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Aan de bewoners 

   

  

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw 

 

Op 15 juli 2020 hebben wij u met een brief geïnformeerd over de herinrichting van de Violierstraat 

en de rotondes bij het busstation en de Mellesingel. Voor de rotondes heeft de gemeenteraad via de 

begroting 2021 de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. 

In de brief lieten we u weten dat we het project graag willen aftrappen met een bijeenkomst in het 

gemeentehuis. Helaas is dat door alle coronamaatregelen niet mogelijk.  

 

Daarom informeren wij u nu schriftelijk over de kaders van de herinrichting en bieden wij u de 

mogelijkheid om mee te denken over het nieuwe ontwerp. 

 

Projectkaders 

Ieder project heeft kaders, waarbinnen het project wordt uitgevoerd. Ook voor de herinrichting van 

de Violierstraat zijn kaders opgesteld. De belangrijkste projectkaders leest u hier: 

 de Violierstraat wordt ontworpen met 2 rijbanen en een middenberm; 

 voor de fietsers worden veilige fietsroutes gerealiseerd; 

 bij het ontwerp gaan we uit van een max. snelheid van 50 km/uur; 

 het ontwerp moet duurzaam zijn en klimaatadaptief (bestand tegen weersextremen als 

gevolg van de klimaatverandering); 

 alle woningen en bedrijven dienen bereikbaar te blijven; 

 het Bevrijdingspark valt buiten het projectgebied, met uitzondering van het voet-/fietspad; 

 het ontwerp moet passen binnen het beschikbare budget. 

 

Het uitwerken van de aanpassingen aan de rotondes doet de gemeente zelf. De reden hiervoor is 

dat de aanpassingen vooral bestaan uit verkeerskundige zaken die weinig ontwerpvrijheid geven. 

Over de aansluiting van de Violierstraat op beide rotondes kan wel meegedacht worden. De keuzes 

die gemaakt worden voor de Violierstraat, bepalen mede de uiteindelijke vormgeving van de 

rotondes. 
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In de startbijeenkomst van de klankbordgroep wordt aan de leden toelichting gegeven op de kaders 

waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Verderop in deze brief leest u meer over de 

klankbordgroep. 

 

Wat gaat er goed en wat kan er beter? 

U als bewoner van of ondernemer in de Violierstraat kent de dagelijkse situatie in de straat erg 

goed. Wij maken graag gebruik van uw kennis en ervaringen. Wilt u ons laten weten welke zaken er 

nu goed gaan/zijn naar uw mening, en wat er absoluut verbeterd moet worden. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid, parkeren, kwaliteit en hoeveelheid openbaar groen en 

leefbaarheid (veilig gevoel, vervuiling, ‘enge’ plekken, overlast).  

 

U kunt uw opmerkingen tot en met 18 januari 2021 mailen naar herinrichtingviolierstraat@uden.nl 

De uitkomsten van deze inventarisatie nemen we zoveel mogelijk mee bij het maken van het 

ontwerp. De punten worden ook met de leden van de klankbordgroep besproken. 

 

Deelnemen aan de klankbordgroep? 

Binnen dit project gaan we werken met een klankbordgroep. In de klankbordgroep zit een 

afvaardiging van bewoners en ondernemers uit het projectgebied. Daarnaast vragen we 

belangengroepen, zoals Fiets Forum Uden, een bijdrage te leveren aan de klankbordgroep. 

 

Wij zoeken mensen die willen deelnemen in de klankbordgroep. Wilt u lid worden? Meldt u zich dan 

uiterlijk 19 januari 2021 aan via onderstaand mailadres. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn 

voor de klankbordgroep, dan wordt er geloot. 

 

Op dit moment gaan we uit van 4 bijeenkomsten van de klankbordgroep van ca. 2 uur (in de 

avonduren). Afhankelijk van de voortgang van het opstellen van de voorkeursvariant, kunnen een 

aantal extra avonden nodig zijn. Zo lang de coronamaatregelen dit vereisen, vinden de 

bijeenkomsten digitaal plaats. 

 

Hoe verder? 

Op basis van alle input gaat de klankbordgroep aan de slag met een voorkeursvariant. Zodra deze 

gereed is, nodigen wij u uit om het ontwerp te bekijken. U kunt dan ook vragen stellen aan de 

ontwerpers en adviseurs. Hoe we deze bijeenkomsten precies gaan organiseren, zal afhangen van 

de dan geldende coronamaatregelen. We verwachten dat we in najaar 2021 het ontwerp aan u 

kunnen presenteren. 

                           

Meer informatie 

Heeft u nu al vragen, mail deze gerust naar herinrichtingviolierstraat@uden.nl of neem telefonisch 

contact op met projectleider Harry Bouquet via telefoonnummer 0413-281911. U kunt het project 

ook volgen op de website van de gemeente Uden: www.uden.nl/herinrichtingviolierstraat. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u terecht bij projectleider Harry Bouquet via 

telefoonnummer 0413 281 911. Of mail uw vraag naar herinrichtingviolierstraat@uden.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Burgemeester en wethouders van Uden 
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H. Bouquet  

projectleider afdeling Ruimte 


