dit om een peiling gaat en dat er geen sprake mag zijn van ‘meeste
stemmen gelden’. Dit heeft het projectteam vanaf de aanvang van de studie al duidelijk gemaakt.
Tegelijkertijd geeft een groot deel van deze respondenten (zowel voor als tegen) ook aan dat er nog
verbeterpunten zijn bij alternatief C. Met name de oversteekbaarheid in de diverse buurtschappen en
de verkeersveiligheid voor fietsers worden daarbij genoemd. De argumenten en aandachtspunten van
de respondenten die het niet eens zijn met het voorgestelde voorkeursalternatief nemen we mee in het
vervolgproces. We gaan onderzoeken in hoeverre we deze zorgen weg kunnen nemen. Er zal in ieder
geval in goed overleg met alle betrokkenen een nieuwe uitwerking van alternatief C worden
voorgelegd.
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Belangrijkste aandachtspunten uit de online consultatie
De volgende aandachtspunten werden vaak genoemd in deze consultatieronde.


Verkeersveiligheid tunnel Rouwstraat-Antoniusstraat
Veel betrokkenen betwijfelen de verkeersveiligheid van de huidige uitwerking rondom de
rotonde Antoniusstraat-Rouwstraat. Ze doelen dan met name op het fietsverkeer van en naar
Odiliapeel. Men verwacht dat dit onveilige situaties gaat opleveren en verzoekt om ook
alternatieven te onderzoeken waarbij de oversteekbaarheid beter is. Men heeft het dan met
name over ongelijkvloerse alternatieven.



Oversteekbaarheid/barrièrewerking Oosterens
In het buurtschap Oosterens zou alternatief C zorgen voor een nieuwe doorsnijding van de
huidige Wilgenstraat (parallel aan de huidige Zeelandsedijk). Buurtbewoners geven aan dit te
kunnen accepteren, mits er een goede oversteek komt om van west naar oost te kunnen
komen, zonder al te veel omrijden. De rotonde Antoniusstraat-Rouwstraat biedt daartoe
volgens hen onvoldoende oplossing.
Daarom stellen veel betrokkenen voor om een oversteek te realiseren bij de Wilgenstraat óf de
Oosterheidestraat. Op deze manier blijft de verbinding enigszins behouden en kan ook
fietsverkeer vanuit Odiliapeel op een goede manier Volkel bereiken.



Barrièrewerking Heikant
Ook in het buurtschap Heikant vindt een (nieuwe) doorsnijding plaats. Betrokkenen geven aan
graag te zien dat het huidige Heikantsepad in ieder geval voor fietsers toegankelijk blijft. Dit
zou een ongelijkvloerse kruising kunnen zijn. Daarnaast zijn er nog diverse
ideeën/alternatieven voor deze kruising ingebracht in diverse gesprekken met omwonenden.



Afwaardering Brabantstraat/Leeuwstraat en Zeelandsedijk
Bewoners geven aan dat een nieuwe N605 alleen succes heeft als de huidige
Brabantstraat/Leeuwstraat ook wordt afgewaardeerd. Het projectteam heeft aangegeven dat
beide ontwikkelingen met elkaar verbonden zijn, maar dat op dit moment de afwaardering nog
niet is uitgewerkt. Naar verwachting zal dit in de vervolgfase plaatsvinden.
Hetzelfde geldt voor de afwaardering/aanpassingen op de Zeelandsedijk. Een aantal situaties
op de huidige Zeelandsedijk zorgen voor verkeersonveilige situaties (oversteekbaarheid, slecht
zicht) of overlast (bijvoorbeeld door trillingen door vrachtverkeer, drempels en slecht wegdek).
De aanpassing van de Zeelandsedijk is momenteel nog niet meegenomen in de studie. Naar
verwachting zal een nieuwe rondweg een groot deel van deze overlast al wegnemen. Uiteraard
is het mogelijk om in het vervolgproces te bekijken of het nodig is om de Zeelandsedijk ook
aan te passen.



Ruimtelijk ontwerp, geluidsoverlast, zicht en groen
Diverse bewoners geven aan zich zorgen te maken over het ruimtelijk ontwerp: ‘’hoe komt het
er straks uit te zien?’’, ‘’wat wordt mijn uitzicht?’’, ‘’ik zie nog geen van mijn aandachtspunten
terug op de schetsen?’’. Dit soort onderwerpen en detailuitwerkingen worden in de vervolgfase
met de omgeving opgepakt.



