Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 35
Beste betrokkene bij de omgevingsstudie N605,
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.
College akkoord met uitwerken C als voorkeursalternatief
Dinsdag 31 augustus heeft het college van B&W van de gemeente Uden ingestemd met het voorstel om
alternatief C aan te duiden als voorkeursalternatief voor verdere planvorming. De volgende stap is nu
om het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.
Planning besluitvorming gemeenteraad
Het voorstel van de projectgroep om alternatief C uit te werken als voorkeursalternatief wordt eerst
besproken in de vergadering van de raadscommissie REF (Ruimte, Economie en Financiën) op
donderdagavond 23 september aanstaande. Vervolgens zal de gemeenteraad er op donderdagavond
30 september een besluit over nemen.
In haar besluit zal de gemeenteraad dan het volgende vastleggen:
1.

Alternatief C als voorkeursalternatief.

2.

Het voornemen om alternatief C samen met de omgeving uit te werken tot een meer
gedetailleerd ontwerp, ofwel een integraal ruimtelijk ontwerp van de omgeving, ten
behoeve van inpassing in een bestemmingsplan.

3.

Het voornemen om in overleg met de omgeving het afwaarderen van de
Brabantstraat/Leeuwstraat in gang te zetten.

Commissievergadering bijwonen
De REF-commissievergadering van de gemeenteraad op donderdag 23 september is openbaar. U kunt
de vergadering zowel online als live bijwonen. Ook kunt u tijd aanvragen om in te spreken. De
vergadering begint om 19.30 uur en het ‘Raadsadvies Voorkeursalternatief Omgevingsstudie N605’
staat op de agenda als punt 7a (klik hier voor de agenda).
Online bijwonen kan via het youtubekanaal van de gemeente.
Spreektijd kunt u aanvragen bij de griffie via de website van gemeente Uden.
Meer informatie
Meer informatie over de omgevingsstudie en voortgang vindt u op het online participatieplatform van
de gemeente (maashorstaanhetwoord.nl) en/of de projectpagina op de website van de gemeente
(www.n605volkel.nl). Hier vindt u ook antwoorden op de meest gestelde vragen tot nu toe.
Vragen kunt u ons altijd voorleggen via n605volkel@uden.nl
Met vriendelijke groet, namens het projectteam Omgevingsstudie N605,
Jordan Jansen
Theo Heida
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