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Nieuwsupdate omtrent omgevingsstudie N605 – week 51 

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. Met dit soort e-

mailings zullen we u de komende maanden steeds informeren zodra er nieuwe 

ontwikkelingen zijn. Wilt u liever toch geen mail van ons ontvangen? Meldt u zich dan 

eenvoudig af met een mailtje naar n605volkel@uden.nl. 

 

Huidige fase/stand van zaken 

Momenteel bevinden we ons in de consultatiefase. Deze loopt tot eind december. In deze 

fase heeft u de gelegenheid om kennis te nemen van de resultaten van de omgevingsstudie 

tot nu toe. U kunt uw mening achterlaten en aandachtspunten inbrengen. 

Dit kunt u doen via het platform volkel.inbeeld.app of via het e-mailadres 

n605volkel@uden.nl. Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over het 

project ‘Omgevingsstudie N605’.  

Vragen en opmerkingen 

We proberen vragen die binnenkomen zo goed mogelijk direct te beantwoorden, of we 

nemen deze mee in de veelgestelde vragenlijst. Deze vindt u op de website van de gemeente 

(www.n605volkel.nl) en op https://volkel.inbeeld.app/veelgestelde-vragen02 . We zullen dit 

document regelmatig updaten. 

De vragen die zijn gesteld tijdens en naar aanleiding van het webinar op 25 november jl. 

vindt u ook op de projectenpagina van de gemeente. 

Volgende fase 

De volgende fase bestaat uit het verder uitwerken en bespreken van de oostelijke 

alternatieven. Dat doen we zoveel mogelijk in nauw overleg met direct aanwonenden en 

betrokkenen, via persoonlijke gesprekken (indien gewenst) en eventueel kleine 

inloopmomenten.  

Persoonlijke gesprekken 

Ligt uw perceel in het ‘zoekgebied’ van de oostelijke alternatieven en stelt u een persoonlijk 

gesprek met ons op prijs? Dan kunt u ons dit laten weten via N605volkel@uden.nl We kijken 

dan of we dat gesprek kunnen organiseren. Uiteraard moeten we hierbij zorgvuldig omgaan 

met de coronamaatregelen. Een aantal van u heeft al aangegeven een persoonlijk gesprek op 

prijs te stellen. We nemen contact met u op om een afspraak te maken. 

 

Fysieke sessies 

We organiseren bij voorkeur een paar kleinere fysieke bespreeksessies, zodra we schetsen 

hebben van de mogelijke oostelijke routes. Op dit moment lijken fysieke bijeenkomsten 

voorlopig niet haalbaar. We zijn aan het kijken hoe we u (naast online) een goede 

mogelijkheid kunnen bieden om toch ‘live’ aandachtspunten aan te dragen en ideeën uit te 

wisselen. 
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Hoe gaan we nu op zoek naar een voorkeurvariant? 

Uit de omgevingsstudie is naar voren gekomen dat de oostelijke alternatieven een betere 

oplossing zijn voor de ontwikkeling en leefbaarheid van Volkel. Dit is terug te lezen via 

www.n605volkel.nl en volkel.inbeeld.app.  

 

We nemen alle oplossingen aan de oostkant onder de loep. Dus zowel de oplossingen met 

een nieuw tracé (‘Alternatief C’) als ook het bestaande tracé over de Zeelandsedijk 

(‘Alternatief D’). Bij een nieuwe tracé zoeken we bij voorkeur naar een oplossing met de 

minste doorsnijding, hinder en beste inpassing voor de omgeving. Voor de bestaande route 

moeten we onderzoeken hoe we de verkeersveiligheid kunnen waarborgen, bijvoorbeeld 

door het verminderen van het aantal aansluitingen en oversteekplaatsen. We verwachten 

verder vanuit de consultatie nog de nodige aandachtspunten (die u kan inbrengen) op te 

halen. Die nemen we mee in deze uitwerking. 

Oproep van de klankbordgroep om ideeën achter te laten 

De klankbordgroep doet een oproep aan alle aanwonenden en betrokkenen van de oostelijke 

alternatieven om ideeën bij hun aan te leveren (uiterlijk 28 december). Hier kan men op een 

(fysieke) kaart aangeven hoe de weg volgens hen zou moeten komen én vooral aangeven 

waarom en welke argumenten daar voor zijn. Voor de duidelijkheid: dit is geen formele 

inspraak, maar de klankbordgroep gebruikt dit om richting het projectteam aan te geven wat 

er leeft in de betrokken buurtschappen. 

De kaart en het invulformulier kan opgepikt worden op de volgende adressen: 

Jos Derks kantine van het bedrijf, Oosterheidestraat 6 

Martijn de Groot Kantoor van de Groot Hoveniers, Korte Heikantstraat 6 

Tijdlijn (onder voorbehoud) 

Hieronder ziet u de tijdlijn van het vervolgproces op hoofdlijnen. Let wel: deze planning kan 

nog veranderen, zeker gelet op de huidige lockdown-periode. Als er iets verandert, sturen 

we u een update in een volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

• Consultatie, ophalen aandachtspunten
december

2021

•Uitwerken oplossingen, toetsen oplossingen bij 

omwonenden en belanghebbenden

januari- februari 

2021

• Optimaliseren schetsen, effectonderzoek
februari - maart 

2021

• Uitwerken voorstel voorkeursvariant
maart

2021

• Consultatie voorkeursvariant
maart-april

2021

• Besluitvorming
april 

2021

http://www.n605volkel.nl/