Betrekken bewoners Odiliapeel
Van alle respondenten zijn de meesten direct aanwonend en/of inwoner van Volkel. Daarnaast
zijn er reacties van andere belanghebbenden, zoals het fietsforum, bewoners uit Uden Zuid en

2

betrokkenen uit buurgemeenten. Opvallend is de roep vanuit diverse inwoners van Odiliapeel
om ook hen (als frequente gebruiker van diverse routes in en om Volkel) te betrekken bij
verdere uitwerking.


Blijven betrekken bewoners
Diverse bewoners geven aan blij te zijn met de manier waarop ze kunnen participeren in het
proces en de rol van de klankbordgroep. Ook zijn er mensen die aangeven het jammer te
vinden juist niet betrokken te zijn bij het project. Zij adviseren daarom om hen in ieder geval in
de ontwerpfase wel te betrekken.
Het projectteam heeft altijd zijn best gedaan om iedereen te betrekken bij het proces. Wel
wordt er uiteraard bij elke postmailing ergens een lijn getrokken wat betreft de omvang van
het aantal postadressen. Om iedereen toch zo goed mogelijk op de hoogte te houden (en de
gelegenheid te bieden te reageren), is daarom (zéker in tijden van beperkende
coronamaatregelen) bewust gekozen voor inzet van online participatiemiddelen, zoals
webinars en het participatieplatform van gemeente Uden. Ook in het vervolgtraject staat het
iedereen altijd vrij om contact met het projectteam op te nemen.

Uw aandachtspunten meegenomen
Naast deze algemene beschrijving van aandachtspunten hebben we ook een overzicht gemaakt van alle
aandachtspunten dan wel concrete alternatieven of optimalisaties met betrekking tot alternatief C.
Deze kunt u raadplegen via het participatieplatform maashorstaanhtewoord.nl. Let wel: deze lijst is niet
definitief en wordt constant bijgehouden/aangepast.
Bent u van mening dat uw aandachtspunten er niet (goed genoeg) in zijn verwerkt? Neem dan even
contact met ons op. Belangrijk: aandachtspunten of persoonlijke wensen die alleen geldig zijn voor uw
specifieke situatie zijn niet op deze kaart verwerkt, maar zullen we later in persoonlijk overleg met u
bespreken.
Formele inspraak
Naast het invullen van de online enquête, de persoonlijke gesprekken met het projectteam N605 zijn er
ook nog andere (formele) manieren om uw mening kenbaar te maken. Hieronder leest u wat u nog kunt
doen (indien u het eens of oneens bent met het voorgestelde voorkeursalternatief).
Het is altijd handig om in de brief te benoemen wat uw woonplaats of betrokkenheid is, waarom u het
wel of niet eens bent met het voorgestelde voorkeursalternatief en wat eventueel uw aandachtspunten
nog zijn voor het vervolgproces.


Een brief sturen naar de gemeenteraad
Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de raadsgriffie sturen, naar griffie@uden.nl
of Postbus 83, 5400 AB, Uden. U hoeft niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen. De
griffie (secretariaat van de gemeenteraad) zorgt ervoor dat uw brief wordt gedeeld met de
raadsleden.



Inspreken bij de raadscommissie op 23 september
Op 23 september wordt het voorkeursalternatief N605 (als alles volgens planning verloopt)
behandeld in de commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën. Hier heeft u ook de
kans om als inspreker de raad te woord te staan. Als u dit wilt, kunt u zich daarvoor opgeven
via de website van gemeente Uden.
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Tijdlijn (onder voorbehoud)
Hieronder ziet u de tijdlijn van de stappen die nu gaan volgen. Let wel: de genoemde data kunnen nog
veranderen. Als er iets verandert, sturen we u een update in een volgende nieuwsbrief.
Juni, juli en augustus

Toelichten keuze voorkeursalternatief via www.maashorstaanhetwoord.nl

2021
24 augustus 2021

Besluitvorming college B&W

23 september 2021

Raadscommissievergadering Ruimte, Economie en Financiën

30 september 2021

Besluitvorming gemeenteraad en vaststellen voorlopig voorkeursalternatief

Oktober 2021 e.v.

Voorbereiden vervolgproces

Veelgestelde vragen
De vragen die zijn gesteld tijdens en na afloop van de online bijeenkomst op 29 juni jl. (en onze reactie
daarop) vindt u op de website van de gemeente (www.n605volkel.nl) en www.maashorstaanhetwoord.nl
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