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Aan de bewoner(s) van dit adres 

 

 

   

  

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Voor het jaar 2020 staat de voorbereidingsfase van de herinrichting van de Violierstraat op de 

planning. Met deze brief wil ik u graag informeren over het project. 

 

Voorgenomen Herinrichting 

Het wegdek, de riolering en de groenvoorziening van de Violierstraat zijn aan vervanging aan toe. 

Om dit te kunnen doen wordt er een nieuw ontwerp voor de Violierstraat opgesteld. De 

belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn gescheiden rijbanen voor het autoverkeer, veilige 

fietsvoorzieningen en klimaatbestendige maatregelen om wateroverlast te voorkomen. 

Naast de Violierstraat worden ook de rotondes bij het busstation en bij de Mellesingel opnieuw 

ingericht. De aanpassingen zijn hier gericht op het verbeteren van de doorstroming en de veiligheid 

voor de fietsers op de rotondes. 

 

Deelname aan ontwerpproces 

De gemeente Uden hecht veel waarde aan het opstellen van een ontwerp in samenspraak met 

aanwonenden en andere belanghebbenden. In het najaar van 2020 worden bijeenkomsten 

georganiseerd waarin u mee kunt denken over de nieuwe inrichting. De voorkeur gaat er hierbij 

naar uit om dit in het gemeentehuis te doen maar dat is sterk afhankelijk van de mogelijkheden 

binnen de dan geldende coronaregels. U ontvangt voor de bijeenkomst tijdig een uitnodiging. 

 

Projectplanning 

Zoals al eerder aangegeven staat de voorbereidingsfase voor dit jaar gepland. De opstart heeft 

vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. 

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 2021. Hierbij geldt dat eerst de 

herinrichting van de Land van Ravensteinstraat afgerond moet zijn. Dit heeft te maken met de 

bereikbaarheid van het centrum van Uden. 
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Vragen? 

Voor nadere vragen of toelichting kunt u contact met mij opnemen op bovenvermeld 

telefoonnummer of per email op harry.bouquet@uden.nl. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Burgemeester en wethouders van Uden 

 

H. Bouquet  

projectleider afdeling Ruimte 
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